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clubleden 5% korting

Perfecte strand-, land- en onderwater detector (tot 60 meter)

Nieuwe sterkere behuizing, ground-knop aan de buitenkant

Door TR-Fast tuning de beste detector ooit gemaakt om aan zee
tussen eb en vloedlijn sieraden en geld te zoeken

Verwisselbare schijven, (25 cm. open zoekschijf f 395,-)

de beste

lmporteur Benelux:
Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 AT Enschede
Tel.: (053) 430 05 '12 (bezoek op afspraak)
Fax: (053) 430 2'l 92

De volgende officiële Tesoro dealers hebben de Stingray ll op voorraad:

Jan van Bergen, 's-Hertogenbosch, (073) 631 13 50, Koo¡stra DetectoÌs, Lippenhuizen, (0513) 46 50 93, Fa, Detect - Gert Gesink, Enschede,
(053) 430 05 12, Steenbergen Detectors, Hulst, (0114) 31 97 56, Blankeboom Detectors, 's-Heerenberg, (0314) 66 4470 of 06-54714797,

C.C.T., WestTerschelling, (0562) 44 26 28, Maro Detectors, Noordwijk, (071) 364 7821 of O6-52640020, S.F.W., Slootdorp, (02271 58 1803,
Willie Munsters, Helmond, (0492) 54 47 a2 of O6-53409096, Em¡le Heijn Metaaldetectors, Maarssenbroek, (0346) 56 30 37



Detector magazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateur"
en verschíjnt elke 2 maanden.
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I Redactieadres
De Detector Amateur
Hanebalken r53

9205 CL Drachten
Tel. (o5rz) 530403
(uitsluitend na r8.oo uur)
Fax (o5 r z) 53 o4 03
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Tarieven op aanwaag bij de
redactie. Het bestuur behoudt
zich het recht voor advertenties
zonder opgave van redenen te
welgeren.
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C.B. Leenheer (hoofdredacteur)
N. Leenheer
A Folkerts
G. Gesink
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I Adviseurs en
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Stichting s.N.A.
Veu nnr B¡sruuR

Binnenþort " vier entt w ij
ons eerste lustrum en wij

durven met een gerust hart
te zeggen, dat wij als vereni-

ging niet stil hebben gezeten.

Hoe moeilijk het soms ook was en

nog steeds is, toch hebben we met
elkaar het e.e.a. bereikt.

Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de verkeer-
de personen van de vereniging terecht. Vandaar
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
secretaris: D. Smilde, Tormentil r7,
8445 RP Heerenveen, tel. (oS13) 63t978.

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

Activiteitencommis s ie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bij:
G.Lukassen, Meerpaal 218,9732 AM Groningen

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

Hanebalken 153, 9205 CL D¡achten. 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, Pealskar 47,8soi TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 1s3, g2oí CL Drachten

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar
ons secretarlaat:
D. Smilde, Tormentil 17,8445 RP Heerenveen

géén

Op de valreep van ditjaar is

er nog heuglijk nieuws te

melden, n.1. dit: wij zijn nu
officieel aangesloten bij de

s.r.r..,1., de Stichting Neder-

landse Archeologie. Bij deze

stichting zijn o.a. de n.o.s. en
de,or.w.N. aangesloten. Dit
betekent dat wij serieus

genomen worden m.b.t. onze

doelstellingen. U weet dat
deze doelstellingen o.a. zijn:
zoeken binnen de wettelijke
en morele richtlijnen en

waar mogelijk een goede

samenwerking net officiële
archeologische irrstanties.

Echter, laten wij niet te vroeg
juichen. Het is net als rnet
een rijbewijs, heb je dit
gehaald, dan moetje de prak-

ti.jk nog leren toepassen.

Dus het Iigt aan ons of wij
ons zodanig gedragen, dat
wij volwaardig lid zijn en blij-
ven. Dit is ook elg belangrijk
wanneer binnenkort de

Tweede I(amer zich ovel het
rapport van Malta buigt en

nieuwe wetten, danwel richt-
lijnen uiwaardigt. Enfin, het
antwoord is aan ons.

Onze zoekdag is ondanks de

regen, die ons wekenlang
teisterde, goed verlopen.
De activiteitenconmissie zit
ook nu niet stil, zij hebben
alweer nieuwe plannen en of
die uitgevoerd kunnen wor-
den? Wij wachten af.

Mensen, hierbrj wil ik het
iaten, maar ik wens u
natuurlijk hele prettige feest-

dagen en een heel geluldcig

1997 foe.

Luitzen Haak

Voormu
VOTST

en elfsteden-
tocht
Deze keer geen lange verha-

len, gezeur, gebedel om kopij,
opgeheven vingers enz. In het
laatste nummer van dit jaar

wil ik iedereen, redactie, aclvi
seurs en nedewerkers en de

leden bedanken voor hun
inbreng en medewerking
voor wat betreft het magazi-
ne. Zonder de hulp van al

deze mensen zouden we geen

3o magazines hebben kunnen
mal<en. Volgend jaal is ons

eerste lustrun, en hebben we

een paar verrassrngen ln
petto, maar dat ziel u te zij-
nertijd wel.
De schaatsliefhebbers zullen
wel weer ongeduldig zitten
wachten op een vorstperiode
en misschien zelfs wel een
'elfstedentocht'. Ondanks dat
ik in Friesland woon, hoop ik
zelf dat we dit jaal helemaal
geen vorst krijgen, ten eerste

orldat ik niet van die kou,
schaatsen en al die toestan-
den houd, ten tvveede omdat
je dan geen schop meer de

grond in krijgt, en dus niet
meer kunt zoeken. En als c1e

mensen niet meer kunnen
zoeken, wordt er ook niets
gevonden. Het resultaat een

lege brievenbus, geen kopij
dus. Ik ben dan ook geen

echte Fries. Nee, geef mij
maar een zachte winter, waar'-

in iedereen volop kan zoeken,

veel vondsten en .......................

Oja, ik zou het kort houden,
dus laat ik het hier bij. Ieder-

een de beste wensen voor het
komende jaar, geen vorst, lek-

ker zoeken en tot ziens of
horens.

Kees Leenheer



Eerste lustrum van de DDA

Toen ik in januarí t99z
benaderd werd om het
v oor zitter schap v an een

níeuw op te ríchten
metaaldetector club op míj
te nemen,besloot ik om
dat enkele jaren te gaan
doen.

Mijn affiniteit met het zoe-

ken bestond inmiddels al zo'n
r5 jaar, zodat het mij wel aar-

dig leek om hier ook organi-
satorisch wat te gaan beteke-

nen.

Degenen, die er al vanafhet
eerste uur bij betrokken zijn
geweest, weten ook dat het
niet de meest eenvoudige
klus was om hier aan te
beginnen. Uiteraard moet je
een bestuur kiezen, alles
laten beschrdven, een beleid
op papier zetten, er^z.

Met de ondersteuning van
allen, evenals de importeurs,
kwam het toch allemaal
prima van de grond. In den
beginne natuurlijk nog ldein
van opzet, maar de leden
kwamen in grote getale bin-
nen, waaruit bleek, dat er
toch behoefte was aan een

vereniging met onze doelstel-
ling: zoeken met inachtne-
ming van wetgeving en een

stmctuur van overleg vinden
met de archeologische
wereld.

Reeds enkelejaren terug heb
ik door drukke werkzaamhe-
den de voorzittershamer over
moeten dragen aan Luitzen
Haak. Ik ben toen wel in het
bestuur gebleven als vice-
voorzitter. Na een terugblik
heb ik nu besloten om, dus
na 5 jaar, uit het bestuur te

stappen en plaats te maken
voor iemand die misschien
met nieuwe gedachten mijn
plaats kan innemen. Met ons
huidige bestuur ldk ik terug
op een fijne periode die ik bij
deze vereniging mocht bele-

ven.

Trir ^-^^-J Lri:r:l-uil.clddru LrrrJr rK ur-j llcI wel
en wee van onze verenlgrng
betroldcen en zal ook zeker
trachten in de toekomst af en
toe nog iets van mij te laten
horen via ons mooie blad. Het
was prettig om een steentje te

mogen bijdragen aan een

organisatie, die nu een bloei-
ende en financieel gezonde
club te noemen is.

Besluitende hoop ik, dat
we elkaar in de toekomst
nog vaak zullen tegenko-
men, op onze zoekdagen,
ook om van gedachten te

wisselen. Ons bestuur is

nog steeds op zoek naar
versterking, dus geachte

leden, kom eens overeind
el ilfi¡rrreer eens bij onze
huidige voorzitter. Laat
eens iets van u horen.
Denk niet: laat een ander
het maar doen, want ook u
kunt het. Ik wens u nog
vele fdne zoekdagen toe en

graag tot spoedig ziens.

Theo Kolkman
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Huí shou d elijk r e glement
Vraag altijd toestemming tot
zoeken aan de landeigenaar of
beheerder van de grond.

Legitimeer je met je lidmaat-

schapskaart (ledenpas).

Wees voor onze vereniging
"de Detector Amateur" een

detectorambassadeur.

Laat munitie liggen; indien nodig

de plaats markeren en de politie
waarschuwen.

Zoek nooit op archeologische

terreinen, mits je toestemming

hebt verkregen van de bevoegde

instanties om mee te helpen bij
een archeologische opgraving.

Neem zoveel mogelijk het meta-

len afual, zoals lood en koper

mee. Denk om het milieu.

Maak alle gaten weer netjes dicht
en wel zo, dat er geen schade

zichtbaar is (bijvoorbeeld aan een

eventuele grasmat)

Vondsten, waarvan men redelij-

kerwijs kan aannemen of vermoe-

den dat deze van wetenschappe-

Iijke cultuurhistorische waarde

zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemees-

ter van de plaats waartoe het
gebied behoort.

Bovengenoemde vondsten moeten

eveneens worden aangemeld bij

de desbetreffende archeologische

in-stanties, zoals de n.o.s. en het
I(.P.K..

Het's nachts zoeken zonder

toestemming van de landeige

naar is verboden. Iemand die 's

nachts zoekt is verdacht bezig.
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detector AMAIEUR

Voorzitter:
L. Haak
Zetveld t z
gzoz LM Drachten
TeI (o5tz) 5z zB o4

Vice-voorzitter :

T. Kolkman
Rembrandtstraat 23

739r BB Twello
Tel. (o57r) z7 zB 37

Secretaris:
D. Smilde

8445 RP Heerenveen
TeI (o5t! 63 19 78

Bestuurslid:
D. Eekhof
Pealskar 47
85or TL Joure
TeI (o5r3) 41 66 7o

Bestuurslid:
J. Koning
Nieuwmarkt z6
87or KL Bolsward
Tel (o5r5) 57 2502

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

Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
aÌtijd per kalenderjaar en
wordt zondei opzegging
altijd stilzwij gend verlengd
met een Jaar
Degenen die in de loop
van het jaai toetreden,
ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op
r augustus schriftelijk bin
nen te zijn. De contributie
per lid bedraagr f 47,5o per
jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

Ledenadministratie:
WitnWoudstra
Melkemastate t6
8925 AP Leeuwarden
Tel. (o58) 266 ¡8 t8
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Speuren naar het
VOOR U GETEZEN onverklaarbare

Archeologie in
het Maasdal

Het hele verhaal speelt zich

afin Noord-Brabant aan de

oevers van de Maas even ten
noord-oosten van's-Hertogen-
bosch.

Overal waar gegraven of
gebaggerd werd i.v.m. de aan-

leg van wegen. het bouwrijp
naken

'laïr,.,"

van uit-
breidingsplan-
nen, ruilverkavelingen
en ontgrondingen zochten
zij tientailenjaren naar spo-

ren van het verleden.
In overleg met de officiële
instanties werden er samen

met de archeologische werk-
groep'Cro Magnon' opgra-

vingen verricht en het resul-

taat ingetekend en

gedocumenteerd. Veel vond-
sten van o.a. de opgravingen
bij de 'tempel van Empel' zijn
nu te bewonderen in het
paleontologisch museum
'Het Hertogsgemaaf in
Gewande.

ln het boel< geven de schrij-
vers hun eigen visie over o.a.

de oorsprong en de ontwik-
keling van de bewoners in dit
gebied aan de Maas.

De vele foto's tonen een frac-

tie van de vele archeologi-
sche vondsten die gedaan

zijn en het boek toont tevens

aan hoe belangrijk dit gebied

is in de tot standkoming van
de geschiedschrijving van
ons land.

De verklarende woordenlijst
aan het einde van het boel<,

helpt u eventueel het archeo-

logische vakjargon beter te
begrijpen.

Een boek van r 34 pagina's met veel

tekeningen en schitterende foto's van vondstmateríøø\,
dat ik, nadat ik het had gekocht ook

dírect in één keer heb uitgelezen.

In hetboek nemen de schrijvers en

amateur - ar cheologen, Anton Verhagen en Arnold
Chambon, u op een heel eigen enboeiende wijze mee

met hun speurtochten, beginnend bij de vroegste pre-

historie en eindígend bij de Keltische Bataven in de

omgeving van Empel.

Br onzen Romeins e m antelsp el d

In]

Keltisch zwaard,
Ie eeuw voor Chr.

Eigenlijk een boek, dat niet
mag ontbreken in de boeken-

kast van een 'detectorama-

teur'.

C.B. Leenheer

Voor leden van d,e Detector Amateur
bedraagt de prijs: f 3o,-,
incl verzendþosten

Te bestellen bij:
A.Verhagen,
Kasteeldreef 22,546 xt Empel
Tel (o73) 64 t5 266



Vrijheidsmunt
van het eerst

I Van Caelenberghe Hendrik]

lhoewel ik sedert 1983 met
een detector ronddool en
reeds heel wat munten uit

de aarde heb opgediept, heeft het
tot 1995 geduurd voor ik een munt
vond van de Brabantse Omwente-
ling. Hierbij moet ik wel vermelden
dat dit soort munten enkel zijn
geslagen te Brussel in het jaar r79o
gedurende een paar maanden.

In verzamelkringen zijn ze niet
echt zeldzaam, maar om ze te vin-
den met de detector is niet zo van-
zelfsprekend.

Maar hoe zit het nu met de
geschiedenis achter deze munt?
Zoals u allen wellicht weet, hebben
de Belgen altijd niet uitgenodigde
bezoekers over de vloer gehad. Eerst
waren er de Romeinen, nadien de

Spanj olen, de Oostenrij kers....

De geschiedenis van deze munt
speelde zich af tijdens de Oosten-

rijkse periodes, het gebeurde in de

herfst van 1789. Een vooraanstaand
Belg, Hendrik Nicolaas van der
Noot, leider van de conservatieve
statisten kreeg het op zijn heupen
van het beleid vanJozefrr (zoon van
Maria Theresia) en riep op tot
opstand. Het centrum van de

opstand bevond zich te Breda waar
met geld van de religieuze gezags-

drager een patriottenleger werd
opgericht.
In oktober 1789 viel dit patriotten-
leger België binnen, nam Gent in
november in en b¡acht zo heel
Vlaanderen in het kamp van de

opstand. Een maand later joegen de

Brusselaars de laatste Oostenrij kse

troepen en gezagdragers de stad
uit: de bezetters waren verdreven.
Op er januari r79o werd te Brussel
de Verenigde Staten van België uit-
geroepen naar Amerikaans voor-
beeld.

D ubb ele o or d, (Ver enig de

Belgische Staten)
V z. : klimmend e leeuw n.r.

metvrijheidshoed, op

speer.

Kz. : to /v sv u/toxoxn¡tt
httcrt/r79o Brussel

Alles leek aanvankelijk goed te
gaan maar de politiek zorgde toen
ook reeds voor verdeeldheid. De

twee partijen, namelljk de liberale
van de Brusselse advocaatVonck
(voorstander van adel en kerk) en
de conservatieve van Van der Noot
(vertegenwoordiger van het volk),
raakten in een geweldadig conflict.
Dit verzwakte de federale regering
aanzienlijk. Toen Leopold rI van
Oostenrijk (fozef tt stierf in februari
r79o) keizer werd, sloot hij een

wapenstilstand met de Turken en
had hij aldus 3o.ooo soldaten om de

Belgen tot rede te brengen.
De federale Belgische regering kon
t.o.v. dit leger niets inbrengen.
In december r79o trokken de Oos-

tenrijkers opnieuw Brussel binnen,
zij hadden geen schot hoeven te
lossen.

Gelukkig is er tijdens dit stukje
geschiedenis wel een prachtige col-
lectie munten geslagen waarvan ik
er ondertussen reeds z heb gevon-

den namelijk: z oorden (zie afbeel-
ding) en één oord (te slechte staat).
Ook zijn er zilveren en gouden

munten geslagen maar welke geluk-
kige heeft hiervan reeds een exem-
plaar gevonden?

[']
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Willem Barentsz

',.. . an 12 oktober tot r4 april
*¡ ¡i' rssz vindt in het Neder-
ii'{ landsScheepvaartmuseum

Amsterdam een tentoonstelling
plaats over de overwintering van
Willem Barentsz in het Behouden
Huys op Nova Zembla. De tentoon-
stelling vormt het hoogtepunt van
het Willem Barentsz herdenkings-
jaar. Vierhonderd jaar geleden werd
voor de derde maal een expeditie
op touw gezet om een korte, veilige
zeeweg naar het rijke Verre Oosten

te vinden. Tijdens deze expeditie in
1596 raakte het schip van Willem
Barentsz, stuurman en cartograaf,
vast in het poolds bij het Russische

eiland Nova Zembla. De bemanning
was genoodzaakt een schuilplaats
op het kale eiland te bouwen; dit
werd het inmiddels beroemd
geworden Behouden Huys. De histo-
rische inleiding van de tentoonstel-
ling geeft een beeld van de politie-
ke en economische situatie in de

Republiek, kort voor de tochten.
Ook wordt uitgelegd waarom men
probeerde via een noordelijke route
Azië te bereiken. Het tweede thema
van de tentoonstelling behandelt
de overwintering in het Behouden
Huys op Nova Zembla, waar de

¡eaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaoaaaaaSaoaaaa

Gevangen in
het ijs

bemanning acht maanden verbleef.
Gerrit de Veer, één van de opvaren-
den, heeft een dagboek geschreven

over de reis. Het dagboek en later
teruggevonden voorwerpen vertel-
len het verhaal van de reis naar
Nova Zembla, de overwintering en
de terugreis naar Amsterdam.
Hoogtepunt van de tentoonsteiling
is het nagebouwde Behouden Huys

op de binnenplaats van het muse-

um, dat is gebaseerd op onderzoek
door archeologen. In het laatste
thema komt de hernieuwde Neder-

landse belangstelling voor de reizen
van Willem Barentsz aan de orde.
Bovendien wordt aandacht besteed

aan de verschillende rgde- en zoste-

eeuwse expedities naar Nova Zem-

bla met onder andere foto's van de

expeditie naar Nova Zembla in
1995.

Nederlands Scheepv aarTmuseum Amster dam,
Kattenburgerpleín r, rorS KK Amsteràam
Open: dinsdag t/m zaterd,ag 1,0 -17 uu¡
zon- enfeestdagen 12 - 17 uur.
Konínginnedag en niew sj aar s dag ge sloIen.

Grondvond stenmu s eu m Noordwolde
Sinds kort is el in Noordwolde een

echt grondvondstenmuseum.Opge-
zet door detectoramateur A. Lank-
man. In het museum zijn vondsten
zoals gebruiksvoorwerpen en mun-
ten te zien die in de gemeente West-

stellingwerf zrj n gevonden. Boven-

dien is erveel

Iu]

geschreven en gedrukt materiaal te
vinden uit de vervlogen jaren van
Noordwolde.
Bezoek na telefonische afspraak.

Ds. v / d'Iltukstraat 26, N ooràw olde
Tel (o56r) 43 32 13



INGEZONDEN VOOR DE

VONDST
VAN HET

r/

' Om mee te d.oen
'- met de "vondst

r, .' van het jaaf' àient
ìj' u een verhaal, van
' tenminste r5o woor-

den, te schrijven over het
d,oor u gevonden voor-

werp, Natuurlíjk stuurt u
duidelijke foto's van het voor-

werp mee. Voorwerpen v an
archeologische waaràe àienen te

worden aangemeld..

Maar nu mijn vondst van het jaar.
Ik zoek graag op landbouwgronden,
zo ook deze keer. Net voordat ik
ging zoeken, kwam er iemand naar
me toe die zei dat daar niets meer
lag. Hij en zijn zoekmaat hadden
deze akker reeds helemaal afge-

zocht. Met deze mededeling ben ik
toch samen met mijn vriendin aan
het zoeken gegaan. Mijn eerste

vondsten had ik al gauw: o.a. mun-
ten, meelloodjes en pijpekoppen.
Ik zei tegen mijn wiendin "het
eerstkomende signaal wordt een
gouden munt". Ik had dit nog niet
gezegd ofik kreeg een sterk signaal.
Voorzichtig een gaatje maken en op
+ 5 cm kwam er tot mijn verbazing
inderdaad een gouden munt te
voorschijn.

Je moet vaker voor de grap zeggel
dat je goud gaat vinden, zei mijn

vriendin.

Eerst dacht ik dat het een Romeinse
munt was, maar Leo I(ooistra vertel-
de me dat het een munt uit rzoo-
14oo moest zijn en dat deze munt
aangemeld diende te worden bij het
K.P.K. te Leiden. Zo gezegd, zo

gedaan. De munt heb ik aangemeld
bij het r(.p.K. en ik heb ook nog con-
tact opgenomen met de n.o.s..

Van het r.n r. kreeg ik de medeling
dat het muntje een goudgulden
was van Gelre, Willem I, uit de

periode 1sz7-1j93.

Behalve de munt heb ik nog het vol-
gende op hetzelfde veld gevonden:

7 schijfgewichten
a1 vleesloden
1.4 musketkogels
z4r pijpesteeltjes

9 pijpekoppen

5 gespen

8g muntjes
1 netverzwaringsloodje

5 meelloodjes
r zilverennaaldenkoker
r rijwiel belastingplaatje uit

4925

3 vingerhoeden
r muntgewicht
r snorrebot
r theelepeltje
r kledinghaakje
r zilveren hangertje
r fragment van een baardman-

kruik
Zo zte je maar weer, dat je niet op
anderen moet afgaan, maar zelf
moet gaan kijken of er iets in de

grond zit.

A. Huisman, Kalenberg

..r....... (f,ifnddi¡re

Het eerste signaal
wordt een

,,,, .-,ì, rie jaar geleden ben ik,
,; ':i dankzij Bert Brouwer uit
.ii . ',' oldemarkt, besmet geraakt
met het metaaldetector-virus. Deze

kwam bij mij tangs om maanvissen
te kopen voor zijn aquarium, zag

dat ik een boekje had liggen over
metaaldetectors en vroeg mij of ik
ook een metaaldetector had. Ik zei
dat ik er een wilde gaan kopen,
maar dat ik op zoek was naar een
goed adres. Bert wist wel een adres

en hij zou wel even een afspraak
regelen. Een week of wat later zijn
we naar Lippenhuizen gereden om
een detector te kopen.
Mijn eerste metaaldetector werd
een Bounty Hunter Tracker rrr. Nou
dat wordt het, dacht ik, maar nee

hoor, ik merkte dat deze metaalde-
tector maar weinig in huis had,
want hij ging maar een paar cm
diep. Dus ging ik na een bepaalde
tijd weer naar Lippenhuizen voor
een detector met meer'pk's' aan
boord. Een Bounty Hunter Big Bud
xL, met inderdaad veel meer diepte,
waar ik nog steeds tevreden mee
zoek. Het is geen gemakkelijke
detector. Je kunt hem volgens mij
beter op 'all metal' zetten dan op
'discriminatie' want dan vind je er
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jacht op de schat
nrÈj en fabelachtige zilverschat,

ffi'* die eens toebehoorde aan
..jL..¡¡ een Romeins senator, is nu
de inzet van een felle internationa-
le strijd met mogelijke consequen-

ties voor detectortoeristen naar
Hongarije.
De Markies van Northampton in
Engeland, beter bekend als "Lord

Northampton", probeerde een jaar
geleden een collectie zilveren voor-
werpen te verkopen bij veilinghuis
'Sotheby's' in New York.
De verzameling bestond ondermeer
uit een fraai bewerkte bronzen
kooldcetel, gegraveerde zilveren pla-

ten, kannen, vaten, een houder
voor kosmetica en een wasbekken.
De waarde van de verzameling
werd geschat tussen de 7o en zoo

miljoen dollar. Al snel rezen er ech-

ter protesten tegen de voorgeno-
men verkoop, toen een woordvoer-
der van Hongarije beweerde dat de

schat deel uitmaakt van het natio-
naal erfgoed van zdn land.
De Hongaarse autoriteiten sugge-

reerden dat de voorwerpen illegaal
gedolven en daarna over de grens
gesmokkeld zijn.
Een rechtbank ìn New York wees de

Hongaarse claim afop grond van
onvoldoende bewijs. Wel werd
geconstateerd dat het zand dat aan

de voorwerpen zat mogelijk uit
Hongarije afl<omstig was. Door de

uitspraak van het hof kunnen de

Hongaren de collectie echter niet
meer claimen, tenzij de huidige
eigenaar de stukken wil verkopen
en/of de Hongaarse autoriteiten
nieuw materiaal op tafel kunnen
leggen dat de oorsprong van de zil-
verschat kan bewijzen.

De Hongaarse archeologe, Gabriella
Nádorfi, beweerde onlangs het ont-
brekende bewijs te kunnen leveren.
A1 geruime tijd doet zij onderzoek
naar een Romeins villacomplex uit
de vierde eeuw na Christus, nabij
Székesfehérvár. De opgegraven arte-

De Hongaarse

facten doen de ware liefhebber lik-
kebaarden: er zijn ondermeer fres-
co's, helmen en speerfragmenten
gevonden. De vloer van de centrale
hal van de villa meet een oppervlak-
te van 3oo vierkante meter en daar-
mee is de villa de grootste die ooit
in Hongarije werd gevonden.

De bewoner van het complex was

volgens Nádorfi een Romeinse sena-

tor die op goede voet stond met de

keizer in Rome. Tevens was de bezit-
ter van het antieke lustpaleis een

van de rijkste mensen in Pannonië,
het Honqaarse deel van het
Romeinse rijk.
De vroegere eigenaar van de pom-
peuze villa moet een van de weini-
ge mensen in Pannonië zijn
geweest die zich een dergelijk bezit
aan brons en zilver kon veroorlo-
ven, aldus Nádorfi.
Overigens heeft zij zelf moeite de

opgraving te financieren.
De voorwerpen van de schat zijn
rijk versierd met antieke jacht- en
feestscenes en inscripties in het
Latijn. Deskundigen menen dat de

afbeeldingen uniek zijn in de

wereld en alleen te vergelijken met
materiaal dat zich bevindt in de

collectie van het British Museum in
Londen. De inscripties op het zilve-
ren tafelgerei vormen echter ook
munitie in handen van de Hongaar-
se archeologen in de strijd om de

schat. Op een bord komt het woord
'Pelsol' voor, dat volgens onderzoe-
kers de Romeinse naam van het
Hongaarse Balatonmeer was.

De deskundigen van Sotheby's
menen echter dat Pelso de naam
van het hondje is dat naast de

inscriptie staat afgebeeld.
In de Hongaarse media zinspeelde
Nádorfi erop dat zij meer inscrip
ties met de naam'Pelsol'in de res-

ten van de villa heeft gevonden.

Het is te hopen dat het de archeolo-
ge Nádorfi beter vergaat dan de

schatgraver József Sumegh juniot.

[']

Sumegh bracht de schat aan het
licht en smoldcelde deze naar het
buitenland. Het lichaam van
Sumegh werd in r98o in een wijn-
kelder bij het Balatonmeer gevon-

den. De politie constateerde dood
door ophanging. Aanvankelij k
dacht men aan zelfrnoord, maar in
r99o werd bekend dat moord niet
uitsloten werd. Sumegh bleek een

actief smold<elaar van bodemvond-
sten te zijn geweest, en had zich
met een aantal vroegere 'kamera-

den' uit het leger schuldig gemaakt

aan grootscheepse diefstal uit het
Pannonische bodemarchief. Ook de

zoelcmaatjes van Sumegh waren
een gewelddadige dood gestorven.

Ooggetuigen meldden dat de schat-

graver gesignaleerd was met voor-
werpen die veel leken op die uit de

Britse collectie. De Engelse markies
beweert de verzameling voor 15

miljoen Engelse ponden gekocht te
hebben van een Libanese hande-
laar. Deze antiquair uit Libanon
blijkt echter een goede bekende in
bepaalde netwerken in Wenen te
zijn waar bodemvondsten uit
geheel Oost-Europa verhandeld wor-
den.

Als reactie op de roofbereidt het
Ministerie van Cultuur in Hongarije
een draconische wet voor die een

einde moet maken aan deze illegale
praktijken. De Hongaarse politie en

douane-beambten krij gen meer
bevoegdheden om nationale schat-

ten te beschermen. Illegaal opgra-
ven, verkopen en exporteren van
bodemvondsten uit Hongarlje
wordt een misdaad. Ook de toerist
die enkele fibula's ofandere detec-

torvondsten mee naar huis wil
nemen is strafbaar. Overtreders van
de monumentenwet zullen hun
activiteiten moeten bekopen met
gevangenisstraf.

Detectortoeristen in Hongarije kun-
nen maaf beter omzien naar een



et de komst van de

metaaldetector is de

mogelijkheid geschapen

om grote onderzoeken te plegen

naar de cultuur van de voorgaande
eeuwen. Uit de tijd dat er nog geen

geschreven bronnen waren, kan
door reconstructie van de vondsten
toch een wij goed overzicht worden
verkregen van de woonplaatsen, het
gebruik van metalen en werktui-
gen, kortom van de wooncultuur
van onze voorouders uit vervlogen
tijden. Voorbeelden van vondsten
zijn in het bijzonder de fibulæ.
De versiering die mensen gebrui-
ken, geeft een goed inzicht van de

cultuur en de handvaardigheid om
zulke versierselen te maken.

Het voorkomen van gewichten en
natuurlijk ook het gebruik van

¡aaaaaaaa

goede stek in eigen land. De zoek-

tocht zou wel eens kunnen eindi-
gen in een verblijfop de betonnen
vloer van een Hongaarse cel.

Kees Teszelszþ, r7 September 1996

Bron:
Budapester Sun,
Buàapester Weekly, r 5- z t augustus.

weegwerktuigen is een indicatie
voor een meer of minder hoog-

staande cultuur. Verassend is hier-
bij, datveel lodenvoorwerpen die
voor kogels worden versleten in
werkelijldreid gewichten zijn die
vanaf de Romeinse tijd tot de 1oe

eeuw in gebruik waren. De foto laat
gewichten zien uit deze periode.

Het zijn dubbelconische voorwer-
pen met een platte boven- en onder-
zijde.
De massa (het gewicht) is vaak 13

gram ofeen veelvoud daarvan.
Een ander interessant onderzoek
omtrent het wegen betreft de z.g.

vouwbalansjes. Evenaartjes die
opgevouwen kunnen worden, door-
dat de beide bomen halverwege
kunnen scharnieren. In musea in
Londen, Budapest, Haithabu in
Sleeswijk-Holstein zijn veel van
deze voorwerpen voorhanden en
mijn idee hiervan is, dat vooral de

Vikingen op hun stroop en han-
delstochten er een ruim gebruik
van maakten. Op de tentoonstelling
van 'Les Vikings' die in r99z in
Parijs werd gehouden, waren alleen
al 6 van deze evenaars te zien.
Maar in de Vikingstad Haithabu
zrJn er nog meer.
Ook in Nederland zijn er een aantal
gevonden en ik heb er reeds enkele
in mijn bezit.

[n]

Graag zou ik in contact willen
komen met eigenaars die ook zo'n
voorwerp bezitten. Dit is nodig om
een volledig inzicht te krijgen in de

verspreiding ervan, de soorten (plat
of rond, met eindgaatjes of met een

glad uiteinde enz.) en de ouderdom
van de omliggende vondsten. Door
sommigen wordt beweerd, dat ze

reeds bij de Romeinen voorlaøa-

men, maar tot dusver heb ik er nog
geen kunnen vinden, die ouder is

dan de achtste eeuw.

Deze ligt in het British Museum.
Het moeten wel evenaars zijn die in
Nederland zijn gevonden, want in
Engeland werden in de l8e eeuw
nog muntbalansjes van deze vorm
gemaakt. Misschien zijn er zoekers,

die me goede raad over dit onder-
werp kunnen geven, doordat ze in
een bepaald museum iets dergelijks
hebben gezien.

Dus geëerde zoekers, stuur een

tekening of een foto met vermel-
ding van vindplaats, lengte en even-

tueel uw eigen ouderdomsbepaling
aan de hand van de bijvondsten
aaD.:

M,4.. Holtman, Usquerderweg 7,

9995 ND Kantens

Al vast hartelijk bedankt voor jullie
medewerking en het resultaat kunt
u later lezen in dit blad bij leven en

Til?]..o.................



¡ P.Vanwanzele &
D.Vandekerkhove

In delate middeleeuwen (we omschrijven deze period,e meestal
met de term: Gotiek) was het dragen van sierspelden een

algemeen gebruík. Naar gelang de aard en het gebruik
onderscheidde men dríe grote groepen: de religíeuze- of
christelijke-, de uitgesproken erotische en de profane sierspelden.
Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog dat we verd,er in de

tekst onder de term'sierspelden' zowel de miniatuur
siervoorwerpen als de sierspelden op zichbedoelen.

In deze uiteenzetting worden echter enkel de profane insignes
besproken. Deze voorwerpenkunnen we in feite zien als
goedkope juwelen met een decoratieve oJ eenbetekenisdragende

functie, welke meestal verwijst naar hetberoeps- of verenigíngs-
leven. Andere types zullen dan weer een verwijzing inhouden
naar spreuken of gezegd.en of gebruikelijke symbolen.

uit het
middeleeuwse

kennis over de middeleeuwen aan-

zienlijk verbeterde. De bodem van
Vlaanderen is niet alleen zeer rijk
aan archeologica maar is boven-

dien, naar samenstelling, een uit-
stekende conservator voor deze

voorwerpen. De natte bodem en de

zandleem- en ldeigronden zorgen
er lmmers voor
dat vele van

Sierrloo

et grote verspreidingsge-
bied van deze sierproduk-
ten laat ons toe te spreken

over een massaprodukt voor West-

Europa. In Vlaanderen kan men
gewag maken van een paar hon-
derd vondsten gedurende de laatste
r5 jaar. Het gebruik van nieuwe
onderzoeksmethoden en het toene-
mend gebruik van metaaldetecto-
ren leidde de laatste jaren tot de

vondst van een groot aan-

tal archeologische objec-
ten. die onze

Links:
Staande Franse ridder
(Oostende), 4 cm, ca. r4oo

Rechts:

Vlaamse ruiter (Brugge),
2,5 cm, ca 1325-r35o

l-

t10"!



deze verloren ofweggeworpen voor-
werpen zich nu, na al die jaren, nog
steeds in een zeer goede staat bevin-
den. De bdzondere bodemomstan-
digheden hebben er als het ware
voor gezorgd dat slechts weinig of
geen zuurstofhet metaal kon oxide-
ren wat precies noodzakelijk was

voor een goede bewaring.
Veruit de meeste insignes zijn ver-

vaardigd uit een lood-tin 3o/6o lege
ring. De grootte varieert van z cm
tot 5 cm enze zljn meestal achter-
aan voorzien van een aangegegoten
speld om hen op ldedij te kunnen
bevestigen. De ontwerpers vonden

Vlaanderen
meestal hun inspiratie in het dage
lijks leven waardoor ze ookvoor
een stuk onderhevig waren aan de

opeenvolgende modetrends uit die
periode. Het gamma omvatte door-
boorde hartjes, boogschutters, rid-
ders, bijlen dieren, vogels, gekroon-
de hoofdjes en dergelijke.
Muntspelden en bloemmotieven
kwamen relatief het meest voor.
Ze werden gedragen samen met
andere siervoorwerpen op de ldedij.
Dit was ook de tijd van klokjes, bel-
letjes en prachtig ontworpen sier-
knoppen. Het helminsigne van
Kortrijk is voorlopig een enig exem-
plaar inMaanderen, hoewel men
ook te Loo, Ieper en Brugge tot op
heden een groot aantal unieke
exemplaren ontdekt heeft.
We mogen gerust stellen dat Vlaan-
deren, in deze materie, werkelijk
nog een onontgonnen gebied kan

worden genoemd.
Men kan ervan uit gaan dat de

meeste modellen grotendeels aan-
gemaakt werden in massaproduktie
en eigenlijk afgietsels waren van
kunstig ontworpen, miniature giet-
vormen in leisteen. Het is ons

bekend dat goud en zilversmeden
opdracht kregen om dergelijke mal-
len te ontwikkelen. Deze gietmal-
len zijn vanzelfsprekend nu uiterst
zeldzaam te vinden. Het zwaarte-
punt van de produktie ligt in de

volledige 14e eeuw maar gaat nog
even door in de r5e eeuw. Dan is

het modeverschijnsel definitief
voorbij. De meeste insignes werden
gevonden in Brugge en Gent, pre-
cies de stedenwaar een archeologi-
sche dienst actief was. Merkwaardig
is nochtans wel dat publicaties hier-
over in Vlaanderen totaal ontbre
ken. Het gros van dezezeldzame

Helmínsigne (V/entíÞ), 2,5 cm, ca- r325-r31o

voorwerpen bevindt zich nu in het
buitenland en dan nog meestal in
de privécollecties!.....

De hier afgebeelde voorwerpen wer-
den allen stukvoor stuk gevonden
in archeologisch geroerde grond,
dus buiten context, d.w.z. voor
archeologen niet meer te gebrui-
ken. Deze gronden werden bij graaÊ

werken afgevoerd en elders gestort.

Wij probeerden dan om vooralsnog
een aantal objecten uit deze stort-
plaats te redden voor de archeolo-
gie. Tot slot willen we graag nog
een doordenkertj e aanhalen.
Het betreft de voorpaginatekst van
een onlangs verschenen brochure
van de Maamse Gemeenschap
omtrent monumentenzorg in
Maanderen:
"Wie het verleden niet eert, is de

toekomst niet weert!"

Bloeminsigne (Kortrijk), 3 cm,
ca f35o-t375

Geraadpleegde w erþ.en:

Brugge onderzocht, rc jaar staàsarcheologisch
onderzoek, t987

Schatten uit de Schelde, Markiezenhof, Bergen

op Zoom, ry87

Heilig en proJaan, rooo middeleeuwse insig-
nes uit de collectie v an H J.E. Yan Beuningen
en A.M. Kold,ew eij, r 99 4

Monumentenzotg in Vlaanderen, Vragen
omtr ent ar che olo gis che monumentenzor g,

Vlaams e G emeens chap r 9 9 5

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Historía
Flandriensis

["]



[Peter Jonkman en

SiebeJonkmanl

Zoeken
op de

Wíj weten allemaal wat er

v oor inter essante v ond.sten

gedaan kunnen w ord.en op

akkers en weilanden.

Deze stukjes grond zijn vaak al

eeuwenlang in gebruik, dus d.e

kans om daar wat te vind,en is

levensgroot. Echter, het meren-

deel van de vondsten zal uit de

laatste driehonderd jaar stam-

men. Dit ís te verklaren door-

dat er pas in deze period,e erg

veel voorwetpen van metaal

zijn vervaardigd. Zo kennen

wij eenbepaalde akker langs

eenkanaal waar vrij veel mid-

deleeuw se schent en gev onden

worden,maar waat de metaal-

v ondsten zond.er uítzonderíng

vannq. rToo stammen.

aak heeft dit ook te maken
met de opbouwvan een

gemiddelde akker. De mees-

te boeren ploegen niet al te diep, en

natuurlijk is het niveau van veel
akkers in de loop der tijd nogal wat
hoger geworden. Een voorbeeld
hiervan zijn de essen, engen of
enken, die sinds de middeleeuwen
steeds weer zijn opgehoogd met
organisch materiaal. Dit ging voor-
namelijk met behulp van bemes-

ting via de zogenaamde potstal-

1"4

methode. Bij deze bemestingsme
thode voorzag de (middeleeuwse)

boer zijn stallen van een laag plag-

gen. De plaggen werden, eenmaal

verzadigd met dierlijke meststof-
fen, op de akkers gedeponeerd. De

akkers werden dus steeds hoger,

waardoor de vondsten steeds dieper
kwamen te liggen.
Voor archeologen is dit een voor-

deel, omdat de grondsporen en

archeologische resten hierdoor zeer
goed beschermd worden.



Foto +

Maar waar kunnen we dan wel
oudere vondsten verwachten?
Natuurlijk worden er ook in de

bouwvoor oudere vondsten gedaan,

maar dit is weer van plaats tot
plaats verschillend. Een andere
mogeldkheid is stadsgrond. Norma-
liter zitten de oudere lagen goed

beschermd onder een vaak meters-

dik aftalpakket. Bij grondwerk-
zaamheden in het centrum van een

stad wordt er dus nogal wat grond
afgevoerd. Het is deze grond waar
we het hier over zullen hebben:
stortgrond op gronddepots.

Vrijwel iedere gemeente heeft een

gronddepot. Deze depots liggen
meestal in de buitengebieden, waar
de grond ligt te wachten op herge-

Foto 3

'veilige' grond, alsnog vernietigd
zouden worden.

De voorwerpen die hier beschreven
worden zijn in een paar maanden
tijds door ons gevonden op twee
verschillende locaties.

Doordat stortgrond vaak in kleine
en grote hopen ligt, is het erg moei-
lijk dit zo goed mogelijk af te zoe-

ken. Vaak eindigt een dag terwijl
het maar één ding heeft opgele-

verd: flinke spierpijn!
Dat is ook het gekke van stort-
grond: de ene dag vind je hoege
naamd niets, de andere dag sta je
verbaasd over het aantal vondsten.

De eerste locatie bestond uit kleine
bulten op een oppervlak ter grootte
van een half voetbalveld.
Deze bulten bestonden uit een
mengelmoes van zand, vettige
zwarte grond en bouwprdn waaron-
der complete kloostermoppen.
Op de tweede lokatie, niet ver van
de eerste, was de grond gelukkig
geëgaliseerd zodat het zoeken niet
veel moeite kostte. Wat wel maca-

ber was, was dat de grond daar let-
terlijk bezaaid lag met menselijke
botresten. Dus beslist niet geschikt
voor detectoramateurs met een

zwak gestel ofeen levendige fanta-
sie!

Foto 5

bruik of-in het ergste geval- sane-

ring. De grond komt overal van-
daan, waardoor de diversiteit van
vondsten vaak zeer groot is.

De mate van verstoring is boven-

dien zo groot, dat de vondsten vaak
helaas niet meer aan een bepaalde
plaats of zelß maar grondlaag zijn
toe te schrijven.
Dit is natuurlijk een ramp voor de

archeologen, en het zou al hele
maal een ramp zijn als de vondsten,
na een eeuwenlang verblijf in de

ttr]



Foto 6

voorwerpen werden gevonden.
Dit kan natuurlijk komen doordat
de bewuste plek ook door anderen
werd afgezocht, waardoor de grote-

re voorwerpen waarschijnlijk door
hen werden gevonden. Een groot
voorwerp is natuurlijk altijd
gemald<elijker op te sporen dan een

klein muntje.

Foto's 2 en 3 laten een aantal kope-

ren plald<en en halve plald<en zien
van de drie IJsselsteden Deventer,

Kampen en Zwolle (het muntje
rechtsonder is van Zwolle).
Op de voorzijde staan de drie afzon-

derlijke stadswapens, op de achter-
zijde een gevoet kruis met vaak een

hartschild. Staat er een adelaar in

het hartschild, dan zijn deze mun-
ten in Deventer geslagen. De munt-
jes komen voornamelijk uit de eer-

ste helft van de r6e eeuw. De

datering is erg gemald<elijk, omdat
het jaar op alle rnuntenvermeld
wordt. Dit gebeurde op een

omslachtige manier: de duizend- en

honderdtallen van het jaar staan in
Romeinse cijfers, terwijl de tien- en

enkeltallen in gewone Arabische cij-
fers vermeld worden. Het jaar r535

wordt dus Mccccca5. Het Zwolse

muntje is iets ouder, deze vermeldt
Mcccccg5 (1495). Opvallend is dat
twee exemplaren doorboord zijn.

De munten op foto 4 zijn Braemsen

van Deventer, te dateren rond r5oo.

Zoals te verwachten was, waren op

de beide locaties de onvermijdelijke
duiten present. Je kan het niet
anders dan grappig vinden dat de

"Gouden" Eeuw ons zoveel koperen
en zilveren voorwerpen heeft opge-

leverd, terwijl van het goud vaak
geen spoor meer te vinden is.

Afgezien van de duiten (foto r) kwa-
men er veel andere vondsten aan

het licht, waarbij het opviel dat er
buiten munten niet veel andere

['nJ



Foto 9

wichtje en een stuk massief lood
(foto 9). Het stuk lood had een

,weemde, achtlobbige vorm.
In eerste instantie wisten we niet
wat het moest voorstellen, totdat
we een aantal nummers uit de eer-

ste jaargang van De Detector Ama-
teur doorbladerden. Het bleek te
gaan om een vrij zeldzaam middel-
eeuws loden gewicht, waarvan
wordt aangenomen dat ze zijrr

.1\i'
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Deze munten zijn eenzijdig gesla-

gen (incuse), waardoor de achterzij-
de hol is. De voorstelling op de

munten is steeds dezelfde en

bestaat uit de Deventer adelaar,
soms geflankeeld dool een wapen-
schildje. Dit soort muntjes werden
geslagen op last van de kerk.
Overigens is er niet veel bekend
over de Braemsen. Hoewei ze klaar-
blijkelijk deel uitmaakten van het
gewone geldverkeer, zijn ze niet
geslagen door het munthuis in
Deventer maar door een onafhanke-
lijke smid.

Verder vonden we nog een koperen
Korte van I(arel v uit de r6e eeuw,

en een zeer vroege Franse rekenpen-
ning uit de periode t373-t4t5 (foto

5). De rekenpenning is van het
'Dauphiné'-type, zo genoemd door
de dolfijnen op de achterzijde.
De overige vondsten zijn een aantal
fraaie kledinghaakjes (foto 6), een
zilveren knoop waarvan nog niet
duidelijl< is van wie het wapen is,

en een mooie pijpekop van de fabri
kant Louis Dobbelmann te Rotter-
dam uit de r9e eeuw (foto 71.

Overige vondsten, die niet zljn afge-

beeld, zijn een ijzeren kanonskogel
en een fragment van een pelgrims-
insigne. Door een collega-zoeker
werd trouwens een vrijwel comple-
te Joodse grafsteen gevonden.
Een aantal weken later lag deze
zerk er niet meer, waarschijnlijk
had een 'passant' hem meegeno-
men.

Foto ro

De tweede locatie beloofde interes-
sant te worden. Niet alleen vanwege
de menselijke botresten, maar ook
vanwege de aanwezige scherven.
Zo vonden we veel fragmenten van
kogelpotten, maar ook wat stukjes
van oudere, waarschijnlijk I(arolin-
gische, potten. De vondsten waren
beslist spaarzaam. Afgezien van een

ijzeren hengsel van een grafl<ist
(gezien de vorm niet al te oud), von-
den we een aantal ldeine en soms
zeer lragiele middeleeuwse gespj es

(foto 8). Het is haast onvoorstelbaar
dat het exemplaar linksboven nog
compleet is, omdat de angel niet
veel dildcer is dan een naald.

Een leuke vondst, helaas niet goed
te reproduceren, was een fragment
van een 9e-11 e-eeuwse schijffibula.
We vonden ook nog een pijlge-

gegoten in het sluitbakje van een
pdlgewicht uit die tijd. Deze heb-

ben namelijk ook dezelfde achtkan-
tige vorm.

Afgezien van een aantal recente
munten, waaronder een halve cent
uit 1821 en een dubbeltje úit 79j2,
lcwamen er een drietal middel-
eeuwse munten tevoorschijn (foto
ro). De eerste munt, linksboven, is

een Groninger Grootken uit ca.

t4z5.De munt rechtsboven is een

kwart Groot geslagen op naam van

Jan van Diest te Utrecht en dateert
van a322-1347. De laatste munt is

een Pfennig van Floris van Weve-
linghoven, geslagen tussen 1364 en

1379 te Münster. Duidelijk is te zien
dat de bisschoppeldke persoon een

mijter draagt en twee vingers van
zijn rechterhand opsteekt.
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VONDST
VAN HET
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Het meest belangrijke stuk hebben
we natuurlijk voor het laatst
bewaard. Met deze vondst willen we

tevens meedingen naar de vondst
van het jaar 1996. Op Hemelvaarts-
dag vond Peter Jonkman op de eer-

ste locatie namelijk zijn eerste gou-
den munt.
Na onderzoek door het Penningka-
binet in Leiden bleek het hier te

gaan om een uiterst zeldzame gou-

den Rijder, geslagen in Gronsveld in
opdracht van Jan van Bronckhorst,
in de periode r5o8-r5S8. Vermoede-

lijk is dit het derde bekende exem-

plaar. Eén exemplaar is in het bezit
van het Penningkabinet in Leiden,
de andere bevindt zich in het Pen-

ningkabinet in Brussel.

Vondst vøn het jaar 1996
Leden die ín 1996 vondstenhebben gedaan,

en mee willen doen met de rubriek 'Vondst van het jaar 1996'
kunnen tot uiterlijk zo januan a.s. hunverhaal

met foto's voor êén of meerdere van de categorieën insturen.

Dus ga er ín de þerstvakantíe eens rustig voor zítten en stuur uw
verhaal met foto's zo snel mogelijk naar de redactte.

holen uit vrijwel puur goud te

bestaan, maar gezien de bleke ìdeur
van het Gronsvelds exemplaar zal

deze wel een veel lager gehalte

bezitten. Het verschil werd in de

kas van de heer van Gronsvelcl

gestort. Zoals op de foto's is te zien,
is de rand tijdens de slag van het
muntstempel nogal beschadigd.
Aan beicle zijden van de munt
loopt, over de volle breedte, een

breuk. Het exemplaar van het (.P.K.

heeft ook dergelijke beschadigin-
gen, maar deze is meer afgesleten

omdat deze langer in circulatie is

geweest.

Misschien is het zoeken op stort-
grond ook iets voor u? Het is hard
werken, maar de kans op leuke

vondsten is vrij groot. Dat bewijzen
de bovenstaande vondsten des te

meer. En: laat eens horen wat u
heeft gevonden. Daar is dit blad
toch voor!

Graag willen wtj hierbij de heer BJ.

van der Veen van Rijksmuseum Het
Koninldijk Penningkabinet in Lei-

den bedanken voor de determinatie
van de munten die in dit artikel
zijn beschreven.

Peter Jonkman en Siebe Jonkman,
Ede

90ê5åÉAéâe

Het munthuis van Gronsveld maak-

te zich destijds veelvuldig schuldig
aan hage- danwel valsemunterij.
De door hen geslagen munten
waren berucht door de slechte kwa-

liteit en het lage gehalte aan edel-

metaal. De lagere denominaties
werden in grote hoeveelheden ver-

spreid (duiten van Gronsveld wor-
den immers nogal vaak gevonden)

en dus niet altijd afgekeurd, al zijn
veel Gronsveldse munten verboden
geweest.

Gouden Rijders uit deze periode

['u]



Rectificatie
In het vorige magazine hebben we per abuis bij
het artikel over de Will Hofmans White's Spec-

trum Plus de verkeerde persoon geplaatst.
De persoon hie¡naast is de echte Will Hofman.
Zijn telefoonnummer krijgt u ook nog even.

Op de zoekdag in Ruinerwold
hebben we dit jonge zoekertje
gefotografeerd.
Wij weten niet wie dit is.
Als de ouders even een telefoontje
plegen naar de redactie, krijgen ze
een gratis ldeuren-vergroting (zo x
3o cm) thuis gestuurd.
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de níeuwe koppen-
snellers van Whíte's

De Quantum II lijld in beginsel op de ){LT,

híj heeft echter minder opties en is erg mak-
kelijk te bedienen. De detector is voorzíen
van de drie programma's met devolgende
ínstelb are opties: volume, basistoon, díepte,
zoekfrequentíe, I verschíIlende discrimína-
tiezones en automatische grondb alans.
De 20 cm. concentrßche schotelisvewíssel-
baar met d.e Bluemax 950 deepscan schotel
25 uur zoeken met I penlites in cassette.
1ngehoord dieptebereík voor zo'n mídden-
klasser.
Zo ekfr e quentie : 6, 4 Khz

De Coinmoster serie is geheelvemieuwd en
is nu in de SL I, II en III uìtvoeing te verkrij-
gen. Ðe belangijl<ste verbeteingen zijn:
8 penlíte batterijen in een cassette zorgen
voor 80 uur zoeþlezier, meer díepte, verwis-
selbare schoteß (SL II en III), nog lichter ìn
gebruík, verbeterile plaatsing van depin-
poínt schakelaar en mogelijkheid tot opvoe-
ren door onze reperateur (Hofman Electroni-
ca). De SL III is standaard uitgevoerd met de
Bluemax 950 diepscan en de schotelvan de
SLII kan zovetvangenworden door de 950.
h el<frequentíe : 6, 4 Khz

Garantíe 2 jaar, øtentuele repøratíe bín-
nen 5 dagen en ínruil altij il mog elíjk.

NTEf/]//rI.e

\

SpecúumXLT. Debeste d.etector die er op dit
moment te koop is. Niet te evenaren in het
dieptebereik en met aIIe opties en onze pro-
gramma's zal er niemand meer achter u
aanlopen.

bekfrequentíe: 6,4 Khz

6000 DI Pro. 0nze beste analoge (meter uit-
voeing ) metaaldetector. Uítgevoerd met
Bluemox 950 schotel. AlIe instellingen wor-
den mid.d.ek lmoppen gedaan. Uítgevoerd in
W discriminati.e met extra schakelíng naar
TR dßcriminatie (voor gouden ketttngen,
e.d.), pp-schakelaar, discriminatíe- en sen-

sitivityl<nop, mineralisatieschakelaar, auto-
matische g rondb alans, etc..
bekfteEtentíe: 6,4 Khz

De Surfmaster is voor de water & landzoeker.
De electronica ís in een waterdichte behui-
zing geplaaßt. Hij kan totmaxímaal 20

meter onder w ater g ebruikt worden.
De goedkoopste onderwaterdetector van dit
moment. Voorzíenvan traploze diepte en

disciminatie met aß extra een all metal
stand in mot[on gebruik. Voorzien van de

Bluemax 950 deepscan schotel. )pvoeren ís
mogelijk.
ZoekJrequentie : 6, 4 Khz

De Treasure master TM 808 is onze diepzoe-
ker díe tot 6 meter grotere objecten detec-

teert. AIs extra kunt u ook tunnels e.d.

detecteren. Voorzien van automattsche
grondbalans, diepteregelaar, tunnel/ metaal
schakelaar en SAT knop. 6 penlites zorgen

voor 35 uur zoeþIezier. 1plader als optie te

verkijgen.
Zo ekfrequentie : 6, 4 Khz

Detection Systems Holland
Importeur White's metaa[detectoren

Veerpad 2, 8276 AP Zatk, tet. (038) 363 65 91, fax (038) 363 64 80, autotel. 06-53210446,
e-mai[: detect@pi. net, WWW: http://www.pi. net/-detect/

Uw leveroncíer von o.o. de Clossic serìe, Surfnzster, Tl,l 808,
Spectrum XLT, 5900 & 6000 DI serie, Beochcombers, 3900 Pro enz.

Whíte's, altíjd de betere keus!



De storm van 29 augustus j.l. had tochbehoorlijke
schade aøngericht aan de kustlijn vanWalcheren en

Zeeuw s-Vlaander en. Vele strandhuisj es moesten het

Roestige borgring

We schrijven 9 september 1996,

Breskens, 8.oo uur.
Zoals Gert (Gesink) het al beschreef
in zijn boek, vond ik na de storm in
r r/z uur tijd zo'n / zo,- ldeingeld
op rij geselekteerd. Na zo'n 3 uur
zoeken was er echter niet veel meer
uit het zand gekomen en ik besloot
naar een ander stuk te gaan.

Uit ervaring weet ik, dat het strand
tussen Nieuwvliet en Cadzand
altijd druk bezocht wordt door zon-

aanbidders uit België.

Een t¡>isch'fran-
censtrand' dus. En ¡-

ja hoor, na wat
meters te hebben
gelopen kwamen
de eerste mun-
ten naar boven.
Plots kreeg ik een

signaal, zo hard, zo

vol, dat m'n koptelefoon
het bijna begaf.
Een drankblikje, dacht ik. Op dat
moment kwamen er twijfels naar
boven. Graven dus..... Oh jee, een

borgring, groen-zwart uitgeslagen
en ietwat aangekoekt. Toch wreefik
het zand eraf en ....... een borgring
met letters? Met letters?
Verdorie, da's een munt en niet
zo'n ldeintje ook. Zeker 4o mm. in
doorsnede. De munt vertoont een

ruiter op een paard en op de keer-

zljde z leeuwen met een wapen
ertussen. TJonge, wat een kanjer!l!l

Niet mogelijk
Mijn concentratie
was helemaal verd-
wenen. Ieder
moment haalde ik
de munt uit mijn
broekzak om nog
meer details te ont-
deld<en. Dan ben ik

o
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strand.
Hoe kun

Je nou ln
hemelsnaam juist daar een zilveren
Rijder vinden. Dat hoort niet.

Voc of niet
De windrichting tijdens de storm
kwam uit Noordwestelijke richting,
windkracht 9-rl, dus recht op de

kust van Zeeuws-Vlaanderen en het
was springvloed. Al snel kwam bij
ons het idee naar boven dat het wel-
eens een zwerfmunt kon zijn uit

ontgelden, iets waar de eigenaren niet echt op za.ten te

wachten, maar voor ons, detectoramateurs, ís het de

ideale gelegenheid om oude (en nieuwe) munten te

vínden.

vo.coooo

echt weer die kleine jongen van
vroeger, ondanks mijn 4z jaar.

Veel munten heb ik dus daarna niet
meer gevonden. Het kon niet mis-

sen, een zilveren Rijder uit 1664,

geslagen te Deventer.
De C-Scope cs sMX werd ingeladen
en ik ging richting St. Jansteen.
Thuisgekomen belde ik mijn vriend
en zoekmaat Marc Steenbergen op

en hij stond binnen ro minuten
voor m'n deur. Ook hij kon het niet
geloven. Dat is niet mogelijk.
Zoiets vind je in het centrum van
een oude stad en zeker niet op het

[r]
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het v.o.c. schip "Vliegend Hert",*
dat op 3 februari 1735 voor de kust
van Walcheren was vergaan.
De lading werd tussen r98r en r99z
geborgen door een Engelse duik-
ploeg. Tijdens een van de eerste
duikexpedities werden op de

bodem vele losse gouden en zilve-
ren munten aangetroffen, dus mijn
Rijder zou daar best weleens van-
daan kunnen komen.

Een ander voorval vond z jaar gele-

den plaats op het strand van Groe-

de. Met m'n C-Scope cs 2Mx haalde

ik langs de vloedlijn een klompje
goud naar boven.

Helemaal vervormd, dus daar was
niets meer van te maken. Toch zou
het goed mogelijk kunnen zijn, dat
dit een Dukaat is geweest, die ruim
z5o jaar speelbal was van de soms
zo ruige Noordzee. Maar dat blijft
gissen. 

..

Zoals gebruikelijk maak ik altijd
rnelding van mijn vondsten en zal
het Penningkabinet uitsluitsel moe
ten geven over de waag: voc........ ja
ofnee?

Graag zou ik met mijn vondst mee
willen doen aan 'De vondst van het
jaar'.

Rob Roose, St.Jansteen

. Met d,anþ aanhetboek'De schatvanhe|
Vlíegend Hert' van Arent Pol.

Ik had het nog niet uitgesproken of
de vinder haalde met een triomfan-
telijk gezicht een munt uit de

aarde, die hij mij gelijk in de hand
drukte, met de vraag: "Wat is dit?"
Tot mijn niet geringe verbazing
hield ik een gouden munt in han-
den. Een gouden tientje van Koning
Willem Irr uit 1875.

De rest van de dag werd er druk
over de munt gesproken en natuur-
lijk over de waarde gefantaseerd.

's Avonds thuis belde de desbe-
treffende vriend mij op met de
mededeling, dat hij de gouden
munt alweer kwijtwas. Hij had
hem geleend van een buurman, om
ondergetekende eens goed beet te
nemen, omdat deze elke zaterdag
van die grote verhalen heeft over
zijn zoektochten. Een beetje teleur-
gesteld, omdatwe dus niets hadden
gevonden, was ik wel, maar het was
een leuke grap en... had ik ze zelf
ook niet in de maling genomen met
mijn oude duiten. Ondanks alles
was het een uitermate gezellige
dag. "Volgend jaar gaan we weer
hoor", waren de reacties.

M. de Boer, Amersfoort

Beetgenomen
,i'-,.fr atetdag zr september jl. was

nx€ n.t zover. Met z'n vieren op
ri,/*-ånaar Dreumel, een k-lein
plaatsje aan de Waal. Een wiend
van ondergetekende wilde al heel
lang eens mee op pad om te gaan
zoeken, maar zoals het meestal
gaat, vind maar eens een datum,
die voor vier man goed uitkomt,
want ondertussen hadden nog z
wienden laten weten ook mee te
willen.
De wijdag ervoor haalde ik 3 detec-
toren bij Ruud de Heer uit Zalk, die
er wel brood it zag, omdat hij nieu-
we klanten rook. In Dreumel wer-
den we ontvangen door een
bewiende kennis, die achter zijn
huis een grote boomgaard bezat.
Na de gebruikelijke begroetingen,
begon het zoekgevoel te kriebelen
en al gauw liepen we speurend
door de boomgaard.

Omdat ik mijn pappenheimers ken,
een kwartier zoeken en niets vin-
den, dat zou de animo van de heren
teniet doen, had ik uit voorzorg een
aantal oude duiten uit mijn rom-
melbak in mijn zak gedaan. Voor-
uitlopend deed ik net ofik een sig-
naal had, stak de schep in de grond
en stopte stiekem hier en daar wat
duiten in het zand.

Al gauw hoorde ik achter me een
kreet; "een munt". Nadat we de
oude duit hadden bewonderd, voel-
de ik de 'geestdrift'bij de heren
weer aanwakkeren. Ze zochten ver-
woed verder. Maar helaas de ande-
re, door mij in de grond gestopte,
duiten werden niet opgemerkt door
de drie. Na enige tijd werd dan ook
het sein gegeven om de meege-

brachte koffie en broodjes te consu-
meren. Na een uurtje, heerlijk in
een bleek zonnetje gekeuveld te
hebben, stelde ik voor om ons geluk
in de uiterwaard en langs de ¡ivier
te gaan beproeven. Klimmend over
hekjes, vluchtend voor hollende
nieuwsgierige koeien kwamen we
uiteindelijk aan de rivier. Doch ook
hier lag weinig interessant materi-
aal, want na een poosje rondge-
scharreld te hebben, zag ik de
heren mijn kant uitkomen. En ja
hoor, ze hadden er'tabak'van en
zagen meer in een leuk terrasje.
Eigenlijk geen gek idee, dus al
zwaaiend bliezen we langzaam de
aftocht, totdat ik een gil hoorde:
"Ho, stop even, ik heb hier een
mooi signaal, luister jij eens".
Inderdaad een prachtig signaal:
"Wees voorzichtig", zei ik nog,
"wantvoorje hetweet, beschadig je
het voorwerp".

lr"l



Wanneer vertre
Depressies, stormen, regen en nog eens regen. De hele
week was het bar weer, zodatwe het ergste weesden
voor de zoekdag. Zelfs toen de mensen van de activi-
teitencommissie 's ochtends heel vroeg het huis ver-
lieten, regende het. Om een uur of 8, werd het won-
derlijk genoeg droog en bleef het de gehele zoekdag
prachtig zonnig weer.

De leden hadden zich door hetweer in ieder geval
niet laten afschrikken.l35 zoekers met partner en
kinderen meldden zich aan voor de wedstrijden.
De leden van de activiteitencommissie hadden weer
enorm hun best gedaan om de dag goed te latenver-
lopen, maar voor een droog zoekveld zorgen, was ook
voor hun een onmogelijke opgave. Sommige mensen
zakten zelß tot hun knieën in de bagger weg, wat bij
anderen weervoor de nodige hilariteit zorgde.
Eén van de opmerkingen die we hoorden was: "\Man-

neer vertrekt de veerboot?".
C,elukkig hadden de meeste zoekers zich op deze
omstandigheden gekleed en leed de stemming er niet
onder. Bij de ingang van de zaal stonden grote
emmers met water en borstels zodat iedereen zich
weer wat kon oppoetsen. Verreweg de meeste van de
verstopte penningen werden, ondanks het moeilijke



kt de veerboot?
zoeken toch teruggevonden.Jammerwas dat er nogal
wat gaten niet werden dichtgegooid, maar dat was op
het natte land misschien ook wat te moeilük. De vol-
gende keer wordt er weer op gecontroleerd.

In de zaal was het gezellig en een drulcte van belang.
De heren importeurs deden veelal goede zaken.
Zoals u op de foto's kunt zien had ook het determina-
tieteam niet over belangstelling te klagen, en kwa-
men daar allerlei prachtige munten en voorwerpen
op tafel. Jammer genoeg was de heer Faber door ziek-
te niet in staat te komen, zodat de mensen die hun
sceatta's hadden meegenomen, om te laten zien, tot
de volgende keer zullen moeten wachten.

Het hoogtepunt van een zoekdag is natuurlijk altijd
weer de prijsuitreiking. Ook deze keer had de activi-
teitencommissie voor heel wat prijzen gezorgd, waar-
bij we natuurlijk de heren importeurs nogmaals van
harte bedanken.

We hopen dat een ieder zich op deze dag heeft
geamuseerd en hopenlijk zien we iedereen de volgen-
de zoekdag onder betere zoekomstandigheden weer.



Zoeken ? Prima.....
Maar niet NAAR een detector.
Die kunt U vinden bij......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.
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Kornhorst 65,'s-Heerenberg
031 4) 66 44 70
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De Wil Hofman White's Classic Special:
Onder de noemer "TURBO voor Classics" geven wij uw White's Classic extra diepte, zoals
beschreven in het vorige nummer van de Detector Magazne.
T.o.v. het daar geteste exemplaar zijn inmiddels nog enkele verbeteringen aangebracht:

a: Een TURBO aanluit knop zodat je ook met een normaal presterende detektor kunt zoeken.

b: Een grondontstoorknop om optimaal in te stellen op de grond, en om andere schoteltypen in te regelen.

Het TURBO-pakket kost f 289,- incl. montage. Even samenvatten wat u hiervoor krijgt.......
1: Een laadadapter + accupakket (NC-2), voor 24 uur zoekgenot in normaal en 8 uur in TURBO.
2: Indrukwekkende zoekdiepte in TURBO, vooral ook voor kleinere mundes.
3: Een grondbalansknop waardoor u diverse schoteltypen kunt inregelen, waaronder de White's 2D spoel

(speciaal voor kleigrond en andere sterk gemineraliseerde bodems!)
Aanbieding: Classic 3 plus, uitgevoerd met Blue Max of 2D schotel, met Turbo-pakket, samen I 1275,-.

Noem ons eens één detektor die zoveel mogelijkheden biedt en zo goed presteert voor dezelfde prijs?

Wil Hofman, specialist in detectortechniek! (White's en Tesoro)

Hofman Elektronica VOF Beuningen,024-6774063. bgg 06-52637244. (Bezoek alleen op afspraak!)

Spectrum XLT

uoo,f' 46 r45per maand

Silver Sabre ll
uoo, f' 3411 Sper maand

STE,ENBE,RGEN DETECTORS
U kunt alle detectors bij ons op afbetaling kopen, ook 2e-hands detectors

Witt u meer weten, bet ons dan even STEENBERQ eru OefeCTORS HULST 0114 - 31 97 56. Vanuit belgie 00 31 11 43 19.756
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Het Consel.\/efen

fAlbert Folkerts]

Meta aldetectorv ond,sten con-

serveren is een probleem waar

iedere detectoramateur tegen

aanloopt. Nu kun je natuurlijk

de tips van Klazien uit Zalk

volgen. Zíj legtbijvoorbeeld het

koperwerk in'wei' van d.e

melkfabriek om het weer glan-

zend te krijgen, en dat werkt

ook nog. Maar niet iedereen

heeft de Leerdammer kaasfa-

bríekbij de hand om even een

emmertje wei te halen. Geluk-

kig heeft een van de restaura-

teurs van de Ríjksdrenst uoor

het Oudheidkundig Bodemon-

derzoek (n.o.a.) míj wat gege-

uens uit hun receptenboek

overgefaxt om eens uit te pro-

beren. Nu ben ik níet de enige

lieJhebber, dus heb ík alle

informatie eens uitgewerkt en

voor d,e lezers op papíer gezet.

Metalen voorwerpen kunnen meest-

al zonder speciale zorgen opgeno-
men worden uit de bodem.
Mocht je toch twijfelen aan de sta-

biliteit van het voorwerp, dan ver-

dient het de voorkeur om de hele
lduit maar mee nemen om het op

een rustige plaats en bij goed licht
uit te proberen. Je gaat als volgt te
werk: Prepareer de kluit in het veld
zodanig uit dat deze inclusiefhet
voorwerp boven het vlak staat.
Druk een staalplaat van z cm dikte
onder de lduit. De voorkant van die
plaat wel even aßchuinen. Schuif
de kluit met plaat en al op een stuk
spaanplaat en werk de wanden van
de lduit verticaal af. Afhankelijk
van het formaat schuifje er een

stuk pvc-pijp of een kistje van
plankjes om de kluit heen.
Open ruimten worden even met
zand aangevuld voor de stevigheid.

Ga in het veld niet aan het krabben
op het voorwerp, er kunnen bescha-

digingen en krassen onstaan waar
je later spijtvan krijgt. Spoel thuis-
gekomen de vondsten af in een

bakje met schoon water. Borstelen
kan met een verfl<wast, nylon
afivasbo¡stel of een koperdraadbor-
stel (bougieborsteltje), in volgorde
van hardheid. Let er wel op dat
niets stuk kan gaan. De vondst lang-
zaam laten drogen. Voor verdere
behandeling maakt de n.o.¡. onder-
scheid tussen de verschillende
metaalsoorten; koper en zilver,
ijzer, lood en tin. Goud behoeft
geen verdere behandeling.

Koperlegeringen
Over het algemeen genomen noe-

men we alles wat groen uit de
grond komt brons. Het enige waar
we eigenlijk zeker van zijn is echter

dat een van de componenten van
het materiaal koper moet zijn van-
wege de groene kleur. Het roest c.q.

de corrosie van koper varieert van
een onsamenhangende korst tot
een mooie gladde goed hechtende
patina, en van vindplaatsen onder
de waterspiegel zoals in het rivie-
rengebied komt het soms nog goud-
glanzend tevoorschijn. Maar in Nij-
megen zijn vondsten gedaan uit de

Romeinse tijd waarbij het koper
geheel of gedeeltelük is omgezet in
een zacht poeder. Het oorspronkelij-
ke oppervlak zit er dan alleen nog
maar als een hard laagje omheen,
het lijkt een stevig stuk, maar pas

op het valt letterlijk als poeder tus-
senjevingers door.

Voordat je verder gaat, moet je je
ervan vergewissen dat er geen gege-

vens verloren gaan. Denk bijvoor-
beeld aan afdrukken van weefsels,
hout ofzaden die gefossiliseerd zijn
door de koperzouten van het voor-
werp. Ook komen er tijdens het
werken geregeld constructiedetails
naar voren. Neem indien mogelijk
een monster of maak foto's of
video-opnamen.
Bij het reinigen met water moet je
al heel voorzichtig te werk gaan.
Begin met een zacht penseel.

Was zoveel mogelijk de grond weg.
A1s alles wat met het penseel eraf
wil weg is, kun je het beste met een

klein scherp Stanle¡rmesje onder-
zoeken ofde resterende korstjes
grond van het oppervlak afte schil-
feren zijn. Het patina van het oude
oppervlak laten zitten en zeker niet
met de punt van het mes werken,
want dat geeft krassen die niet
meer te verwijderen zljn.Langza-
merhand krtjg je inzicht in de kwa-
liteit van de patina.

van
meta ald etec tonro nd s ten
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Als het hard genoeg is, kunje
gebruik maken van een oude tan-
denborstel of een radeerstift.
Zo'n stift bestaat uit een bundeltje
glasvezels waarmee je soms prach-

tig de lettertjes van munten
schoonmaakt. Chemicaliën op een

mooi patina zljn uit den boze.

Een schuimige corrosie is meestal
al een teken dat het onderliggende
koper is aangetast, meestal door de

etsende zuren uit gier. Na het was-

sen toch even proberen met het
mesje of die corrosie toch geen laag
is die eraf te schilferen is. De n.o.n.

gebruikt toch wel chemische mid-
delen om die aantasting van het
voorwerp te verwijderen, maar je
moet er zeker van zijn dat er geen

fijne details in de aankoeking verlo-
ren kunnen gaan. Citroenzuur kent
geen verschil tussen koper en corro-
sie, dus dat beslist niet gebruiken.
De restaurateurs gebruiken twee
middelen: Oakite 43r en de loog-
aluminium methode.
Oakite 431 bestaat uit het voor ons

zeer gevaarlijke fosforzuur waaraan
een stofis toegevoegd, die een

besche¡mende neerslag vormt op
het koper zodra het onder de corro-
siekoek vandaan komt. Je moet een

oplossing maken van r deel Oakite
op 9 delen water. Hetvoorwerp
wordt ondergedompeld of ingepen-
seeld en dan kijken wat er gebeurt.

Soms laat men een deel van de cor-

rosie zitten. Na de behandeling het
object afspoelen met stromend
water. De overgebleven rossige laag
kan er met waterproof schuurpa-
pier (fijn) worden afgenomen.
Deze methode is volgens de n.o.s.

niet geschikt voor munten.
De tweede methode is ook niet echt
veilig. Hiertoe moet er een oplos-
sing gemaakt worden van 5% na-

tronloog in een bekerglas dat'au
bain marie'warm gehouden moet
worden. Pak het voorwerp in een

stuk aluminiumfolie en leg het in
de oplossing. De folie gaat hevig
schuimen in het bijtende goedje en
als het geheel opgelost is kan het
voorwerp er weer uit. Ook hier weer
afspoelen onder de stromende
kraan. De tandenborstel komt
eraan te pas om de restvan de cor-

rosie weg te borstelen. De behande-
Iing kan een aantal malen herhaald

worden om het gewenste resultaat
te behalen.
Koperen voorwerpen kunnen het
beste gelijmd worden met secon-

denlijm en kleine restauraties zijn
uit te voeren met een mengsel van

vulmiddel, kleurstof en tweekom-
ponentenlijm. Als vulmiddel voor
koper kan gebruik worden gemaakt
van messingvijlsel, zilverzand of
emailpoeder in een samenstelling
die het best past bij het uiterlijk
van het voorwerp. Polyester plak-

band wordt gebruikt als mal en

overtollig materiaal na het uithar-
den wegslijpen voor het beste resul-

taat. Was (stearine van kaarsen) en

dermoplast worden gebruikt om
koper verder te conserveren. Dat
gaat vrü simpel. Kleine voorwerpen
worden in een badje met gesmolten

was gedompeld.

Verwarmen onder een warmte-
lamp, föhn of electrische verfaÊ
brander ofop een electrisch kook-
plaatje ofin een oventje tot het net
goed gesmolten is. Zorg er voor dat
de temperatuur niet te hoog wordt
om bruinkleuring of brand te voor-

komen. De voorwerpen indompelen
en wachten tot ze uitgebruisd zijn.
Dat bruisen wordt veroorzaakt door
lucht en waterdamp. Afdeppen met
een stukje keukenpapier en na
afkoeling uitborstelen met een tan-

denborstel. Het gebruik van vase-

Iine wordt afgeraden want dat blijft
vettig en er gaat vuil aan kleven.

Zilver
Zilver wordt net zo behandeld als

koper. Vooral de loog-aluminiumfo-
lie methode levert opmerkelijke
resultaten op.

IJzer
Ijzeren voorwerpen kunnen op de

meest uiteenlopende manieren
gecorrodeerd zijn. De laag kan met
een magneetje getest worden.
Goed ijzer wordt bedekt door een

dunne zwarte laag met soms blau-
we of oranje-bruine pukkels.
Dit zijn meestal voorwerpen van
onder het wateroppervlak. Slecht

ijzer wordt gekenmerkt door een

dikke korstige laag die paars-bruin
tot oranje van kleur is. Hier en daar

is nog metaal aanwezig, maar het
voorwerp wordt door de corrosie bij

Þ.1

elkaar gehouden. Nog erger is het
wanneer het voorwerp verdwenen
is en de ldomp roest hol of gevuld is

met poeder. De n.o.n. mensen ge-

bruiken een snellopend slij psteen-

tje om de roestlaag te verwijderen.
Bij goed metaal komt het glanzen-

de oppervlak weer te voorschijn en

bij het slechte materiaal zie je
alleen aan een verkleuring van
bruin naar zwart dat je niet verder
mag slijpen. Wanneer de corrosie

verwijderd is word het hele voor-
werp in de juiste vorm aan elkaar
gelegd en verwarmd tot + 80"c.
Met wat tweekomponentenlijm
wordt het geheel bedekt. Door de

hoge temperatuur wordt de lijm
dun en vult breuken in het object.

Ontbrekende delen zijn aan te vul-
len met een mengsel van aardpig-
menten en fijn zand als vulmiddel
en tweekomponentenlijm. Ook hier
is poþester plakband een geschikt
artikel om een malletje mee te vor-
men en ook hier moet het teveel

worden weggeslepen.
Goed ijzer kan worden ingesmeerd
met een mengsel van Tannine en

alcohol (ro gr tanninepoeder in roo

ml spiritus). Daarna z4 uur laten
drogen op een warme plaats.

De tannine verbindt zich met de

corrosie. Met fijn schuurpapier kan
het geheel worden afgewerkt.
Tot slot gaat het voorwerp de oven

in op roo graden en wordt het
bedekt met een laagje paraffine of
monokristallijne was. Dit materiaal
trekt in de poriën. Afr¡¡erken met
boenwas met enige terpentine erin.
Na een dag drogen uitpoetsen.

Slecht ijzer moet worden ontzout
door een oplossing te maken van

6% natriumsulfiet en 3% natron-
loog in water. Het voorwerp moet
in die oplossingweken. Gemiddeld
duurt dat z weken bij kamertempe-

ratuur en z dagen op 5o graden.

De tijdsduur is aftrankelijk van de

porositeit en de dikte van het voor-

werp. Na het ontzouten kort afspoe-

len onder stromend water en ver-

volgens in de oven bij tzo graden

goed laten drogen. Conserveren kan
met dermoplast, impregneren met
microkristallijne was of gewoon

flink in de blanke tectyl zetten.



Voorwerpen die na deze behande-
ling nog blijven werken kunnen
alleen maar bewaard worden door
er foto's van te maken.

Lood en tin
Onder goede condities vormen deze

metalen zelf een beschermend
huidje oxide waarmee voorzichtig
moet worden omgesprongen. Wan-
neer hel. metaal echter grijs en
puisterig aangetast is, zit je met
een probleemgeval. Het hele voor-
werp wordt langzaam weggevi:eten.
het beste watje dan kan doen, is

zoveel mogelijk de aantasting weg-

krabben, heet impregneren met
was en droog bewaren ver van
andere tinnen voorwerpen. Goed
materiaal kan verfraaid worden
met boenwas.

Tips en waarschuwingen
va,n de R.o.B.
Archeologische voorwerpen moeten
altijd gemeld worden. Wanneer je
niet zeker van je zaak bent, ga dan
niet knoeien maar laat het werk
over aan professionele restaura-
teurs. Die van de n.o.n. staan je
altijd met raad en daad bij. Begin
altijd met c1e onschuldigste midde-

len en eindig met de sterkste.
Probeer een middel eerst uit op een

stukj e afualmateriaal. Voeg natron-
loog altijd aan het water toe en niet
omgekeerd. Nooit direct op een
gaspit verwarrnen, rnaar altijd 'au

bain marie'. Loctite lijmt echt in r
secondeje vingers aan elkaar! Het
werkt niet op zuur materiaal, dus
voorwerpen niet met een zuur rei-
nigen. Giftige metalen zoals lood
en koper nat verwerken. Slijpmid-
del bevat silicium, dus niet inade-
men.

enkel muntje. Dus er zijn geen

potten met munten gevonden en

meegenomen. De bewaker van
de beveiligingsd,ienst heeft trou-

wens in aI die tijd dathij surveil-

leerd.e geen schatgravers gesig-

naleerd, omdat d.eze er niet
waren. Het resultaat van zulke bericht-
geving is wel, dat d.e tegenstanders van
onze hobby weer voeding krijgen, om

met de krant in de hand, te zeggen'zie je

wel, het zijn allemaal criminelen, de

hobby zou verbod,en moeten worden'.

Jammer want dat d.oet onze hobby geen

\27 i

g o e d. N atuurlijk blijft
onze houdíng ten

opzichte van'echte'

schatgravers die niets

aanmelden overeind..

C.B. Leenheer

*lÍ*ff¡sl;l,l*Ì,*iï!

Ie moet níet alles
geloven wat er ín

dekrant sta,at
Het wordt wel vaker gezegd' je moet

niet alles geloven wat erin de krant
staat'. In navolging uan de vele kranten-
berichten over schatgravers met metaal-
detectoren in Apeldoorn, plaatsten we in

het vorige magazine een stukje over

schatgravers d.ie onze goede naam door

het slijk halen.Watblijkt, de gemeente

Apeldoorn heeft geheel onterecht en

onzorgvuldig een heleboel poeha

gemaakt over een zgn. schatgraver, zon-

der uit te zoekenhoe het werkelijk in

elkaar zat. Ook voor hun is blijkbaar
iedereen die met zo'n metaaldetector
Io op t automatis ch e en' s chat-

graver' . De kranten hebben

dit toen geplaatst, en wij
zaten weer eens met een

stuk frustratte. De zgn

schatgraver is een lid, van

onze vereniging en vond

alle publicíteit over hem

niet zo leuk, en terecht.

Hij heeft na toestemming

van de aannemer die de

werkzaamheden op het

plein uitvoerde, en voord,at

de n.o.¡ ond,erzoek deed,

enkele malen met zijn

meta al dete ctor r ond.g elo -

pen Het resultaat één

Te.leurstelling over verdwenen nuut, Raadhuispl in

"9 S-T*,tgave r' verb a as ¿ over zov e e topwÍn ding
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nige tijd geleden stond er een oproep in
het blad voor het schrijven van een artikel-
tje en ik dacht: "laat ik de stoute schoenen

maar eens aantreld<en". A1 snel kwam ik in con-

tact met de hoofdredacteur die me doorverwees

naar de heer Kuypers (bij velen bekend staand als

'wil').

Na het bekende ritueel van elke zoeke¡ (name-

lijk, de mooiere vondsten bekijken van de andere

zoeker) kwam ons gesprek al snel op het registre-

ren van vondsten en opgravingen.
Bij de gemeente A¡nhem is daarmee een begin
gemaakt.
Tijdens mijn stage bij de gemeente Arnhem
kreeg ik de taak om de stadsplattegrond van

A¡nhem te maken en zodra deze gereed was een

start te maken met het in kaart brengen van de

opgravingen en de gegevens van deze

oPgravlngen.
Dit was een compleet nieuwe uitdaging omdat

de opleiding (landmeetkunde/geodesie) kon
worden gecombineerd met de hobby

(metaaldetector, geschiedenis en

archeologie).
Op de nieuwe (digitale) kaart van

katies aangegeven met de volgende onder-

werPen:

Waarneming en lokatie;
Eventuele vondstlagen ;

Complexen en bijbehorende
vondsten / grondsporen;
Beschrijving;
Documentatie;
Collectie;
Literatuur.

Door met de muis op het symbool

in de (digitale) kaart te klikken
heeft men de keuze om de gegevens

van een ofmeerdere van de zeven

hierboven beschreven onderwerpen
te raadplegen of aan te vullen.

Wil Kuypers was zeer enthousiast
over deze vorm van registratie, het
zogenaamde c.r.s. (Geografisch

Informatie Systeem) Deze vorm
van registratie is zeer sterk in
opkomsten wordt al geruime tdd
bij de r.o.n. toegepast (voor de

Y{- Arnhem staan na 5 maandenwerk(incl.
t h", maken van de kaart) rzr opgravingslo-

Þ'l



kenners 'ARcHIS').

Naast deze gespreld<en had ik ook
enkele vondsten meegenomen ter
determinatie, maar daarover zijn
nog steeds twijfels.

Foto 1 toont een bracteaat van 8
mm doorsnede. Het materiaal is

koper en er staat een korenhalrn en
een blad op. Tevens toont de foto
een stempeltje van de letter e (r6e -

r7e eeuw) en een zilveren penning
van Van Oldenburg (tzz8 - tz36l
Deze vondsten zijn gedaan met een

C-Scope Minidisc !!!

Foto 2 toont een onbekend loden
voorwerp wat veel weg heeft van
een jacobsschelp (Heiligen uit de

modder blz. sg tlrr. 62) en een gesp

uit de r9e eeuw (dit vanwege de

ronde groef).

Foto 3 toont een boekbeslag uit de

16e eeuw en is uitzonderli'1k groot,
namelijk ro cm. Dit voorwerp is
gevonden met een C-Scope 99on.

Foto 4 Een loden voorwerpvalr 4,2
cm. heeft een onbekend huismerk
als afbeelding. Wat voor functie het
voorwerp heeft gehad, is niet duide-
lijk (geen lakenlood !) Deze vondst
is eveneens met een C-Scope Mini-
disc gedaan.

Tegenwoordig zoel< ik met een

Tesoro Toltec roo, waar ik zeer
teweden over ben, maar de hierbo-
ven afgebeelde vondsten tonen aan
dat ook een tr-etje goede diensten
kan doen. Vaak als het gaat om zeer
ldeine vondsten, wint deze detector
hetvan de groterejongens. Ikvind
het daarom ook jammer dat ik hem
toentertijd heb ingeruild voor de

99on Hij kon namelijk altijd dienst
doen als reserve-apparaat.

Misschien kan een van de lezers
meer uitsluitsel geven over de hier-
boven beschreven vondsten en is dit
artikeltje toch een lichtpuntje in
het al zo rumoerige wereldje.

EmileWennink

lllllllllllllllllllllllilllllililililililililililillillillil
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Officieel dealer van:
Altai, Bounty Hunte4 C-Scope,

Compass, Fisher, Garrett, Viking
Keuze uit 25 rnodellen, met uiterste korting!

Geopend uolgens normale winkeltijden.
Na 18.00 uur, tel. (0492) 33 14 51

Zie d.e dea.lerpagínc, voor regío verkoop

GETAN UW PARTNER
,/ ,#+'¿+iÈJ APPARATT''R IN SCHATZOEKEN

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 073 - 5512949, Fax 073 - 5515658

Test nu gratis en geheel
vrijblijvend de

PULSE INDUCTIE
van C-Scope, de

CS6Pi
Bel voor informatie, reservering

en/of een afspraak naar

Pieter Maatsslraat 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Fax0227 593286

f)ealer van
diverse merken

detectoren

Wij hebben alles in voorraad,
zoek niet verder er kan maar een
de beste en de goedkoopste zljn,

Officieel dealer van hobby en beveiliging.

DE MUNTZOEKER
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

De Muntzoeker
Berlingieri Franco - Director

Rozenstraat 34-36
3530 Houthalen - Oost (België)

Tel - Fax: 089-383966
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Batterijtester
De fa. Detect uit Enschede

brengt een goudgele batterij-
tester op de markt, waarmee
u eenvoudig zelfuw batterij-
en van 1,5 en 9 volt kunt tes-

ten. Dat zo'ntestertje geen

overbodige luxe is, bewijst het
feit, dat rrret grote regehnaat
detectors ter reparatie wor-
den aangeboden, die enkel lij-
den aan lege batterijen. 'Maar
ik heb ze net gekocht' hoorje
dan, maar dat zegt natuurlijk
niets over de lcwaliteit van de

batterijen. Test dus eerst elke
batterij afzonderlijkvoor u de
importeur opbelt met een ver-
meende detectorldacht. Want
het komt bv. voor, dat er één

volkomen lege batterij tussen
de nieuw gekochte batterijen
zit, waardoor de spanning te
laag is en de detector allerlei
geldce kuren gaat vertonen.
Wat ook voorkomt, is dat bij
het plaatsen van nieuwe bat-
terijen er per ongelul< één ver-
wisselt wordt. Bespaar u zelf
dus veel ellende en test zelfì
Verder kunt U met deze tester
tevens gelij kspanning, wissel-
spanning, gelijkstroom en
weerstand meten. De fraai
ogende tester heeft de grootte
van een pakje sigaretten, kost
slechts f B9S enwordtgele-
verd met een 1,5 Volt batterij
voor de voeding.
Te verkrijgen doorf 19,95 +

/ 5,- verzendkosten over te
maken op giro 4838918 t.n.v.
Detect te Enschede, onder ver-
melding van batterij tester.

van Têsoro
Tesoro is met een nieuwe serie detectors op de markt
gekomen, de p Max serie ( spreek uit: Micro Max).
Nieuw zijn de p Max Cutlass f ZgS,-, de p Max Side-
winder / 113o,- en de p Max Bandido / r38o,-.
De naam is goed gekozen, micro staat voor het
uiterst kleine formaat van het kastje, max staat voor
zijn hoge gevoeligheid, met als nieuwigheid de
'boost' mogelijkheid (opvoeren van de gevoeligheid

van de detector). Inmiddels staat wel vast, dat deze
serie een succes zal worden. Alle stelen van de ¡.r Max
detectors zijn driedelig, waardoor ze uitermate
geschikt zijn, om meegenomen te worden op vakan-
tie. Maar door het uiterst lage gewicht, worden deze
detectors ook zeer gewaardeerd door iedereen die
het zat is om met onnodig zware apparatuur te zoe-
ken.
Inl. Detect Enschede

ø o I6 é e þ a o o o € € e B þ o€ € @€ I e 6 è 6 e o € o a 9 ó ¡ o o

De bekende Compass Coinscanner Pro
en Coinscanner Pro rr zijn weer lever-
baar.

De problemen in de fabriek zijn inmiddels opgelost, zodat de populaire Coinscanner modellen
van Compass weer uit voorraad leverbaar zijn bij Kooistra Metaaldetectors. Tevens zal over enkele
weken ook de bestseller van Compass de xn 35o weer leverbaar zijn.
Inl. I(ooistra Metaaldetectors, tel. (o5r3) 46 5o 93

Vanaffebruari :'997

komt Bounty Hunter
met z nieuwe model-

len detectors op de markt. Zodra we meer gegevens hebben, hoort u hier meer van.
Inl. I(ooistra Metaaldetectors, tel. (oSrg) ¿6 So gS

15 Maart t9g7 zal er weer de jaarlijkse ruil-verzamelaars beurs worden gehouden in Dorpshuis de
Bining in Hemrik. Voor / 10,- per tafel kunt u overtollig vondstmateriaal of andere spulletjes rui-
len ofverkopen. Op deze dag kunt u tevens uw detectorvondsten laten determineren door enkele
deskundigen die deze dag aanwezig zullen zijn. Vol is vol, dus wees er snel brj. Tel. (o5r3) 46 5o 93

G \t
a
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De Amigo It van Tesoro is een totaal nieuwe
ultra lichtgewicht motion-detctor die slechts

999 gram weegtl Zeer geschikt voor kinderen
envoorzichtige beginners, die een goede

maar niet te dure detctor zoeken.

Werkt op één 9 Volt batterij (werkduur ro-zo

uur). Deze detector heeft één knop voor
aan/uit en discriminatieniveau.
De Amigo II heeft een echte alle metalen
stand (motion) maar kan ook traploos ijzer en

zilverpapier uitschakelen.
Dit model kan onder het kastie vastgehouden

worden, maar er kan ook een armsteun op bevestigd worden (wordt bijgeleverd) Amigo tt I ¿gg,-
incl. BTW.

Inl. importeur Detect Enschede

OGGASIONS

Steenbergen
detectors
Sinds r augustus heeft Steen-

bergen Detectors ook het
dealerschap van C-Scope en
Fisher. Wat betekent, dat ze

nu wijwel alle grote merken
detectors in huis hebben.
Van deze detectors zijn
natuurlijk ook folders te ver-

krij gen. Naast hobbyappara-
tuur leveren C-Scope en
Fisher ook industriële detec-

tors, welke geschikt zijn voor
het opsporen van olietanks,
pljpen, kabels en anderever-
borgen metalen. Bij Steenber-

gen Detectors krijgt u 3 jaar
fabrieksgarantie op deze mer-
ken.
Inl. (orr4) 3a 97 s6

a a a aa a a a t a a a aa aa a a a a aa a a a a a aa a a t a a a a a a aa aa a a a a a a a t a a a a a aa a a a a a a a a aaaaa aa aa a aa aaa a aaaaa

aa a aa a aa a a aa aa a aa a a a a a a at aa a a a a a a a .. a a a a a o a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a aa a a a

Tesoro Toltec II f 1275,-
Tesoro Stingray demo 1295,-
r,¡/híte's 4900 .475,-
white's 490081ueMax....... 775,-
white's Spectrum Sierra (opgevoerd) 1200,-
Garrett Scorpion Goldstinger, l jaar oud 800,-
C-Scope CS 660 (nieuwe demo)

slechts 1 xgedemonstreerd. 499,

C-Scope CS 1.220 XD (nieuwe demo)

slechtslxgedemonstreerd,.. ....1199,-
C-Scope CS 5 MX (nieuwe demo)

slechts 1 xged,emonstreerd 1349,-
W Munsters Metaaldetectors, tel (0492) 54 47 82
aaa aaa aaa aa a a aaa a a a a oa aa a a a a a aaaa a a a a aaa a a a

lVhite's Surfmaster als nieuw 875,

Ultrasooncleaner als nieuw L50,-

::i.':Tii: :': :.':?.': ::::... .. . .... . .. .. . .. .. . .
C-Scope CSTT)bijna alsnieuw,l0 mnd, garanti,e . . . 425,-
C-Scope 990 D z g sta.at,4 mnd qarantie . 295,-
C-Scope 990Bzgstaat,1mnd,garantte ..375,-
C-Scope 122029 staat,5mndgarantie. ,.595,-
C-Scope 5 MX demo, 12 mnd garantie 1195,-
Fisher 1280 uitstekende staat, 12mnd garantie 1350,-
Fisher CZ 2)bijna als nieuw, 30 mnd qarantie . . . . 2195,-
Tesoro Toltec II bijna als nieuw, 1,2 mnd garantíe 1.299,-
Pulse Tech Gold.scan 4,1.2 mnd qarantie L495,-
Fa. Detect, tel. (053) 430 05 1.2

C-Scope 550

C-Scope 990 D

C-Scope 660

Bounty Hunter Tracker III
Fisher l29)land-water detector (1. jaar oud)

white's xLT. .

white's AF 1.0L

white's H H XLT schíjf (meer diepte)

C-Scope CS 550

White's Clasis III metBlueMax 500,-
Tesoro BandídoIl .. 600,-
Tesoro Sllver Sabre lL 450,-
Compass X100 . 750,-
Compass X200 . 1400,-
Compass Goldscanner .,.900,-
Compass Coinscanner. 750,

Kooistra Metaaldetectors,tel (0513) 46 50 93

a a a a a aa a aa a a a a ¡ a aa a a a aaa aaaa a a a a aa a aa a a a a a a

575 -
6s0 -
750,-

1250,-
L75,-

1 ÁAO

C-Scope C5770..
C-Scope CS 2 MX

Celtic TRX. , ,.
Viking 5, demo

135,-
175,-
)99 -2aç

1ac

300,-
375,-
400,-

L1,50,-
1000,-
. 150,-

C-Scope 770 DTRNLF 250,

C-Scope 770 DTRNLF . . . 225,- Tesoro Cutlass II 20 cm

C-Scope Minidisc 11e Tesoro Eldorado

Tesoro Pantera .

Tesoro Stingray

Tesoro 28 cm wide scan schiif

White's Spectrum XII
White's 20 cm schijf .

aatr

31,97 56

þ4

Steenbergen detectors, tel. (011.4)



DETECT GERT GESINK
TEL: (053) 4300512, FAX: (053)43021 92

85l b

852

86i
866

871

BOEKEN
8 1 SUCCESVoL ZoEKEN lllET DE IVIETAAIDETECToR, door Cert Cesink, 2 29 pag,200 foto s ...29,90

B 2 CATALoG US, DE NEDER|ANDSE MUNTEN VAN I 806 tot heden, Mevius 1 996 1 4,95

B 4 CATALOGU5 VAN DE ZILVEREN IIIUNTEN 7 PROVINCIEN 1 546.] 795,

deel 1 (WestNederland). ... ... . .. 17,25

B 9 CATALoCUS, KLEINER DEUTSCHER l\4UNZCATALoG vanaf 18/1 , , ,,.,,.....,,,,......,,,,...... .. 20,-
844 V.D.CHlJSBEtLDENAAR,afbeeldingenvr0egste

Nederl¿ndsemuntentotl5T6 (eenst¿ndaardtverk!) , ,,.,,.,,,,...,,,,.....159,-

IAAREoEK MUNTEN EN PENNTNCEN DER NEDERT ANDEN 1988 ...........25,-
C0LDCoINS 0t THE W0RLD, catalogus van de gouden munten uit

dehelewereldv¿ndeRomeinentotnu,hardkaft,T36pagina's,,,.,... 120,-
N00RDNEDERLANDSEMUNTGEWICHTENdoorArentPol,,,...., 31,25

PRoVlNClt VAN EEN lN'IPERIUM door P. Stuart,

I /9 blz met honderden foto's van Romeinse voorwerpen (koopie) 25,-
L0ND0N MUSEUI\4 CATAIOCUE 1940, 320 pag, met honderden afb

Middeleeuwse metalen voorw (C[PR0L0NC[[RD),,.....,,,,, ... . . ...69,
873 r.ES MoNNATES DE BRABANT(1598.1790)

munten v. Brabant v Nederl. en Belg. +Z l-imb met prijzen .,,,..,,........,.,,,,,,, . , 29,90

875 IlIUNTEN VERTELLEN HUN CESCHIEDTNIS,

historìe ¿chter de Romeinse munten, leuk bæk 200 illustr¿ties 17 ,-
877 BR00CHES 0t ANTIQUITY door Richard Hattatt ñ4antelspelden iizertijd,

Romeinset¡jdtotinde[4iddeleeuwen,406pag.,herdrukv/estandaardlverk!, .,,....,,,,...98,-
878 VEREORGEN STEDEN, STADSARCHEOI.OCIE IN NEDERI-AND

Prachtboek met honderden fotot van voorwerpen,

stadsplattegronden en opgravingsterreinen, Ceb, Had kaft ..,,,..,,,. 36,-
879 ROMAN CO|NS, alle Romeinse munten, m€t prijzen, Ceb, hard kaft 116,-
882 DEN4UNTENVANDECRAVENVANVLAANDTRENIII (1sss.1780), 145pag,,,......,,,.....,,,36,-
887 SUNKEN TREASURI, How to find il, 390 bÞ. Zeer goed boek van Robe( Marx

over alle facetten van het wrakduiken, veel kleurenfotot met vondstm¿teriaal , ,,.....,,,,.,.,,, .. ,49,-
888 |RON ACE AND RO|\4AN BROOCHE5, door Rich¿rd Hattat,

één van de 4 standa¿rdwerken over mantelspelden ,. ..,,,.,,,,,,,.

889 DRESSACCESSORIES (1150-1450),400pag gebonden

Een schat aan inform¿tie over middeleeuwse kledingaccesoires,

duizenden metaalvondsten, gevonden bij opgravingen in Londen, afgebeeld ,,,..... . .. I 39,-
890 ROMAN ARTEIACTS, a4 formaat, 100 paginat,

300 afb, veel kleur, 400 waarde aanduidingen, spotpriþ! .. . ..............27 ,50
891 Rol\4El NEN, FRIEZEN tN TRANKEN in het hart van Nederland, Prach tboek van van Es ....,,,,,. 49,95

893 VESTINGWERKEN EN SCHANSEN lN CRONINCEN.'150 pag. .,., , 49,95

894 VOLKSAARDEWERKlNNEDER|AND,sedertdelatemiddeleeuwen,250pag geb 45,-
896 DETECTOR tlNDS l, 100 pag.1000 illustraties ....,,,,,.,.,.......,......,. 25,-
899 THlfulBLtS, vingerhoeden vanaf de vroegste tild, zeer fraai boek, veel kleur ,,,,... .,. 39,-
8100 HElLlG EN PROFAÄN, samenvatting lezingen,104 pag veel afbeeldingen van insignes 28,-
B10l CATALoGUE 0tTHEANCLo-5AX0N CoILECTIoNS 1993. Engehe

collectìesvankleinenon-ferrometalen(700.1100),A410rnaa1,277pa¡.,......,,,,......,,,,....,.139,-
8102 CUIDE CATH, 0t THE BRONZEACE COIIECT|ONS 1980, 258 pag

standaardwerk bronstijd metalen voorwerpen ...,39,
8104 ANCIENïAND R0|\4AN0 BR|T|SH BRooCH[S, door R H¿ttat

[en van de 4 fandaardwerken over fibulae 69,-
B1 06 MEDIEVAL PlLCRlM & SECULAR BADGE5, door N4itchiner

5tandaardwerkover(pelgrims)ìnsignes 28ipag.,hardkaft,A4geb ..........,,,,,.....,,,,,...,.....95,-
8107 BRONS UIT DE OUDHElD,94 pag Nederlandfalig ............,,,,,.....,,,,,.,...,,,,.. 28,50

B108 ARCHEOIOCIEv,IVIIDDIIEEUWSNEDER|AND,9ópag. ,..,,,...,,,,...,,,,28,50
Bl09 DE ROMEINSE TljD in Nederland,96 pag, .. 28,50

B1l0 ARCHEoLoC|EvanFRIESLAND,230pag.,veeldetectoruondsten,,,,,,,,, 49,95

8112 00RDENDU|TUlTN00R0ENZUID,doorWS.Bos 39,90

B1l3 DETECT0R FINDS 2,100 pag, 1000 illustr, ,...,,......,,, .....,,..,,,,,....,,,,,.....,,,....25,-
B1 18 GRAVEN NAAR FRIESE KONINCEN, mooi boekje over de opgraving

op de terp van Wijnaldum, 72. pag , veel fotot v¿n metaalvondsten ..........,,,,,.....,,.....,,, I 8,50

Bl I 9 HISTORY BENEATH OUR tEtl 21 2 paq , A4 forma¿t, In hun historische

volgorde behandeld de schrijver duizenden metalen voorwerpen 47,50

CLEANING AND RTSTORINC COINS AND ARTIIACTS, 40 bÞ. 1 3,50

BR|T|SH l\4USEUl\4 GUIDE T0 EARLY |RON ACt ANTIQUITIES, 1 925. Ceb. en hard kaft ., 49,95

TREASURES AND TRINKETS, Jewellery in London from
pre-Rom¿ntimestothe1930's.207pag,veelfotot.. , ,,...,,....,,,,,.....,,,,,....,39,95
TREASURE RECoVERY tRo¡/ sAND AND SEA, Carrett ,,.,. , ,. . ...,,....,,,, 49,50

- NIEUW _ NITUW _ NITUW _ NIEUW - NIEUW - NIEUW _ NIEUW - NIEUW _ NIEUW _
8130 rDENTrrYrNCS|\4ALL|VÍETAUCoBJECT5...,,,...,, .. 2s,-
B14O ARCHEOLOGISCHE AL[4ÁNAK

(wie, waf waar in de Nederlands archeologie, zeer informatiefl . ... .........................,... ., 24,90

8141 TREASUREHoARDS(zeerwarmaanbevolen)..,,,,,.......... ,,,,,....,,,,,.....,,,,.34,90
8015 I4UNTCEWICHTEN V/D NEDTRLANDEN (geprolong,) , .,,,,,....,,,,,.....,,,.,..36,-

. 72,50

B1 20

8126
Bl 28

8129

BESTELLEN:

TETETONISCH OT VIA TAX:

Bel (053) 430 05 12 of fax (053) 430 21 92. De bestelling wordt direkt
0nder remb0urs toegezonden, verzendkosten f 15,--.

GIRO.OVIRBOEKING:

maak het totaal bedrag van de bestelling + f 5,-- verzendkosten over op
ons g¡r0nr 48 38 918 t.n.v. Detect te Enschede, bestelnummers vermelden!

No telefonkche oßprook kunt u de boeken ook ofhalen.

Goudschatuqn
Vikingen gevonden

In een ueld bij het plaatsje Stroby in de streek Steuns, in het
oosten van het Deense eiland Seeland, hebben archeologen een

goudschqt uit àe Vikingtijd gevonden. Het gaat om kleine
gouden fguurtjes die vermoedelijk werden gebruikt voor
religieuze doeleinden. Ook werden ziTveren munten en staven,
bronzen sieraden, halfedelstenen, keramiek en ijzeren
pijlpunten gev onden. Volgens àe betrokken archeologen wijzen
de vondsten erop dat dit gebieàbewoond is geweest door Vikin-
gen àie veel handelscontacten haàden met verre streken.
De archeologen gingenbij Stroby graven na.dat een amateur-
archeoloog met zijn detector enkele zilveren voorwerpen in een

akker had aangetroÍfen . Tev ens is bij Mogenstrop in het zuiden
van het Deense eiland Seeland door medewerkers vqn het
Naestued Museum een sensationele vondst gedaan:
een meer dan z5oo jaar oud urnengraf.
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Bewaar nu uw deÌectormagazine nummers
ín een speciale verzamelband en u heeft een
prachtig naslagwerþ in de boekenÞast

De verzamelband is uoorzien van een
72-pens mechaniek, waardoor u 72 bladen
zonder te beschadigen makÞeljÞ kunt
bevestigen.

De buitenÞant is uitgevoerd in
blauw - zw arte b e drukkin g en v oor zien
uan milieuuriendelijke folie.

U kunt deze verzamelbandbestellen door
ou ermahíng v an f z z,5o (incl. v er zenàkosten)
op Postbank 1675ooo of
ING Bank 67 8o o4 9oo t.n.v. De Detector
Amateu¡ ondervermelàing v an
'Verzamelband'.

[rr]



UW PARTNER
IN SCHATZOEKEN

G.Scope
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgeslel, Nederland

Telefoon 073 - 5512949, Fax 073 - 5515658

{9
t

Uiteraaril wilt
u, als u niet
vanaf hetbegín
lidbent van
onze vereniging,
ooþ de oude
nummefsvan
hetmagazine
hebben.

Detector Magazine
Io.ørgang t992

Nn- r,3 EN4 fotokopieënverkrijgbaar
NR. 2, s EN a noq maar enkele

exemplaren!

Jaargang 1993, 1994 en 1995

Ár¿E NuMMERs voorlopig nog leverbaar

Bestelling door overmakíng vøn

f 42,5o þer jaargong,incl.potto),

of f l,zs þer los nummer, incl. porto)

op gíronummer 1675ooo of trc Bank

67 80 04 9oo t.n.v. De Detector Amateu4

onder vermeldíng van ile desbetreffende

)aafgang.

Uw dealer voor:
Zuid Limburg en België

ZLMetaatdetecto rs + accessoi res.

Meer dan 15 types detectoren op voorraad.
lnruilen mogelijk.

Financiering mogelijk.
Breed assoniment 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 Geertruid, Zuid Limburg.

Tel: (0a3) 4083677.
Vanuit België: Tel 0031 .43.40.83.677

Dete(ctolrminotþ

Dick Eekhof, bestuurslid en vroogbook speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondlen gemooh. Dil boekie heeft 100

poginot en bevol I 75 fotot von voorr,lerpen uit ziin privécolleclie.

Dit boekie heeft een zeer loeposeliike noom: Dete(ctolrminolie.

Von olle vondlen wordt uitleg gegeven.

De príþ von dit boekþ ß in

honkrekening numner 33.

ding von fotoboek. Don zol

@to)rminoüe

[*]



AANMELDINGSFORMUTIER
METAALVONDST
DATUM: LIDNR'

NAAM VINDER

ADRES:

POSTCODE / V/OONPLAATS

TELEFOON:

GËVONDËN OB]ECT:

MATERIAAL:

OMSCHRI'VING OB'TCT

AFMETING/CQ.GEWICHT

DËTERMINATIE VERRICHT: JA /NEE DOOR

VINDPLAATS / COORD]NATEN:

GEMEENTE / PLAATS

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

tector AMATEUR

S]TUATIESCHËTS VINDPTAATS CEVONDEN OB,/ËCT|

AFBEÉLDING GEVONDEN OB-iECT

HET GEVONDEN OBIECT BLUFT iN ]EDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BII DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-
formulier 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 formuiier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te meiden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeu\Ã/ 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:
Materiaal:
Omschrijving object:

Afmeting / c. q. g ew icht:
D eter minatie v er r icht :
V in dpl a ats / c o ör din ate n :

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: wouwenkop met
omschrift, keerzij de beschadigd.
Ø20rrrm
nee
de weg of straat waar b.v. de akker
ligt en eventueel de coördinaten.

vondstomstandisheden:f, 
:rJ::53:;.i"îmetveer

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

Adressen waar u het Jormulier naar toe kunt sturen:

Rijksdienst voor het Oudheidkundíg Bodemonderzoek (ROB),
Kerkstraat'1,
38'1.1. CV Amersþort
Teleþon 033-634233

Voor Noord Holland:
P r ov incie N oor d, Holland,
afdeling Cultuur en Educatie,
Houtplein 33,
Postbus 3007,
2001DA Haarlem
Teleþon (023) s1,4 3s 46

Koninklijk Penningkabínet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus t'J.028,
2301 EA Leid.en
Teleþon 077-5'l-20748

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te vul-
len 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.

["]



-Agendø
daFÀ"tì%

4 januari
a Afdeling Lek- en Merwestreek:

Nieuwj aarsreceptie, Vest 94a,
Dordrecht, vanaf 10.30 uur.

?0 janrrari
r Afdeling De Nieuwe Maas: mw J.

DÜkstra (ROB) De handelsne-
derzettingTiel in de 10e en 11e
eeu\¡/. St. Jobsweg 7 (tegenover
de Mullerpier), Rotterdam, 20.00
llltï_

29 januari
I Afdeling Helinium: Jaawergade-

ring en lezing door C.W. Koot
(IPUROB). Onderzoek naar ijzer-
tijdbewoning van de regio

12 feb¡uari
I Afdeling Utrecht en omstreken:

R. Polak (ROB). Opgraving in
Vechten Kapittelzaal van de
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5,
Utrecht, 20.00 uur.

10 naart
I Afdeling De Nieuwe Maas;

B. Klück (ABC Utrecht) Laat-
middeleeuwse koopmanshuizen
aan de oude cracht, Utrecht. St.

/obsweg 7 (tegenover de Muller-
pier), Rotterdam,20 00 uur

aoaaoaaaoaaaoaa

Te koop Micronta 4003,
slechts éénmaal gebruikt.
Tel. (os28) 26 69 96

Te koop aangeboden:
metaaldetector Garrett GTA
1000 Power Master met
beschermhoes, beschermkap
voor schotel, extra schotel
32 cm, gebruiksaanwijzing
en aankoopfactuur.
Prijs f 1100,-.
Inl. C. Gunther,Tel.0032 5363
1,560, Gsm 0032 95 38L 7O4.

Te koop gewaagd: White's
Spectrum, F v.d.Mije,
Tel. (0s75) 441.8 06.

aaaaaaaaaaaaaoaa

Gewaagd: een 28 cm con-
centrische schotel van Tes-
oro in ruil voor een
zeelstrandhengel van 4,5 m
plus toebehoren, een 21 cm
Tesoro wide scan in ruil vor
een 28 cm wide scan, een 17
cm Tesoro wide scan in ruil
voor een waadpak.
M. Abraham,Tel. (075) 21. 36
298 þellen na 78.0O uur)

Te koop gewaagd: gebruikte
C-Scope CS 990, goed wer-
kend (incl. handleiding) voor
een redelijke prijs.
Inlichnngen F. Dielissen Tel.
(0186) 6932Lo (na'J.8.OO uur)

Alleen particulieren (leden)
kunnen gratis "Opgrâvertjes"

plaatsen, door deze voor de
sluitingsdatum naar de redactie op
te sturen. Aangeboden voorwerpen

van archeologisch belang dienen
altijd te zijn aangemeld.

aaaaoaaaaaaaoaao

Te koop aangeboden:
metaaldetector Minelab
Sovereign, draagtas, adapter,
beschermkap, koptelefoon,
Ned. gebmiksaanwijzing,
oplaadbare batterijset. In
prima staat van f 1900,-
voor f 7250,-.
Inl.l.Vermeulen
(076) so 1.4 01s

Uniek in Nederland: origine-
le museale houten Canadese
biscuitkisten uit de TWeede
'Wereldoorlog. Prachtig decor
voor uw vondstmateriaal.
Prijs per stuk f 7,50.
Tel. (Oa8l 37 1.7 s9.

t++

tOfS Keepstraat 2,57o2LH Helmond

metaaldetector kopen ?

BEL ONs. WIJ MAKEN VOOR
JOU GEGARANDEERD

DE BESTE DEAL
rrro

( H E T V O.O R D E':: 
:'-Y: : -'] ]:'J'^' 

A N D )

BEL ONS
rel. (O492) s4 47 82

+û+
Treuwe
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Dealerpagína

:.'r'¡-1Ì:::li:'

r Kooistra Metaaldetectors
Compass / Garrett / C-Scope
Tesoro / Fishe¡ / Bounty Hunter

Buorren'J.'14, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (0s1.3) 46 so 93

t Lankman Detectors
whire's /viking
v.d Tuuþstraat 26, Noordr¡olde
tel. (0s61) 43 32 1-3

;

r DSG Metaaldetectoren
Groníngen
White's / Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten

Beotrixstr aat 26, 9965 RK Leens
tel. (os9s) s7 77 49

Holland, Detect
Metaaldetectors voor hobby, indusüie
en beveiliging

Balingerbrink 48, 7 872 SK Emmen
tel. (0591) 61- 2s 20

t Detectíon Systems Holland
White's /Viking /Tesoro / C-Scope / Fisher

Goldspear/ Electroscope / CELA/ Bweili-
gings c.q. hand detecl / Pulsinductie /
Diepzoek app. /Tevens verhuu¡

Veerpad,2,8276AP Zalk
tel. (038) 363 6s 9L,fax (o38) 3æ e8o
autotel.06-532 IU 46, emaíl detect@pi.net

. Fa. Ðetect - Gert Gesink
Teso¡o / Fisher / Viking / Goldspear
Laser / White's / Verhuur diepzoekers
Opsporings service

Schurinkdworsweg 77, 7523 Æf Enschede
tel. (0s3) 4so os 72

t Bord,erlíne
Whíte\ iletectoren
Hobby, beveiliging en industrie

U elser dijh.lB ouw m amu e g 2, Ootm ars u m
tel. (0547) 29 34 27,fax (0541) 29 s6 32

. Flevo Detect - Wilco Rook
White's / Viking

t Zuyderzee Detectoren
Metaaldetectoren voor hobb¡
industrie en beveiliging

Barkstr aat 65, 8301, BG Emmeloord
tel. (0s27) 67 5O 66, fax (0527) 61 1,4 44
autotel 06-52997005

t Blankeboom Detectors
Tesoro /Viking / White's
Kornhorst 65, 7041, HL's-Heerenberg
tel. (031.4) 66 4 70

t Hofman Electroníca V. O. F.
Detectortechniek

Primulastraat 6, 6641. BV Beuningen
tel. (024) 677 40 63

t EmíleHeän
Metaaldetectors
White's / Tesoro / Viking / Beveiligings
en hand detectieapp. / Diepzoek
appafatuur / ve¡huur en opsporing

Bloemstede 58, 3608 TTI Maarssenbroek
tel. (0346) 56 30 37 (tot 23.00 uur)

Goldrush
White's / Deptlmaster
Detection Design

Palemb an gstr aot 5, 7O9 4 T A Amster dam
tel. (O20) 668 29 68,b.9.9.06-547 86333

. D J. Laan Metaøld,etectors
C-Scope / Fisher/Viking
Pieter MaotsstraatT2
7777 AP Híppolytushoef
tel. (0227) s9 32 86

r GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendi)k 29,7797 PD Den Burg,Texel
De Crimpen 9, 7927 BW Ak¿rsloot
tel. (02st) 37 39 s8

t Zoetmulder metaa,liletectors
Metaaldetectors voor hobþ,
industrie en beveiliging

Gfote Houu)eg 97
794H8 Beverwi)k
tel. (02s7) 22 s4 57

. Hamstro.V.O.F.
Garrett / Compass / C-Scope
Bounty Hunter

Kleine Haatsekade 779
4205 NA Gorinchem
tel. (01,83) 62 1-s Oo

. Maro detectie
Tesoro / Viking / C-Scope
Fieldmaster / Fisher / ¡vl/hite's

Jan Kloossttaal '16

2201, PW NoorduijÞ
tel. (o71) 364 78 21,,b.9.9. o6-s26 4oO 2O

t Hoeveline
Tesoro / C-Scope

Burg Bauwmannlaøn9îa
3043 AP Rotterdam
tel. (O7O) 47s 76 49

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

Carnisselaan 55, 3083 HB Rotterdam
tel. (010) 48L 76 77

r W. Munsters
Metaaldetectors
Viking / Tesoro / White's

Keepstraat 2, 5702 LH Helmonà
tel. (0492) s4 47 82

a lan van Beraen'Metaald.eteítoYs

Tesoro

Tanneskampke 73,5227 BT Den Bosch
tel. (O73) 637 73 sO

. P. van der Putten
C-Scope / Fisher

Hutaþker 3, 5552 CJ Valkensw øard
æ1. paQ 2M 77 77 / pÆ) 2o7 s3 47

r HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Stationsstrdat 732-734, D eume
tel. (M93) 31,44 6s

Steenbergen Detectors
White's /Tesoro / Fisher / C-Scope /Viking
Laser / Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Inductie / Diepzoek app.

CELA Detectie poorten / Beveiligings c.q.

Hand detect. / Opsporing/Verhuur

Bontehondstr¿at 3-5,4567 BA Hulst
tel. (o77Q 37 97 s6

r HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter/ C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Spoorstraat 56-58, Boxmeer
@1. pag) s7 7s 76

t ZLMetaalàetectors
Garrett

I

I

IkrÞpaà 78, 8376 DB MarÞnesse
tel (0527)203929

Julianaweg 77,6265 AH Sint ceertruid
tel. (O43) 4O8 36 77 na 78.30 uur
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levíndt'm met
U houdt het niet voor

mogelijk, maar Kooistra

heeft vrijwel alles op het

gebied van metaaldetec-

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

meel 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 Kooistral
DIT ZIIN DE REDENEN WAAROM
ANDERE KOPERS U VOORGINGEN:
. Crootste assortiment detectors
. Vakkundig, eerlijk en gratis advies
. Alle modellen op voorraad
. Bij storingen snelle reparaties dankzij

eigen servicedienst
. Bij reparatìes evt. vervangend apparaat
. Beirouwbare garanties ook op reparatie
. Coede ìnruil voor uw oude detector
. Ruim ro jaar ervarìng in gebruik en

verkoop van metaaldetectors
. Coede gebruìkte exemplaren voor

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

verhouding

M ETAAL DETECTORS
Buorren I 14, 8408 HP Lippenhuizen,
tel. (0s13) 46 50 93, fax (0513) 4630 67

É Níet voor níets de grootste von Nederlønd!
-ftulltvg.sutcvtdo-ftätLtvg.sutcvtdo.sNoolltrdo).Nt))vdcwt/t.Ntssvl-dntH.NlddtHlsNlruoos^t0.Ntllld.Nllt0älcNo


