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f 2r95r-
cÌubleden 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 / 395,-)

de beste

lmporteur Benelux:
Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 AI Enschede
Tel.: (053) 430 05 12 (bezoek op afspraak)
Fax: (053) 430 21 92

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

Jan van Bergen, 's-Hertogenbosch, (073) 631 13 50, Koo¡stra Detectors, Lippenhuizen, (0513) 46 50 93, Fa. Detect - Gert Ges¡nk, 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., West Terschelling, (0562) 44 26 28, Maro Detectors, Noordwijk, (071) 364 78 21 o+ 06 52640020, S.F.W., Slootdorp, (0227) 58 1 8 03,

Willie Munsters, Helmond, (0492) 54 47 82 oÍ 06-53409096, Em¡le He¡¡n Metaaldetectors, Maarssenbroek, (0346) 56 30 37
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Voor'\Ã/oord

VaN Her BusruuR
In deze tijd komt er weeY

vøn alles op je af. De win-
ter is weer voorbij en het

mooie weer komthopelijk snel.

Zoeken op akkers en weilanden
wordt steeds moeilijker omdat àe

boeren hun land weer nodig hebben

en u u)eet, wij zijn tijdens onze zoek-

tochten te ga.st bij hen.

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?!!

I Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Tormentil 17,

8445 RP Heerenveen, tel. (o5r3) 63t978.

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

Activi teiten com missie
Voor vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal 218,9732 AM Groningen

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

Hanebalken 1s3,92os CL Drachten. Fax (o5rz) 53o4o3.

I Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar 4Z,81ot TL Joure.

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

I Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud

Misschien kunt u cle komen-
de tijd nog meehelpen bij
een opgraving en anders is

het zoel<en op stranden en in
het water ons voorland.

U heeft natuurlijk onze voor-
j aarszoekdag gemist. Oor-

zaak: de cloor de activiteiten-
commissie geplancle

terreinen konden door het
uitbreken van de varkenspest
niet gebluikt worclen.

De commissie werkt nu al

aan het najaar en claarnaast
organiseren wij een zoek-

weekencl in Engeland, zoals u
in dit magazine kunt lezen.
Ik weet uit ervaring hoe
gezellig dit kan zijn. Helaas

bcn ikzelf niet van de paltij,
trouwens de bestuursleclen
die wel meegaan, betalen c1e

volle prijs.

Het bestuur heeft in c1e

maand mei een jubileumdag,
met ledenvergadering, uit rei-

king van de prijzen voor de

vondsten van het jaar, deter'-

rninatie (het bestuur is in
onderhancleling met IGI( en

ROB over hun aanwezigheid)
en de mogelijkheid van ruil
en verkoop van allerlei waren
(archeologische vonclsten
moeten aangemeld zijn). Dit
alles op zaterdag 31 mei a.s.

te Elburg. Hoe meer zielen,
hoe meer weugd.

Daarnaast staat voor het
bestuur in mei nog een

gesprek met de clirectie van
de ROB op het programma.

Jammer genoeg gaat de

bespreking met het SNA

m.b.t. de conventie van
Malta, in het kader van het
Tweede Kamer besluit eerst

nog niet door. De minister
wil (kan) hier pas na het
zomerreces op terugÌ<omen.
Het bestuur is ook uitgeno-
digd om hierover mee te pra-

ten.
Maar el blijft nog genoeg
werk over, we hoeven ons nog
niet te vervelen.

Mensen, dit was het voor
deze keer en ik hoop u allen
te zien op 31 mei in Elburg.

L. Haak, voorzitter'

31 MEI A.S.
,UBILEUMDAG

IN
ELBURG

Ledenvergadering

Ruil verzamelbeurs

Determinatie
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Vondst
van het jaar
a996
"Ik ur-¡ist niet dat je
kwaad werd?"

"Hoe zo?"

De postbode sjouwde zich
echt een breuk, de bríeven-
bus zat verstopt.
Ongelofelijk wat een kaar-
ten we va.n u terugge-
stuur d. hebb en g ekr e g en.

Døgenlang zijn we met 1.O

møn v olkomen b elang elo o s

bezig geweest om de kaar-
ten van'De uondst van het
jaar 1-996' te verwerken.
Nee, zo'n succes hadden we
eerlijk gezegd niet ver-
wacht. Daar word je als
bestuurslid toch wel
vrolijk van.
Bij dezen, wordt iedereen
dan ook hartelijk bedankt
voor de genomen moeite.

Een briefl<aart invullen, er
een postzegel opplald<en en
dan nog eens naar de brieven-
bus lopen. Nee hoor, ik ga lie-
ver zoeken. Daar heb ik geen
tijd voor.

Ik weet niet of dit, de gedach-
tengang van een hoop men-
sen is, maar daar lijkt het wel
oP.

I(waad? Een beetje.
Teleurgesteld? Een beetje.
Sarcastisch? Een beetj e.

De 52 leden die echt de
moeite hebben genomen om
de kaart in te vullen, willen
we hartelijk bedanken.

Volgend jaar proberen we het
gewoon opnreuw.

I(ees Leenheer

Nee, deze keer geen kleuren-
pagina's in het magazine.
Dat was alleen omdat het
vorige nummer een jubileum-
ntlmmer was. Elk nummer
met 8 pagina's kleur druk-
ken, is financieel niet haal-
baar. Omdat we benieuwd
zijn ofde leden daar een con-
tributieverhoging van f 25,-
voor over zoudcn hcbben, is

er in de enquete die u verder-
op in het magazine vindt, een
vraag daarover meegenomen.

In onze gespreld<en met o.a.

de overheid en andere instan-
ties vertegenwoordigen wij, u

en 11100 andere zoekers.

Wij bespreken o.a. de toe-
komst van onze prachtige
hobby. Omdat zo goed moge-
lijk te kunnen doen hebben
wij een aantal gegevens van u
nodig.

Wij hopen dan ook dat u het
belang van de enquette inziet
en deze invult en naar ons

opstuult.

Het bestuur

Maak alle gaten weer net-
jes dicht en wel zo, dat er
geen schade zichtbaar ís
þíjvoorbeeld aan een even-
tuele grasmat).

Vondsten, waarvan men
r e delíjkerw ij s kan a anne -

men of vermoeden dat deze
v an tt) eten s ch ap p elijk e
cul tuurhisto rísche w aar de
zijn, moeten binnen drie
dagen gemeld wordenbij
de burgemeester van de
plaats waartoe het gebíed
behoort.

B ov eng eno em de v ondsten
moeten eveneens worden
aangemeldbij de desbe-
tr effende ar cheolo gische in-
stanties, zoals de ROB en
hetKPK.

Het's nachts zoeken zon-
der toestemming van de

landeigenaar is v erb oden.
Iemand die's nachts zoekt
is verdachtbezig.

Huishou d elijk r e glement

V r aøg altij d toestemming
tot zoeken aan de landeige-
naar of beheerder van de
grond.

Legitimeer je met je
lidmaatschapskaart
Qedenpas).

Wees voor onze vereniging
"de Detector Amateur" een
de te cto r amb a s s a d, eur.

Laat munitie liggen; indíen
nodig de plaats markeren
en de politie waarschuwen.

Zoek nooit op archeologi-
sche terreinen, mits je toe-
stemming hebt v erkr egen
van de bevoegde instanties
om mee te helpenbij
een archeologische
opgraving.

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

a"t-
/ ordetector 
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nen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f 5o, - per
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Waddinxveen 6 rnaart 1997

Geacht bestuur,

Bijgaand treft u een tweetal kranten-
artikelen aan die zijn verschenen in
de Rijn en Gouwe, een streekkrant
voor Gouda en omgeving. Het artikel
van woensdag z6 februari deed mij
de schrik om het hart slaan.
Daar glijdt onze hobby weer eens een
stuk de toch al zo moeilijk te bedwin-
genbergvan onwil en onbegrip af
De gemeente Schoonhoven geeft het
alleenrecht voor bodemonderzoek
aan de plaatselijke archeologische
werkgroep, hetgeen ze als eigenaar
van de 'site' natuurlijk mag doen, net
als een boer die a11een zijn 'vaste
zoekers' op zijn land wilîebben.
Hierdoor blijven de archeologische
vondsten voor de gemeente zelf
bewaard en kan er een stukje iokale
geschíedenis worden toegevoegd
waar iedereen van kan genieten.
Uit voorzorg, om het betreden van
het gebied te verbieden, heeft de
gemeente hekken laten plaatsen.
En dan gebeurt het: als de kat van
huis is, dansen de muizen op tafel.
Het artikel spreekt voor zich. Het is
triest en als zoeker voel ik mij door
die onwiilige amateur-archeologen
(!?) behoorlijk aangetast in mijn ver-
trouwensband met de overheden
waar ik wel plezierig mee samen-
werk. Ook al zal het niet bewust
gebeuren, elke bestuurder die dit
artikel heeft gelezen zal zich achter
zijn oor krabben als er een detector
amateur voor zijn deur staat met de
vraag of hij mag gaan zoeken.

Fraaier wordt het verhaal dat op
diensdag 4 maart in dezelfde krant
verscheen.
Amateur- archeoloog T. van Broekho-
ven accepteert het niet dat de
gemeente Schoonhoven geen ja zegt
op zijn verzoek te mogen zoeken op
het terrein. Dus laat hij zich verbali-
seren met het doel een proefproces
uit te lokken en roept dat hij ama-
teur-archeoloog is met r6 jaar erva-
ring en (dus) geen schatgraver of
detectorpiloot. Toch wil hij nog wel
even kwijt dat hij in de haven een zil-
veren vingerhoed heeft gevonden die

zo'n tachtig gulden kan opbrengen.
Verder zegt hij dat de gemeente
Schoonhoven hier niemand van het
terrein kan weren en gaat schermen
met de nos die op zoiets nu net zit te
wachten evenals het bestuur van
onze verenigíng. Gelukkig maakte de
woordvoerster van de gemeente zich
minder druk en staat haar verweer
als tegenwicht bij het interview met
de heerVan Broekhoven.
Toch zit het gebeuren mij niet lekker.
Deze rel brengt ook de serieuze zoe-
kers schade toe. Als mijnheerVan
Broekhoven lid is van deze vereni-
ging heeft hij naar mijn idee (uit-
gaande van een juiste verslaggeving)
opzettelijk het huishoudelijk regle-
ment geschonden zoals genoemd in
Detector Magazine nr. z5 pagina r4:
r het betreden van het terrein zon-

der toestemming van de eigenaar
ofbeheerder,

3 het ontbreken van de tact die een
verenigingsambassadeur moet
bezitten en daardoor schade
berokken aan de vereniging en
haar leden.

Hij voldoet wel aan pagina r5
onderaan:
Geen leden van de vereniging'De
Detector Amateur' zijn personen
die:
r zich zonder toestemming op

archeologische terreinen met
een detector bevinden, of

z zich zonder toestemming in
bouwputten in centra van oude
steden ophouden,

3 zích onfatsoenlijk opstellen.

Graag zou ik van u willen verne-
men wat het standpunt van het
bestuur c.q. de vereniging in deze
is en wellicht kan hieruit een dis-
cussie ontstaan die kan bijdragen
aan een betere verstandhouding
van alle partijen met elkaar zodat
we de eerder genoemde berg van
onwil en onbegrip met opgeheven
hoofd kunnen bedwingen en de top
bereiken.

M.F. Hilgers

(Uiteraard heeft u mijn toestemming dit
schrijven en de artikelen te plaatsen ín
het verenígingsblad )

'schoonhoven
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Schatgravers niet
\l/elkom in Haven
Renovatie kademuren trekt veel

amateur-archeologen
SCHOONHOVEN - Schat- wo¡den in de dræggevallen Ha-

in ven schatg(åvers- gezien; mensen
i- die met metaaldectoren d@r oe

6. brgger loPen ¡n de h@P iets v¿n

' marde te vinden AfgeloPen a'
van de lËdemuen . ltr te¡dae zou er zelfs een bui¡e met
Schænhoven t¡ekt vooral in ,." 

"ihrtq.t.." 
uir Den Haeg

het wækeinde veel amateur' bii de Steãnen Brug ziin wegge-

Geachte heer Hilgers,

Bijgaande krantenartikelen zijn niet die publiciteit die wij als
vereniging zoeken. We kunnen ons ook voorstellen dat buiten-
staanders na het lezen van deze artikelen niet zo'n geweldige
indruk krijgen van zoekers en iedereen die met zo'n apparaat
loopt als schatgraver beschouwt. Het bestuur van de vereniging
kan de ergenis in uw briefvolledig onderschrijven en heeft met
verbazing de artikelen gelezen
De beschreven handelwijze is inderdaad in strijd met ons huis-
houdelijk reglement, en werpt een smet op het toch ai niet zo
geweldige imago van een zoeker. De genoemde zoeker is geen
1ìd van onze vereniging.

Het bestuur

Binnengekomen bt'ieven geven uitsluítend de opvafüng von de schîijver weer.

De redactíe behoudt zich het rccht voor ingezonden brieven te weígeren, dan wel

te redigeren oJ in te korten

de¡ ze eerst a¿nbieden aan de

De Heven is dt@Sgelegd vanwe'
ge de renovantie van de kademu-
ren, Deze duurt naar veped'
tine drie meanden. Na aflæP
van'de klus haalt het Hoogheem-



De

metaaldetector
in de

publiciteit
Meestal kourt de metaaldetector en degene die het
apparaat bedient er in de pers niet zo gunstig
vanaf. Regelmatig verschijnen er artikelen in de
pers waarbij de zoeker wordt afgeschilderd als
'schatgraver' of illegale graver'. Vaak onterecht
zoals vorig jaar in Deventer, maar soms ook 'wel'
terecht, zoals in het krantenartikel op pagina 4

Begin december 1996 verscheen op het nieuws en in
de kranten, het grote nieuws over "De Vikingschat"
In de meeste krantenartikelen lezen we dat de schat
is gevonden door iemand met een metaaldetector
en dat deze persoon de vondst volgens de regels van
de wet heeft aangemeld. In een andere
krant lezen we, over iemand die op het
eiland Wieringen aan het 'schatgraven'

was.

Over het algemeen is de berichtgeving posi-
tief en wordt bij deze belangrijke ontdek-
king, het fenomeen 'metaaldetector' niet
ontkend en dat is al heel wat.
Er zijn regelmatig belangrijke vondsten
en/of archeologische ontdeld<ingen gedaan
door mensen met een metaaldetector,
alleen werd er dan in de media gesproken
over een'archeologische ontdeldcing'.

Na alle negatieve berichtgevingen over de
metaaldetector eindelijk eens een stukje
positieve publiciteit.

De ontdeld<ing van de schat laat trouwens
ookweer eens zien, dat de detectorhobby
z'n waarde heeft voor de wetenschap en de
geschiedschrijving van Nederland en mede
daarom een plaats verdient binnen de
amateurarcheologie.

I(ees Leenheer
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Vondst van schat brengt stukje gesr

!èn sevonden.,.Maår de seven
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De band tussen Wierir
vrn onÈ Ed.P.rk(s úRION LOM

e."Jq:'ld"

Wieringer Vikingschat ontbrekende fll
sch
het
hed

schakel'Noormannen' in Nlederland
Van onze verslaggeefster

WIERINGEN-OPWierin-
gen is de eerste glote Viking-
ichat van betekenis oP Ne-
¡le¡ìan¡lse bodem gevonden.

De presentatie van de zil-
verschat vindt vandaag
olaats in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden. De
vondst werd gedaan door T.
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at we hier deze kennisma-
king kunnen presenteren
is te danken aan de firma

Gelan die zeer bereidwillig deze
detector voor deze test afstond met
de boodschap dat een krasje meer
of minder niet uitmaakte. Dat gaf
mij het gevoel dat ik deze detector
stevig aan de tand mocht voelen en
dat heb ik dan ook gedaan.

Alleen had ik gedacht de resultaten
in hetvorige nunnner te kunnen
publiceren. Maar helaas, de strenge
wintermaanden hebben mij (en u
ook waarschijnlijk) en de
C-Scope huisarrest opgelegd.

Algemenebeschríjvíng
Het uiterlijk van de rzzoxo is gelijk
aan de nieuwe stijl van C-Scope.

De s-vormige steel met bovenop het
electronisch huis en aan het eind
de batterijhouder. Het geheel doet
stevig en robuust aan. De gebruikte
kunststof is licht maar zeer kras-
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vast. De fa. Gelan heeft dan ook alle
vertrouwen in de geleverde C-Scope

apparatuur. Zij geeft 3 jaar garan-
tie.
C-Scope kiest ervoor om niet met
verwisselbare spoelen te werken.
Wie zo de hele range van modellen
bekijkt, zal opmerken dat C-Scope

ervoor gekozen heeft om enkele
detectors te bouwen voor speciale
doeleinden. Zo is bijvoorbeeld de
cs 5 Mx met zijn grote spoel
uitermate geschikt voor het zoeken
op aldcers en daardoor minder
geschikt om op aføalbergen te zoe-
ken die vol met troep liggen.
De rzzoxo lijkt door de keuze van
een gemiddelde spoel overal inzet-
baar.

We zullen verderop gaan zien of dit
in de praktijk klopt.

Bedieningsknoppen
De rzzoxo heeft 4 draaiknoppen,
drie druktoetsen en een indicatie-
meter.
- een aan/uit knop en basistoon

Ínstelling
- een gevoeligheidsknop met

batterijcontrole
- een functiekeuzeknop
- een retunetoets
- een grondkeuzetoets
- een discriminatiekeuzetoets
- een discriminatieinstellingsknop

We zullen het gebruik van al deze
knoppen langs lopen.

Aan/uitknop
De aan/uit knop spreekt voor zich.
Daarbij is deze knop te gebruiken
om een grondtoon in te stellen.
Grondtoon?, zult u denken.
Leven we niet in het tijdperk van
de silent-search?Jawel, maar de
C-Scope rzzo werkt als een echte
vrn/rn met een grondtoon.
We komen hier later op terug.
De grondtoon wordt hoorbaar als
de draaiknop ergens in het midden
staat.

Gevoeligheidsknop met
batterijcontrole
Als je deze draaiknop tegen de ldok
indraait, krijg je een klik waarbij
dan de batterijen worden gecontro-
leerd. Op de meter van de detector
is een groen gebied waarbinnen de
naald van de meter moet staan
anders is het nodig om de batterij-
en te verwisselen. Misschien overbo-
dig maar voor de zekerheid herhaal
ik het nog eens: controleerje batte-
rijen nadat je ongeveer tien minu-
ten aan het zoeken bent.
Als je direct bij aanvang de batterij-
en checkt lijken ze vaak wel in
orde, maar tien minuten later kan
dat wel eens heel anders zijnl
Als je de draaiknop met de wijzers
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De VLF TR 12208 in eenEngels magazíne
uit 1.986

van de ldok neeclraait, dan stel je
de gevoeligheid van de detector in.
Hoe verderje draait, hoe groter het
electromagnetisch zoekvelcl in c1e

grond is. Het dieptebeleik voor
metalen voorwerpen wordt claar-

mee vergroot. Echter ook de gevoe-

ligheid voor mineralen en vocht en
de kans dat zich meerdere gewenste

en ongewenste metalen voorwer-
pen tegelijkertijcl in het zoelcveld

bevinden, wordt groter. Daardoor
wordt de signaalgeving van de

detector onstabieler, waardoor je
gaat twijfelen ofje met een gewenst

voorwerp te doen hebt of met valse

signalen van de grondomstandighe-
den en/of ongewenste voorwerpen.
Met andere woorden: zet de gevoe-

ligheid nooit te hoog.
De fabriek raadt aan om te begin-
nen met de pijl recht omhoog wij-
zend.

Functiekeuzeknop
Deze keuzeschakelaar heeft 4
standen:
r meter/audio discriminatie
2 meter discriminatie
3 grondontstoring en

lage discriminatie (co r)

4 grondontstoring en
hoge discriminatie (co z)

In stand r en z is de discrinrinatie
zodamg door de fabriek ingesteld
dat het meeste ijzer en zilverpapier
wordt afgewezen.
De wijzer van de meter staat in het
midden als er geen voorwerp onder
de spoel ligt. Bij een gewenst voor-
werp blijft de metel stilstaan of
wijst naar rechts. Bij een ongewenst
voorwerp wijst de meter naar links.
In stand r verandert ook nog het
geluid van toonhoogte. Bij een

ongewenst voorwerp wordt de toon
lager, bij een gewenst object gaat de
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toon onhoog. Discriminatie rnet

behulp van verschillende toonhoog-
tes is beter dan met behulp van een

meter of met het wegvallen van c1e

toon. Ons ool is namelijkveel
gevoeliger voor verschillen in
toonhoogtes dan in het horen van
verschillen in geluiclsnivear.rs.

In stand 3 en 4 is cle grondontsto-
ring door de fabriek ingeregeid.

Je kunt wel telkens schakelen naar

een gewenste cliscriminatiestand.
In feite ftinctioneert de detector in
de standen 3 en 4 als een "ouder-

wetse" vLF/TR detector'

Retuneknop
Bij een detector die werkt met een

basistoon is het logisch dat er een

retuneknop aanwezig is, clie de

detector weer op het juiste volume
van de grondtoon brengt. De glond-
toon kan verlopen door gewijzigde

omstandigheclen van de grond,

maar ook dool battelijvell¡r-uik of
cloor verwarming van je zoekspoel

door de zon. Met een druk op cleze

knop is de detector weer pieldijn
afgeregeld.

Grondkeuzeknop
Deze knop werkt alleen als de

functiekeuzeschakelaar op cD 1

of co z staat. Door op deze knop te
druldcen, kies je om in de alle-

metalen stand te zoeken.

Elk signaal wordt door de meter
aangegeven met een uitslag naar
rechts. De tegenpool van cleze druk-
knop is cle discriminatiekeuzeknop.

D i s cr imin ati ek e u z ekn op

Ook deze druktoets werkt net als c1e

grondkeuzeknop alleen ín de co I
en cD 2 stand. Door cleze in te druk-
ken kies je ervoor om in een zelf
instelbare discriminatiestand te

zoeken. Dat zelfinstellen van de

discrirninatie doe je door te draaien
aan de discriminatie-instellings-
knop.



D is cr imin ati e - instellin g sknop
Met de functieknop op co I is het
mogeli.jk de discriminatie te laten
beginnen bij o en tlaploos op te voe-

ren naar een discriminatie waar-bij
zilverpapier wordt afgewezen.
Met c1e functieknop op co z knn je
het discriminatiegebied verleggen
van zilverpapiel tot trekring en
schroeldop. De rneter wijst naar
lechts voor gewenste objecten en
naar links als er een ongewenst
voorwerp onder c1e spoel ligt.

Het bovenstaande lijkt op het eetste
gezicht wat gecomplicee¡d, echter
niets is mincler waar. Deze detector
is voor iemand rnet enige eruaring
geen enkel probleem en voor de

beginners is dit een detector waar
ze zonder kopzorgen snel en goecl

mee aan de gang kunnen.

li;:" 
n"* stappen kun je begin-

A Zet de functieknop op meter audio
disc.

n Zet de gevoeligheidsknop (sensiti-
vity) met de aancluiding recht
ornhoog.

c Houd de retunetoets ingeclrukt.
o Zet dan de detector aan met de

aan/uit (Power) knop en dlaai
deze net de klok mee tot je een
basistoon hoort.

E Laat de retunetoets los.

Met deze 5 eenvouclige stappen kun
je beginnen met zoeken en zul je
nelken clat de detector op de mees-

te plaatsen hier maldcelijk mee uit
de voeten kan. Daarbij heeft de

firma Gelan een helclere, Neder-
Ianclse handleiding geschreven
zodatjcje over de bediening geen
zorgen hoeft te naken.

Tafeltest
Voordat ik met een detector op pad
ga, leg ik hem altùc1 op de tafei orn
hem uit te proberen. Dat is als het
ware even proeven en ruiken aan

dat ding. Hoe reageert hij op
bepaalde voorwerpell, hoe ldinkt
het en wat doet ie als ik diverse
voorwerpen tegelij kertij d onder
zijn snoet houd.
Daarbij heb ik een aantal fraaie
voorwerpen die qua discl ilnin¡rtie
op c1e kritische grens liggen van
ijzer en zilverpapier. In het verle-
den zijn al diverse detectoren door
de mand gevallen orndat ze of deze
voorwerpen compleet weg clisclini
neerden, ofdeze voorwerpen niet
konden ondcrscheiclen van ijzelcn
voorwerpen.
En net c1e C-Scope stond ik deze

keer voor een verrassing. Je hebt
detectors clie gebukt gaan onder de
hatelijke bijnaam'de ij zerpild<er'.

Je hebt ook detectors clie wat dit
betreft iets beter uit de velfkornen
De t zzo slaat dool naar de andere
kant en is londuit een 'ijzerhater'.
Mijn Romeinse fibula die zich voor'
de meeste detectoren nonnaal ver-
rnond als een strlk ijzer, werd luic1

en duidelijk aangegeven. Een l<1ein

bronzen ringetje, dat meestal nau-
welijks gedetecteerd woldt, was
eveneens plima hoorbaar. Een ijze-
ren lingetje net bronzen beslag
daarentegen werd straal genegeerd

Deze fraaie Romeinsefbula wordt doot
v eel detectoren w egge discr imine er d



door de azzoxD. En dat is anders
dan ik gewend ben. Hoe komt dat
nu?

C-Scope is een Engels merk en richt
zich op zijn eigen markt en die van
Europa. Dat deze detectors daarom
aangepast zijn aan de Europese

omstandigheden is dan ook niet
meer dan logisch. Daarbij is de

lceuze gevallen dat C-Scope niet
gaat voor het ijzer maar voor het
brons, het koper, het goud etc.

DiscrimínaÍíegebieden van stand GDI en GD2

Maar zeker niet voor ijzer!
Wat betekent dit nu voor de keuze
van deze detector in de praktijk?
Het ligt voor de hand. Terreinen
waar veel ijzer ligt, is de plek waar
je deze detector moet gebruiken.
Waar de ijzerpikker het al lang
heeft laten afi¡¡eten, zoludeze
C-Scope moeten kunnen toeslaan.

Praktijk
Het vorige stukje is een mooi theo-
retisch verhaal, maar klopt dit ook

in de praktijk?
Tenslotte weten we allemaal dat
tafeltests (= luchttest) iets heel
anders kunnen laten zien dan de

praktijk. Want hoe werkt het op

zo'n druilerige dag op de akker?

Allereerst nam ik hem mee op een

zanderige ald<er in Brabant nabij
Ravenstein. De boel aangezet en
gestart met de functietoets op nxeter

audio disc. (dit is de meest gebruikte
functiestand van deze detector).
Op deze stand staat de discrimina-
tie ingesteld door de fabriek op het
negeren van ijzer. Als ervaren jon-
gen dacht ik te kunnen beginnen
met de gevoeligheid op maximaal.
Dat was geen verkeerde gedachte

want de grondtoon bleefgoed sta-

biel. Heerlijk rustig lopen met die
oude vertrouwde grondtoon op de

achtergrond.
Ik kan me voorstellen dat veel zoe-

kers eigenlijk alleen maar met
motiondetectors zoeken. Het is dan
doodstil in de koptelefoon enje
luistert dan naar die onverwachte
signalen. Echter diegenen die ooit
zijn begonnen met rR-detectoren en

vrr/rn apparaten hebben nooit
anders gekend dan een grondtoon
en moesten wennen aan die doodse

stilte. Staat de detector wel goed?

Verlies ik zo geen diepte? Zijn de

batterijen niet leeg? Dat waren de

vragen die in je op kwamen als je
voor het eerst met zo'n motion-
detector liep.
Ik betrap mezelf er nog wel eens op
dat ik met mijn motiontec toch nog

wel eens in de alle-metalen stand
zoek alleen aI om aI die zaken nog
eens te controleren.
Met deze C-Scope 722oxD is er weer
dat oude bekende gevoel.

Bassendebeer
Dat oude vertrouwde gevoel was

echter na zo'rr 10 meter opeens

verdwenen.
In plaats van het rustig aanz'wellen
van de grondtoon, hoorde ik het
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diepe gegrorn van een chaglijnige
beer'. Aangezien ik clat tijdens de

tafeltest al had gehoorcl, was ik er'

niet echtverbaasd over, alleen door-
dat de toon ook nog van hoogte ver-

anclercle, leek het af en toe af die
beer eens diep zijn keel schraapte.
Al met al klonk dit gegrauw nogal
komisch en ik zal wel rnet een
domme grijns op mijn gezicht
rondgelopen hebben. Op de meter
ging de wijzer naar links en ik
mocht hieruit concluderen dat er
een stuk ijzer lag. Achterdochtig als

ik ben, groef ik het signaal toch op
maar het klopte inderdaad: een

stukje ijzer van onbekende her-
komst. Dit ging zo een paar keer'

door, totclat ik de detector in zijn
waarde liet en vanaf nu onvoot--

i:i:o.tüu 
geloofde dat het ijzer

Toen lcwam het mornent dat de
detector een hysterische kreet
slaakte. Het gegil klinkt alsofje een
stoffige oude vrijster in de kont
knijpt. Dat doet de tzzoxo als je
interessant materiaal onder je scho-
tel hebt. In dit geval was het een
r8e-eeuwse vingerhoed die de trut-
tenbol aan der kont zat. Dit geluid
is nog veel komischer en ik lag dan
ook regelmatig in een deuk.
Daarbij geeft de detector ook gewo-

ne neutrale geluiden. Het bleek dat
als het voorwerp wat dieper zat, de

detector neutraal reageert. Als je
dan wat graaft of met j e voet wat
grond wegschraapt zodat de schotel
wat dichterbij het object komt, dan
kon het voorwerp geïdentificeerd
worden en weld het grommen of
kríjsen.
Hetzelfde welkt dat met de ureter.
Aanvankelijk blijft deze met een
dieper voorwerp neutraal. I(on je
dichter bij, dan zie je in ieder geval
bij ijzer een duidelijk negatieve uit-
slag (naar links). Bij een goed voor-
werp zie je een meteruitslag naar
rechts. Ook gebeurt het dat de
meter blijft staan en dat het geluid

:,-

wel duidelijk hoorbaar is, ook in
dat geval moet je beslist graven.
Het voorwerp is dan zeker interes-
sant van aard, hoewel het dan niet
zo hoog op de discriminatie scoort
(zoals bijv bij een dunne zilveren
munt).
Op cleze aldcer leerde ik de detector
goed kennen ten aanzien van zijn
reacties op voorwerpen. Het diepte-
bereikwas zeer goed op deze zande-
rige akker. De gevoeligheid stond
helemaal omhoog en de detector
bleef prachtig stabiel.

-r/"

'..-J

In de middag was er nog een drietal
uren over orn verderop te gâan zoe-

ken. Daar was de aldcer vervuild en
gernineraliseerd. De omstandighe-
den voor "de echte test". Stabiliteit?
Geen probleem. De gevoeligheid
ietsje terug maar voor de rest bleef
de grondtoon keurig stabiel. Bij het
zoeken in deze omstandigheden
ging ik steeds minder naar de

meter kijken. Vanwege het vele ijzer
zwiepte die aardig op en neer. Maar
des te meer luisterde ik naar de ver-
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andering in toon. Het gegrom en
gegrauw van ijzer komt duidelijk
door evenals het gekrijs van goede

voorwerpen. En ik betrapte mezelf
erop dat als ik een tijdje alleen
maar gegrom hoorde, ik in mezelf
begon te praten: "Kom op trut,
waar ben je nou?" en "Vooruit: krij-
sen kreng!". Kortom ik vermaakte
me prima. De detector vist met dat
gekrijs perfect de krenten uit de

pap. Deze 'krenten'varieerden van
duitjes, knoopjes, musketkogels en
Willemcenten tot stukjes lood,
koper, en brons van onbekende her-
komst. Tevens kwam er een fraaie
zilveren(?) crucifix tevoorschijn.

Een test zonder stortbergen is geen

test en ook de lzzoxD moest daar
bij een andere zoektocht aan gelo-

ven. Meestal hoort u dan een lichte-
lijk somber verhaal van mij. U kent
het wel : gevoeligheid terugdraaien,
eigenlijk te grote spoel, etc., etc.,

Welnu de jongens in Engeland heb-

ben echt hun best gedaan, want
met een minimaal terugdraaien
van de gevoeligheid kon de C-Scope

122oxD perfect uit de voeten op

deze sterk vervuilde storthopen.
Ook hier hoorje feilloos de goede

signalen tussen de rommelgeluiden
in. Tegen diegenen die verknocht
zijn aan die mini speurstold<ies van
C-Scope, zou ik willen zeggen dat ze

toch eens goed naar deze grote
broer moeten kijken. Als absolute
ijzerhater en een grote gevoeligheid

op slecht terrein kan deze 122oxD

wel eens een hele interessante
detector voor dezejongens zijn.

Helaas was een bezoek aan wat
plekken langs de rivier niet moge-

lijk. Het water was te hoog. Echter,
ik ben er bijna zeker van dat deze

C-Scope ook daar wel eens hoge

ogen zal gooien.

Samenvatting
De rzzoxo is een bijzondere detec-

tor, een vrr/rn vind je nauwelijks
meer in de assortimenten van de

detectorfabrikanten. Dat deze

detectors nog lang niet gedateerd

zijn, bleek voor mij uit deze kennis-
makingstest. Door de nieuwste elec-

tronica is deze detector heel goed

in staat een concurrerende positie
ten aanzien van al het motion-
geweld in te nemen. En wat betreft
de audio-discriminatie komt een

motiondetector ver achteraan.
Ik kan me heel goed voorstellen dat
sommige zoekers helemaal
verknocht kunnen raken aan dit
type van C-Scope.

Het is een degelijk ding, regenbui
bestendig. Je kunt zonder plastic
zak rustig doorzoeken, de detector
is er op gebouwd. Dat vind je wij-
wel bij geen een detector. De steel,

de spoel en de verbindingen voelen
dermate stevig aan dat een lange
levensduur in moeilijke omstandig-
heden te verwachten is. I(omt daar-

bij de uitstekende service waar je
bij Gelan op mag rekenen, dan kun
jeje aan deze detector geen buil
vallen.

Deze detector voelt zich vooral
thuis in de rotzooi. Hoe meer gemi
neraliseerd de grond is en hoe meer
troep er ligt, des te beter de detec-

tor tot zijn recht komt. Op sterk ver-

vuilde ald<ers, storthopen en langs
de rivier is de detector op zijn
plaats. Waar de detector niet
geschikt voor is, volgt logischerwijs
uit zijn ijzerhatende natuur.
IJzeren voorwerpen wil hij niet.
Ook ijzeren archeologische voor-

werpen niet en daarmede is de

r2zoxD niet de eerste keuze voor de

archeologische opgraving. Natuur-
lijk kan men zoeken in cr in de

Ground stand maar bij het discrimi-
neren laat hij al snel het ijzer alle-

maal weg. Maar hoeveel en hoevaak
zoekje op een archeologische
opgraving?
Geniet van de positieve kanten van
deze ijzerhater door die plaatsen

op te zoeken waar hij tot zUn

recht komt.
De beloning zal niet uitblijven.

Prijs / 1399,-
Garantie: 3 jaar Gelan garantie
indien aangeschaftbij Gelan ofeen
officiële C-Scope dealer.

Gelan Metaaldetectoren s.v.

Bedrijvenweg r7

527 2 PA Sint-Michielsgestel
(ozz) sst z9 ¿,9

ALTIID DË BETERE KEUS
Detection Systems Holland - Tel. (038) SO f0 Ser

[tr]



In het jubileumjaar organiseert
de Detector Amateur voor de
leden een gezellige weekend-
reis per touringcar naar de
Newbury Rally.
De Newbury Rally wordt jaar-
lijks georganiseerd en bestaat
uit diverse zoekwedstrijden op
heel oud terrein. Elk jaar wor-
den er dan ook mooie vondsten
gedaan. Uiteraard is er ook de
gelegenheid om wij te zoeken.

Een lang weekend
lekker zoeken op
verschrikkelijk
grote akkers.
Kans op mooie
vondsten þrons-
tijd, Romeins en
middeleeuws) en
grote prijzen.
Overnachten doen
we op de camping
op het terrein.
Dus kleine tent
meenemen.
Op het terrein
staan grote tenten
waar je een natje
en droogje kan
kopen en waar de
Engelse detector-
handel zijn waren heeft
uitgestald.
Op het terrein staan sanitair-
wagens.'s Avonds kunt u gezel-
lig wat drinken en bijpraten met
medezoekers in de grote tent.

Dit is incl. busreis, overtocht met de

Ferry, inschrijfgeld. v oor zoekw eekend,

en d.e camping, d,och excl. reisuer-
zekeríng. Wij raden d,eelnemers

aan een reisverzekering af te sluíten
(incl. apparatuur).

vertrek met de touringcar diverse

op stqp pla, ats en uit N e derl and.

De oversteek na.ar Engelønd gaat via
Calais - Dover, wa.arna. we tegen de

avond bij Newbury zijn.

Zondagmiddag 7 september,

ter ugtocht na.ar N e derland.

Verwqchte o.ankomst in Nederlqnd:

m a.qnd a. g o chten d, 8 s eptemb er.

Opgave: voor 7 juni a.s. door over
makíng van f 225r- op Postbank
!675000 ofING Bank 67 80 04 9OO

met vermeliling Newbury Rally' 97,
en het opsturen vønbijgaanile
strooþ of een fotokopie ilaarvan
nagr:
G. Lukassen
Meerpaal 2!8
9732AM Groningen

Pas als uw ovevmaking op de rekening van
de D.D.A. is bíjgeschreven,bent u íngeschre-

ven ùoor de rcís en ontvangt u tezíjner tíjd
een bevestiging en meer informatie.

Vrij døgochtend 5 septemb er,

wijzigingen v oorbehoud.en.

Met de D.D.A.
naar de

ln
Engeland

Deelname alleen mogelijk uoor leden en gezinsleden uan
de Delector Amateur

vta

l--Irllrrrrrrrrr

INSCHRI]FFORMULIER NE\MBURY RALLY
Naam:

Lid nr.:

Leeftijd:

Straat:

t
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I
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Po stcodeÆl/oonpla ats :

Ik heb f 225,- overgemaakt op Postbank'1675000 / INc Bank 67 80 04 9OO*

' doorhalen wat niet uan toepassing is,
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IN SCHATZOEKEN

C.Scope
Voor vrijblijvende informatie enlof demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon O73 - 5512949, Fax 073 - 5515658

Test nu gratis en geheel
vrijlclijvend de

PULSE INDUCTIE
van C-Scope, de

CS6P¡
Bel voor informatie, reservering

en/of een afspraak naar

Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoel
fel. 0227 593286
Fax0227 593286

Speciale Iubileumaanbieding
verzamelbanden en oude jaargangen

op 31 mei te Elburg
Op deze dag kunt u de bekende verzamelbanden voor de

éénmalige lage prijs van f 'J,5,- aanschaffen.

Oude jaargangen vanaf 1,992 zijn op deze dag verkrijg-
baar voor f 30,- per jaargang. Bestellingen dienen van

te voren gedaan te worden op tel. nr. (05L5) 57 25 02

(alleen tussen 18.00 - L9 .00 uur) met vermelding van
aantal, j aargang, naam, adr es en lidnummer.

Op de jubileumdag þunnen deze bestellingen bij de

b e stuur staf el w or den af g ehaal d.
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Een reden om er snelbij te wezen want daarna moet weer het volle pond
(íncl. portokosten) wordenbetøald en op is op.
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ZOEKEN OP DE

økker

Zoeken op de digitale akker.
Oftewel surfen op de digítale snelweg.

Juíst voor zoekers die ook een computer hebben,
is er genoeg te vinden op het Internet.
Een ø,antal adressen vindt u híeronder.

Komt u adressen tegen die interessant zijn,
dan horen we dat graag.

http: //uww, Le jdenuniv.nt/

AIC
http : //wuu. Lejdenuni v.nl / ai c/

SNA

- +? in.: Oi

Archaeological Resource Guide
http: //www.bham. ac. uk/ARGE/

Countries/NL.htmL

Links to Archaeologicai Pages
htLp I I I I ead. csusta n. edu. ant h rol
archtinks,htmI

European Metal Detecting Net
+a . ^ . . ê

UK DetectorWeb

,1 .e Gl
i-

tl.l)l.ll.( 1,¡l<ttllt i

I

h t t p: / / HHH. a n t b. demon . co. u k /

detector/index.htn

Spectrum XLT programs

h t tp: / /wwu. i a sa . demon. co, uk/

spectrum.htm

Tfeasure Net
http: //www. ha Lcyon. com/treasure/

Detection Systems Holland
ht tp: / /vww. pi . net / - detectl

Willy de Roeck's
Belgian Detector Page

http: //c Lub. ib.be/wì L Ly.de. roeck

http: //www. Ieidenuni v.nt/sna/

RMO
http: //www. Leidenuniv. nL/nmo/

ROB

http: //wHH.bi z Link. co.uk/

meta Ldetector/euro. htm

1001 Questions and Answers
::

Rül{ln^{ r¡or hú ordhridrund¡1 ßoil.n¡)nd(ilù(A

trd,ElE
ElOr"ÇlFE
tE-Q.'rrrtr
EIE¡E.8tr

h t t p: / / www. a r c h i s . n L /

ArchNet
http: //spi ri t. Lib.uconn. edu/
ArchNet/archtoc.htmI

I

http://www.best.com/
-t reasure/Questi on/Questi on. htn I

The Welsh Detector Net
h t t p: / /wwu. i a sa . demon. co, u k/

L:
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DE d e t e c t o r AMArE-uR

JubíIeumdag

Ag enda Ie de nv e r g adering

- Opening
- Mededelingen
- Ingekomen stukken
- Jaarverslag
- Financieel verslag
- Benoeming kascontrole
- Voorziening vacatures
- Statutenwijziging
- Wijzigingen huishoudelijk reglement
- Rondwaag
- Sluiting

Vacatures
Dhr. Kolkman is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
In zijn plaats draagt het bestuur dhr. B. Tichelaar voor.

In verband met het periodiek aftreden van de bestuursleden is
dhr. L. Haak aftredend. Hij stett zich herkiesbaar.

Zijn voordracht wordt door het bestuur ondersteund.

De voordracht kan door tenminste vijf leden worden aangevuld

met een ofmeer andere kandidaten. Deze opgave moet tenmin-
ste vijf dagen voor de aanvang van de vergadering in handen zijn
van de secretaris.

Statutenwíjzígíng
Het bestuur stelt de voigende aanvulling voor: het is niet toege-
staan om in het bestuur van meer dan een metaaldetectorvereni-
ging/stichting te zitten.

Detection Systems Holland - Tel. (ofA) 36 36 591

ALTTID DE BËTERE KEUS

[*]

op 31meí q,s.

in 't Huiken, Lange wijde 33 te Elburg

0p deze dag is er naast de'jaanrergadering'
een grote ruitverzamelbeurs, staan er diverse
importeurs met boeken, accessoires en de

nieuwste snufjes op detectorgebied, en kunt u uw
vondsten laten determineren door een
deskundig determinatieteam.

Programma

10.00 uur Zaal open

L0.30 uur 0pening door de voorzitter

10.45 uur Uitreiking prijzen 'Vondst van het jaar'

11.15 uur Aanvang ledenvergadering

12.15 uur Stuiting ledenvergadering

Determinatie en verzamelbeurs

16.30 uur Afsluiting van de dag

Determínatíeteam
Deskundigen van het ROB,

dhr. M.A. Holtman en R. Holtman,
dhr. drs, E. Kramer,
dhr, J. Zeilstra,
dhr. D. Dijs,
en diverse anderen (KPKin onderhandeling).

Tafels voor de ruilverzamelbeurs uitsluitend na telefonische

reservering: bij dhr. G. Lukassen, tel. (050) 54 13 396.

Vondsten en voorwerpen waarvan men kan aannemen dat
deze van archeologische waarde zijn, dienen te zijn
aangemeld.



Enquête
Deze enquête hebben wij gemaakt om aan de hand van de uitkomsten, het beleid van de vereniging eventueel aan
te passen om meer gegevens te hebben bij onze gespreldcen met de officiële instanties en om beter op uw wensen
te kunnen inspelen.
De uitkomsten zullen worden samengevat in een rapport. Deelname aan de enquête is natuurlijk niet verplicht en
kost uiteraard wat van uw tijd. Toch hopen wij dat u in het belang van de vereniging (dus ook uw belang) de moei-
te neemt om deze enquête in te vullen.

Onder de inzenders wordt een'gratis reis naar de Newbury Rally '97' verloot.

Wilt u het formulier wel invullen maar anoniern blijven, dan vult u gewoon uw naam niet in (uiteraard loot u dan
niet mee). Inzending is mogelijk t/m 31 mei a.s.

De formulieren worden vertrouwelijk behandeld en zullen na het samenstellen van het rapport worden vernietigd.

A Tot welke leeftijdsgroep behoort u?

tl o-14

n Ls-2s

! 26-40

tr 41,-s5

tr s6-zo
n 71 en ouder

Hoelang zoekt u al met een metaaldetector?

n minder dan 5 jaar

tr 10jaar

tr 15jaar

n 2}jaar
n 25jaar oflanger

Hoeyeel uur zoekt u gemiddeld per møand?

tr minder dan 5 uur
n 6-15uur
n 16- 25 uur

n 26-35uur
n 36 -45 uur
n 46-55uur
n 56 of meer

D Waar zoektuhetmeest?

tr Ald<ers

tr Weilanden

n Bossen

tr Zee /binnenwater
tr Stranden

tr Binnensteden

f] Anders

Registreert u uw vondsten in een (eigen) systeem?

trJa
n Nee

Vindt u wel eens vondsten die eigenlijk aangemeld moeten wordenbij een ttan de fficië\e instanttes?

n Nooit

n Soms

tr Regelmatig

lr4



C Meldt u uw belangrrjke vondsten (munten en voorwerpen) wel eens aan br1 een van de fficiële instanties?

b Voolwerpen

n Nooit

tr Soms

tr Regelmatig

n Ætijd

a Munten

tr Nooit

n Soms

tr Regelmatig

tr Altijd

D Vindt u het duidelijk wat u wel en wat u niet aan moet melden?

a Munten b Voorwerpen

n Onduidelijk tr Onduidelijk

n Redeldk duidelijk n Redelijk duidelijk
n Zeer duidelijk tr Zeer duidelijk

E Hoe lang duurt het voordat u uw aangemelde vondsten weer retour heeft?

a Munten

tr binnen l maand

tr 1- 2 maanden

tr 3-4maanden
tr 5-6maanden

n 6 maanden of langer

b Voorwerpen

tr binnen 1 maand

tr 1-2rnaanden

tr 3-4maanden

n 5-6maanden

tr 6 maanden of langer

F Hoe is uw relatie met de archeologische instantie waar u uw vondsten aanmeldt?

a Munten b Voorwerpen

n Slecht n Slecht

n Redelijk n Redelijk

tr Goed tr Goed

n Zeergoed n Zeergoed

G Heeft de instantie waar u uw metaalyondsfen (voorwerpen) aanmeldt ttolgens u, yerstand van metaalvondsten?

n Weinig

n Redelijk

! Voldoende

n Goed

H Zou u meer yondsten aanmelden, als er meer aanmeldingspunten wøren, dus ook eenbij u in de regio?

nJa
n Nee

3 A Heefi u wel eens meegeholpen met eetl archeologtsche opgratingbij u in de buurt?

nJa
¡ Nee

B Zo ja,hoe is datbevallen?

n Niet zo leuk

n Wel aardig

tr Leuk

tr Erg leuk, voor herhalingvatbaar

C Als u nog nooitheeft meegeholpen met een archeologische opgravíng, zou u dat dan in de toekomst wel eens willen

doen?

trJa
tr Nee

4 A Waarombent ulid van onze vereniging geworden?

n Detector Magazine

n Zoekdagen

n Doelstellingen

n Anders

[*]



Ktmt u zich vínden inhetbeleid van de vereniging?

nJa
n Nee

In magazine nr. 31 waren 8 pagina's
contributie mo eten w orden v erho o gd

trJa
tr Nee

in full colour gedrukt. Als we dat in elk nummer zouden willen doen zou de

van f 50,- tut f 75,- per jaar. Heeft u dat er voor over?

Wat zou u aanhet magazine verbeterd willen zien?

n Niets, het blad is prima

Meer detector-testen
Meer wetenschappelijke artikelen
Meer determinatie
Meer artikelen over munten
Meer artikelen over voorwerpen
Meer artikelen over detectortechniek
Meer afbeeldingen

Minder populaire verhalen
Minder moeilijke artikelen
Minder artikelen over archeologie
Minder inzendingen 'Vondst van het j aar'

tr
n
tr
tr
n

tr
n
n
n
n
n
n
n

5 Benl u tevreden overuw metaaldetector?

nJa
! Nee

B AIsu

n
n
tr
n
n
n

nu een andere metaaldetector zoukopen,

Meer afstelmogelijkheden
Meer diepte
Betere discriminatie
Betere grondontstoringsinstelling
Lichter
Minder knoppen

deze dan aan moeten voldoen?

Grotere gevoeligheid voor zilver
Grotere gevoeligheid voor goud

Betere gebruiksaanwijzi ng
Andere schotel

n
tr
!
n
tr

AIs u nu een øndere detector zoukopen, zou u dan weer naar de zelfde dealer gaan?

nJa
n Nee

6 Probeer een schøtting te møken vøn de door u in 7996 gevonden munten

Wordt volgens u de kwaliteit vctn de vondsten minder, i.v.m. bodemyerzunng, enz.

nJa
tr Nee
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Probeer een schatting te maken van de door u gevonden metaaTyondsten ín 1,996

Militøiria

Musketkogels

Uniformonderdelen

Speerpunt

Riemhangers

Maten en gewíchten

Pelgrimsinsignes

Religieuze beeldjes

Ploegschaar

Huishouding

Baken- of vuurloden

Naam:

Adres:

Straat:

PostcodefWoonplaats:

Dit formulier graag voor l juni opsturen naar:

De Detector Amateur, Hanebalken 153, 9205 Ct Drachten

[r]



Tielse muntschat v erhaølt ov er haf -legendarische tij den.

Díe tijdleefi nog in debenaming'Tiende Penníng'

Wat is het verhaøl achter

et gebied van de Friezen,
- Saksen en Frankenwerd

ingelijfd bij het grote
Karolingische Rijk. In die tijd
verhuisden heel wat wijheids-
lievende Saksen naar Engeland,
niet alleen uit onze streken, maar
ook uit hoger gelegen gebiedsdelen.
Eenmaal in Engeland vormden zij
de Angel-Saksen, zij spraken uiter-
aard Angel-Saksisch wat de basis
vormde voo¡ het huidige Engels.
Deze tijd wordt halÊlegendarisch
genoemd, vanwege het feit dat er
toch nog wat schriftelijke bronnen
bewaard zijn gebleven en daarnaast
de legenden uit de volksfantasie.
De belangrijkste daarvan was die
van koning Arthur en zijn Ridders
van de Ronde Tafel.

Waren de achtste en negende eeuw
relatief rustige tijden, de invallen

spreid over enkele meters gevonden
zijn. We denken ook dat de munten
verborgen zijn en daarna tddens
het transport van de grond uit
elkaar zijn geraakt. Maar ze zaten
wel allemaal in dezelfde grond-
laag". Nawaag leert dat de 'munt-
schat'van Tiel met een metaal-
detector werd gevonden.
De non wordt op dit punt geholpen
door leden van de vereniging de
Detector Amateur.
Sarfatij: "het is vermoedelijk de

inhoud van een portemonnee
geweest, maar we hebben geen leer-
resten gevonden deze keer".

"Afhankelijk van de bouwplannen
gaan we in april starten met een
vewolgopgraving", vertelt de
archeoloog. "Het is de bedoeling bij
de Maartenskerk op het Bleekveld
te kijken naar de bewoning die bij
de kerk hoort. Deze gaat verder
terug dan wat we tot dusver gevon-

den hebben. Tijdens opgravingen in
de kerk kwamen we tot de l(arolin-
gische periode in de achtste eeuw".
De gegevens van die opgraving
staan ondermeer in het boek
'Verleden Land'.

de'Schøt vønTlel'?
DatTiel, op grond vanhaar liggíng aan deWaal, de machtig-
ste rívíer in l,Ä/est Europa, in de vroege middeleeuwen een

belangrijke rol speelde in de handel op wat grotere afstand is
iets u.¡at de laatste jaren pas naar voren komt. Er moet een

levendig handelsverkeer bestaan hebben tn de achtste en

negende eeuw. In die període, de Karolingische tijd,heeJtTiel
haar wortels. De vroegste voorganger van de Maartenskerk
moet toen al gebouwà zijn. Munten uítTiel zíjn gevonden in
Zuid-Oost Engeland, en ín díverse oude handelsplaatsen
rondom de Oostzeekust.

van de Noormannen vormden de

volgende fase in onze geschiedenis.
Ergens in die onrustige tijd moet
een koopman zijn geldbuidel aan
de bodem hebben toevertrouwd,
want van telebankieren en pinpas
had men toen nog niet gehoord.
Wat er met onze koopman gebeurd
is, is niet meer te achterhalen.
Het enige feit dat wel bekend is, is
dat de inhoud van zijn portemon-
nee ruim tien eeuwen in Tielse
bodem bewaard bleef.

"Wij troffen vorig j aar zesendertig
zilveren munten aan tijdens ons
onderzoek naar een Middeleeuwse
havenkade " vertelt archeoloog
H. Sarfatij van de fujksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (non).

Die kade op zich was al een archeo-
logische schat omdat het om
scheepsonderdelen ging die herge-
btuikt zijn voor landaanwinning.

"De munten zijn gevonden in de

opvulgrond van de landaanwinning
uit die tljd.Ze dateren uit de twee-
de helft van de tiende eeuw, en
vooralsnog denken we dat ze bij
elkaar horen, hoewel ze wel ver-
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OfflcÏeel dealer van:
Altai, Bounty Hunter, C-Scope,

Compass, Fisher, Ganett, Viking
Keuze uit 25 modellen, met uiterste korting!

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

Zíe d.e dealerpagíno uoor regio uerhoop

DETECT GERT GESINK
TEL: (053) 430 05 1 2, FAX: (053) 430 21 92

873

875

877

BOEKEN
B I SUCCISVOL ZoIKEN MET DE MEIAALDETECTOR, d0or Cert Cesink, 229 pag, 200 ioto s 34,90

82 CATALOCUS, DE NEDERI,ANDSE MUNTEN VAN 1806 tot heden, lvlevius 1996 14,95

B 4 CATALOCUS VAN DE ZII.VEREN IVlUNTEN 7 PROVINCITN 1 Y6-1 i95

deel 1 (West Nederland)..... .. ,,.,,,..,.,, ...,,,,,,..,,,,,,,.,,,..... I i,25

B9 CATALOCUS, KLEINER DEUTSCHER MUNZCATAIOC vanaf 18i 1 ,.,,.,,,.,,. ,. ,,,,,,,,,,,..........,20,

844 V.D.CHlJSBEELDENAAR,afbeeldingenvtoegste

Nederlandse munten tot'1576 (een standaardwerkl) 159,

852 CoLDCOìNS 0F THE WoRLD, catalogus van de gouden munten uit

de hele wereld van de Romeinen tot nu, hard kaft, /3ó pagina\ 120,-
86l N00RD NTDERLANDST N4UNTGEWICHTEN door Arent Pol 11,25

866 PROVINCIE VAN EEN IMPERIUI\4 door P Stua(

I 79 blz met honderden foto's van Romeinse voometpen (koopje) . ,..,,..,.,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,...... 25,

871 LONDON tulUSEUM CATALOCUE 1940, 120 p¿g met honderden afb,

li4iddeleeuwsemetalenvoom (CEPR0L0NGEERD),,,.,,,.,,,, , 69,-
LE5 MoNNATTS DE BRAEANT (1598-1790)

munten v, Erabant tr Nedetl en Belg +Z,[imb, met pri¡zen , . . 29,90

I\,IUNTEN VERTELLEN HUN CESCHIEDENIS,

hislorie achter de Romeinse munten, leuk boek 200 illustraties .,,..,..,,,....,,,,,,,,,,,...,,...... I 7,

BR00CHES 0t ANTIQUITY door Richard Hattatt il/antelspelden iizertijd,

Romeinse tijd tot in de Middeleeuwen,406 pag, herdrukv/e standaatdrverk1,,,...,.,,,,,,,,...........98,

VTRBORCEN STEDEN, STADSARCHEOIOGIE IN NEDERLAND.

Prachtboek met honderden fotot van voorw€rpen,

stadsplattegronden en opgravingsteneinen, Geb., Hard kaft 36,-
Ro|\4AN C0lN5, alle Romeinse munten, met prijzen., Geb,, hard kaft 116,-

SUNKEN TRtASURE, How to find it, 390 blz. Zeer goed boek van Robert lvlarx

over alle f¿retten van het wrakduiken, veel kleurenfot0\ met vondstmateria¿l ,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,49,

lR0N AGt AND R0IVAN BR00CHE5, door RÌchard Hatt¿t,

één van de 4 standaardwerken over mantelspelden,,.,,..,,,,.., ,. 12,50

DRESS ACCE5S0RIE5 (l I 50-1 450), 400 pag gebonden,

Een schat aan informatie over middeleeuwse kledingaccessoires,

duizenden metaalvondsten, gevonden bij opgravìngen in Londen, afgebeeld 1 39,-
RoMAN ARTtFACTS, ¿4 formaat, 1 00 pagina's,

300 afb, veel kleur,400 waarde aanduìdingen spotpriþ! ,,,..,,,...,,,,,,.,,,,,,,,, , , 32,50

ROME|NtN, tRlIZEN EN TRANKEN in het hart v¿n Nederland, Prachtboek van van Es . 49,95

VESTINGWTRKEN EN SCHANSEN lN GRoNINGEN, 150 pag. ..,,,..,,, 49,95

VOLKSAARDEWERK lN NEDERI-AND, sedertde late middeleeuwen,250 pag geb 45,-
DETECTOR FINDS 1, 100 paq.1000 illustraties ., ,..,,,,..,,,. 29,50

THlMBLtS, vingerhoeden vanaf de vroegste tiid, zeer fraai boek, veeì kleut ?0

CATALOGUE 0t THE ANCL0-SAXON C0LLtCTI0NS 1993. Engelse

collecties van kleine nonJero metaìen (/00-1 1 00), A4 formaat 27l paq

8102 GUIDI CATH. 0tlHE BRoNZEAGE CoLIECTI0NS 1980, 258 pag.

stand¿ardwerk bronstijd metalen voorwerpen 19,-
Bl04 ANCIENIAND R0l\44N0 BR|T|SH BROoCHt5,doorR Hattat

Een van de 4 standaardwerken over fibul¿e 69,-
8106 IVEDIIVAL PlLGRltvl & SECULAR 8ADGES, door N4itchiner

Standaardlverk over (pelgrims)insìgnes 28/ pag , hard kaft, A4 geb

879

882

887

888

890

891

893

894

896

899

81 00

81 0t

. ]]9,

B1 07

B1 08

Bt 09

Bt t0
Bt 12

B1 13

81 18

81 19

Bt 20

8126

B1 28

BRONS UIT DE 0UDHtlD,94 pag Nederlandstalig , ...,,,,...,,,,,,,,,,,,,, ,,,28,50

ARCHEoLOCIE v, MIDDÊLEEUWS NEDERLAND,96 pag 28,50

Dt ROlVlElNsE TIJD in Nederland,96 paq 28,50

ARCHE0LOCIE van FRIESLAND,230 paq, veel detectorvondst€n 49,95

00RD EN DUIT UIT N00RD EN ZUID, door W5 Bos .,,,,... .. .... 39,90

DITECTOR FINDS 2, 100 pag, 1000 illustr .,,,........,.., .. 25,

CRAVEN NAAR tRIESE K0NINGEN, mooi boekje over de opgraving

op de terp van Wjnaldum, /2 pag , veel fotot v¿n metaalvondsten 18,50

HISToRY BENEATH oUR [EET,212 pag,, A4 formaat In hun historische

volgorde behandeld de schrijver duizenden metalen voorwerpen . . 47 ,50

CLIANING AND RESTORINc COINS AND ARTITACÍS, 40 bÞ, ,,..., 1 3,50

BRITISHMUSEUtuIGUIDET0EARLYIRONACEANTIQUITItS,l925 Ceb enhardkaft,,,,,,,49,95

TREASURES AND TRINKETS, lewellery in London from

pre-Roman times to the 1930t. 207 pag, veel fotot, ,,,...,, ..

95,

39,95

Bl29 TRTASURE RECOVERY FROM SAND AND SEA, Canett ,,....,,,,,,,,,,,,,, ,, 49,50

B1l0 IDENT|FYTNG SMALL METAT.TC oB|ECTS ,,.....,,, ..,. 25,-
814O ARCHEOLOGI5CHE AI.I\/IANAK

(wie, wat, waar in de Nederlands archeologie, zeet informatiefl .,,,..,,,.., 24,90

814l TREAsUREHoARDS(zeerwarmaanbevolen) 39,95

8015 MUNTGTWICHTTN V/D NEDERLANDEN (geprolong ) ,,,,..,,,. ,,,,,36,

BESTELLEN:

TETEFONISCH OT VIA FAX:

Bel (053) 430 05 l2 of fax (053) 430 2l 92. De bestelling wordt direkt

onder rembours toegezonden, verzendkosten f 15,-.

GIRO-OVERBOEKING:

maak het totaal bedrag van de bestelling + f 5,- verzendkosten over op

ons ghonr. 48 38 918 t,n,v. Detect te Enschede, bestelnummers vermelden!

No telefonßche ofsprook kunt u de boeken ook ofholen.

GETAN UW PARTNER
f METAAI

' 
DETECTIE

JÄPPARATIILIR IN SCHATZOEKEN

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Tefefoon 073 - 5512949,Fax 073 - 5515658
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De muntschat van Tiel is oncler-
zocht door de eminente numis-
maat, de heer H. Jacobi van het
Rijksmuseum het I(oninklijk Pen-

ningkabinet in Leiden. "Ik heb de

munten gedetermineerd en terug-
gezonden naar het museurn in
Tiel" zo verklaart hij. "Maar nu
gonst onze telefoon over Tiel. Ja, we
hebben natuurlijk een topper deze
ì<eer, een Engelse penning van een

van de Angel-Saksische koningen,
Eadwig die tussen 9SS en 959 gere-
geerd heeft. De munten kunnen
met behulp van dit exemplaar geda-

teerd worden. Ons vermoeden is dat
c1e schat kort na 9S9 in de boclem is

terecht gekomen".
Eadwig is een van de oude Saksi-
sche koningen uit de tijd van c1e

legenden, maar de muntplaats aan-

duiding blijft vooralsnog in nevelen
gehuld.

Het grootste deel van de vondst
bestaat uit l(eulse nunten, name-
lijl< z3 hclc cn 8 halve penningen.
"Halve penningen zijn nooit in
I(eulen geslagen, dat is ons bekend.
We hebben nu aanwijzingen dat
deze munten in Nederland gesla-
gen werden, we kunnen bijvoor-
beeld onderzoeken ofdeze munten
net elkaar te maken hebben. Of dat
ze nisschien zelfs in Tiel geslagen

ztjr., dat is het spannende aan dit
verhaal. We weten vanuit schriftelij-
ke bronnen dat er in Tiel zeker
mllnten werden geslagen tussen

98o en 1oSo. Dat blijkt uit vondsten
gedaan aan de oevers van de Oost-
zee. Vergeet niet dat het een onrus-

tige tijd was vanwege onclermeer c1e

Vikingen en het uiteenvallen van
het rijk van l(arel de Grote".

Voor de alcheologen is handels-
waarcle nu niet zo interessant, cle

mr.rnten zijn hooguit hondercl gul-
den per stuk waald. Het begrip
'schat' betreft meer het belang voor
de historie van Tiel en de handels-
betreldcingen in vroeger tijden.
Hoewel, de koopkracht was toen
ook niet zo groot. Je kon een kip
kopen voor een penning, dus de

hele vondst was in totaal nlaar 32
kippen waard. Gewoon huishoud-
geld dus. "Nee niet helemaal" ver'-

betert de numismaat. "Je had maar
twee soorten munten in cle woege
rniddeleeuwen, hele en halve pen-
ningen. Pas na 135o was een echte
differentiatie in kleingeld noclig
door c1e opkomst van de markthan-
del in de steden, Tot dan ging alles
in natura en werden de zaken waar
geld voor nodig was een keer per
jaar op de jaarmarkt afgehandeld.
Alleen de belastingbetaling ging via
dit soort geld, we kennen zelfs in
ons spraakgebruik nog de 'Tiende

Penning'. De oorspronkelijke eige-
naar van het geld moet dan ook
nog bedrogen uitgekomen zijn.
Een van zijn munten bleek een
eigentijdse vervalsing te zijn.
Een koperen namaak van een pen-
ning uit Dorestad van rond 85o.
Door een dun laagje zilver was de
vervalsing niet herkenbaar. Nu in
onze tijd valt zo'n muntje nleteen
door de mand".
De heerJacobi verwacht nog reac-

ties van zijn collega's in Engeland
omdat de munt van Eadwig nog
niet geregistreerd staat tot op
heden.

A. Folkerts

ALTTID DE BETERE KEUS
Detection Systems Hotland - Tet. (038) t0 f0 Ser
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Een a,antalL
Over het algemeen worden d,e lunula's die in Nederland gevonden

worden, ín een Romeinse context geplaatst. Deze wordtbepaald
aan d.e hand van o.a. bijvondsten en scherfmateriaal. In d,eloop

der jaren heb ik zelf een aantal lunula's en bijbehorende onderde-

len zoals zonnen en sterren gevonden.

Uíteraard zijn detectorvondsten meestal losse uondsten zonder
context. Toch viel het mij op, dat slechts '1. door mij gevonden

exemplaar Romeinse bijvondsten had. In gesprekken met andere
zoekers op onze zoekdagen bleek, dat ook zij regelmatig lunula's
hadden gevonden. Geen van allen had echter Romeínsebíjvond-
sten gedaan.Vandaar datbij míj een aantal twijfels en vragen
boven kwamen. Is de lunula'altijd' Romeins? Is d,e lunula wel zo

zeldzaam? Is het eenhanger, amulet oJ een stuk
leerbeslag?

Om wat meer over de gevonden moet het werkelijk aantal door zoe-

exemplaren in Nederland te weten kers gevonden lunula's veel en veel
te komen, deed ik in het eerste groter zijn.
nummer van vorrgJaar, een oProep
aan de leden om tekeningen of Overzicht van de inzendingen:
foto's vart door hen gevonden lunu-
la's, met daarbij de gegevens van r Met ster, holle achterzijde.
het materiaal, de vondstcoördina- Gevonden nabij Schagen.

ten en de vondstomstandigheden Bdvondsten; r7 - 19e eeuw.

op te sturen. Tot op heden zijn er zo

inzendingen binnengekomen, z Met ster en fiagmenten van z
samen met mijn eigen exemplaren kettinkjes, holle achterzijde.
dus een aardig aantal. Omdat de Gevonden nabij Staphorst.
ervaring ons heeft geleerd dat over Bijvondsten; enkele aardewerk-
het algemeen maar weinig mensen scheryen van na 12oo.

reageren op dergelijke oproepen, Geen andere metaalvondsten.

3 Met ster en fragment van
ketting, holle achterzij de.

Gevonden te Feerwerd onder
de vloer van een oude boerderij.
Bijvondsten; 19 - 2oe eeuw.

4 Gevonden inZljpe, vlakke
achterzijde. Zijpe is pas

ontstaan eind r6e eeuw.

Bijvondsten; 16 - r7e eeuw.

5 Afbeelding uit de Schulman
catalogus Tist z7z,

okt/nov 1988 no 88.

Wordt aangeduid als Roman
Amulet. Holle achterzij de.

6 Met ster, holle achterzijde.
Gevonden in Raamsdonk.
Bijvondsten ; hoofdzakelij k
r8e eeuw

7 Niet afgebeeld.
Beschrijving als afb. 6.

8/9 Afbeeldingen uit archeologisch
boek. Vermoedelijk holle
achterzdde. Aangeduid als

Romeinse lunula.
Bijvondsten niet bekend.

lrnl
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Holle achterzijde.
Gevonden te Heerenveen.
Bijvondsten; 17 - 19e eeuw.

zo Vlald<e achterzijde. Gevonden
teJoure op een zandrug,
plaatselijk bekend als
'oude weg'. Bijvondsten;

3 zilveren Romeinse munten.

zr Met zon en fragment ketting,
holle achterzijde.
Gevonden te Marssum.
Bijvondsten; duiten 17 - 18e

eeuw.

Een aantal overeenkomsten zijn:
- een breedte var' 42 - 47 mm,
- de afstand tussen de puntige

uiteinden var' 17 - 20 mm,
- doorboring, haaks op de

bolle zijde,
- de onderlinge afstand van de

bovenste gaatjes is 7 - 8 mm,
- diameter van de gaatjes is

2,5- 4mrl].

Een verschil is:
- nr.4 en zo hebben een vlald<e

unulab

ro Holle achterzijde.
Gevonden te Sneek.

Bijvondsten; 17 - 19e eeuw

rr Met ster en fragment van
ketting, holle achterzij de.

Gevonden te Heerenveen.
Bijvondsten; 17 - 19e eeuw.

rz Holle achterzijde. Gevonden
te Heerenveen. Bijvondsten;
duiten r7 - r8e eeuw

13 Holle achterzijde. Gevonden
te Lochem. Bijvondsten;
Ítagmenten Baddorf
aardewerk (8e - 9e eeuw).

14 Met ster, holle achterzijde.
Gevonden nabij Hulst,
op de top van een dijk.
Bijvondsten; 15 - 19e eeuw.

15 Holle achterzijde. Gevonden te

Aldelst. Bijvondsten; 17 - 19e eeuw.

16 Niet afgebeeld. Met ster, holle
achterzijde. Gevonden te
Hulstberg. Bijvondsten ;

u - 19e eeuw.

AJb e
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achterzijcle, de rest een holle
achterzijde.

Leerbeslag?

Nr. zr is het enige exemplaar dat
aan een zon hangt. Als we naar de
gaatjes van de andere lunula's
kijken, mogen we aannemen dat er
ook aan de meeste andere exempla-
ren, d.m.v. een kettinkje of schakel,
een zon en ster hebben gehangen.
Op de achterzijde van de afgebeelde
zon zitten twee bevestigingspunten
(haakjes, punten), welke we ook van
het bekende leerbeslag kennen.
Deze haakjes hebben een zelfde
functie als een kram of nietje.

Zonnen met bevestigingspunten en
gaatjes, maar ook zonder gaatjes

heb ik zelf regelmatig gevonden.
Ook losse sterren met gaatjes,

welke overeenkomen met de ster-

ren aan de lunula's worden door
zoekers regelmatig los gevonden.

Uit bovenstaande zouden we voor-

zichtig kunnen concluderen dat de

meeste van de hier beschreven
lunula's als leerbeslag hebben
gediend.

Bij de exemplaren met een'holle'
achterzijde zijn veelal 17-19e eeuw-

se metalen bijvondsten gedaan.

Ik besef dat voor een juiste determi-
natie een uitgebreider onderzoek
nodig is, waarbij nog meer van de

vondstomstandigheden bekend zou
moeten zijn, om ze in een context
te kunnen plaatsen. Opmerkelijk is

wel clat er geen Romeinse metalen
bijvondsten zij n gedaan.

Even opmerkelijk is dat een van de
'vlaldce' exemplaren, nr. zo welke ik
vond op een oude zandrug wel
'Romeinse bijvondsten had'.

Mochten er leden zijn die lunula's in
hun b ezit hebb en, en v ondstomstandig-

heden hebben genoteerd, døn kunnen ze

de informatie naar mij toe sturen.

D. Eekhof

Afb',r3
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Vondst
van het jaar

1996
Op zaterdag 31. meí a.s. zal op

onze jubileumdag de príj suitr eíkíng
plaatsvínden van

'De vondst vøn het jaar' .

De wínna,ars ín de verschíllende categoríeën
hebben inmíddels bericht gekregen en

worden uitgenodígd om deze dag
aanwezíg te zíjn.

De redactie

Stort langs
de A2

Naar aanleiding vanhet stukje in ons vorig magazine zijn
er div erse reacties binnengekomen. In het v olgende nummer

hopen we hierop terug te komen.

Hetbestuur

ALTTID DE BETËRË KËUS
Detection Systems Hottand - Tet. (og8) 36 36 591

AJb.14

Afb.1e
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D or dtse b o d,emv ondst 1, 400 - 1,500

Harnas fturas of z g n borslpantser)
Foto: C ud Esch,.rwl, afd, Lek&Merwestreek

'Dordts

omrligen zoeken hun leven
lang naar iets wat zij ninrmer
vinden. Anderen evenwel vin-

den zaken waar zij helemaal niet
naar op zoel<zljn. Een dergelijk
voorval viel Dordtenaar I(ees Mid-
delham ten deel in de zomer van
'95. Middelham, 'n goeie veertiger
en tandtechnicus van beroep,
struint in zijn vrije tijd het liefst
met z'n detector in en rondom de

Merwestad. Zowas hij ook legelma-
tig in de stad te vinden bij de bouw-
put onder de spoorlijn Dordrecht -

B¡eda waar een velkeerstunnel in
aanbouw was. Hier deed hij een

vondst die de dagblaclen haalde.

Je mag dan ook best spreken van
een méér dan bijzondere vondst.
Kees weet het nog als de dag van
gisteren. Die dag was het abnor-
maal warm en hij had bij uitzonde-
ring zijn auto thuisgelaten en zijn
racefiets gepakt.

Bij de bouwplaats aangekomen,
zocht hij een goede plel< voor zijn

':2g-',

tweewieler en baande zich een weg

naar het binnenste van de tunnel in
aanbouw. Op het diepste punt aan-

gekomen, op ruim 3,5 meter tussen
heipalen en stalen damwanden,
kreeg hij direct een signaal 'van

heb ik jott daar'. Het moest gelet op

het signaal iets van behoorlijke
afmetingen zijn. Met een spitvork -

veel Dordtse zoekers gebruiken die
als graafgereedschap - werd het
object voorzichtig wijgemaakt en

werden de contouren stukje bij
beetje zichtbaar. De eerste indruk
wees uit dat het om een zwaarwich-
tig voorwerp ging. I(ort daarop wist
I(ees waar hij alte moeite voor
gedaan had. Ondel een dildce laag
aangekoekt slib en ldeine schelpjes

bevond zich een....... middeleeuws
bolstharnas. Het plaatijzeren kuras,
of borstpantser, dateert vermoede-
lijk uit de 15e eeuw. De vondst (zie

afb.) wordt bestempeld als uiterst
zeldzaarr'. Bekend is dat op de

plaats waar de tunnel is gegraven

ooit een klein binnenwater heeft
gestroomd en dat zich rondom de

stad nogal wat strijdtaferelen heb-

ben afgespeeld. Hoe ofwaarom dit
borstharnas in de voormalige rivier-
bedding is telecht gekomen zal

vool altijd in raadselen gehuld blij-
ven- Omdat de vondst histolisch



Gouden duþaat Gelderland 1,608

Geu;icht: 3,47 qram, ø 23 mm
Vindplaats: Dordrecht
Gedetermineerd door B J van der Veen
Foto: Ad Molendijk, GemeentearchieJ Dordrecht

Gouden munt (al|in) 1520
uit het fiurkse) Ottomaanse
Rijk uan Sultan Sulyman I (1520-
1,566) geslagen te Misr in Egypte.
Geu.¡icht: 3,34 gram, ø 23 mm
Vindplaats: Dordrecht
Gedetermineerd d,oor

N L M. Arkestijn
Foto: Ad Molendijk,
Geme ente ar chief D or dr echt

gezien voor de stad Dordrecht
belangrijk is, heeft Kees afstand van
het object gedaan en geschonken
aan de gemeente. In afivachting
van restauratie is het stuk voorlopig
geconserveerd bij Archeoplan in
Delft. Oh ja....., nog iets. Toen Kees

ondergronds zijn harnas aan het
oPgraven was, had bovengronds een
lid van het gilde der langvingers
zich definitief ovel zijn (dure) twee-
wieler ontfermd! Dat werd dus naar
huis lopen..... met een harnas rijker
maar een fiets armer. De rotzak-
ken.... In de nazomer van '96 deed
I(ees wederom een bepaald niet
alledaagse vondst. Altijd present
om een oogje in het zeil te houden
had hij gezien dat nét even buiten
het oude centrum, in het Krom-
hout, rioleringswerken werden uit-
gevoerd. In de straat zélf was het 'n
drukte van werklui en een paar
nogal veel lawaai producerende
machines. Reden genoeg om een
stillere omgeving uit te zoeken en
daar z'n electronische hond uit te
laten nl. het stortterrein buiten de
stad. De wijgekomen grond - een
mengelmoes van zand, grond, stuk-
ken puin en andere troep - zou,
zoals gebruikelijk, worden afge-
voerd naar het gronddepot buiten
de bebouwde kom.

Aangekomen op het gronddepot
zag hij dat een dragline-machinist
reeds bezig was de aangevoerde
grond om te vormen tot een dijk-
verzwaring rondom een bagger-
stort-bassin. Veel tijd om nou eens
leldcer op je gemak te gaan
snuffelen was er dus niet. In eerste
instantie bestonden de vondsten uit
wat'laat gangbaar spul'. Toen er
aan de oppervlakte geen signalen
meer te bespeuren waren zat er
niet veel anders op dan een van de
aangevoerde vrachten grond een
kopje kleiner te maken. Maar welke
hoop? Er lagen er immers genoeg.

Willekeurig werd er dus maar een
gekozen. Op zeker moment meende
hij een mooie rekenpenning van
messing gevonden te hebben.
Dat standpunt moest hij echter snel
herzien. Toen hij namelijk z'n
rekenpenning wat nauwkeuriger
bekeek, clrong het tot hem door dat
hetgeen in zijn handpalm lag
helemààl geen messing was maar.....
goud! Beroepsmatig werkt Kees

bijna dagelijks met goud. Maar deze
vondst was toch wel even slikken
hoor .... je zou al van minder gaan
hyperventileren. Na bekomen te
zijn van de eerste schrik werd de

rest van de hoop met lichtelijk ver-
snelde hartslag afgezocht op even-

Gouden àukaat 1602
Gewicht: 3,42, ø 23 mm

Vindplaats: Dordrecht
HeTtog Karel-Emonuell
(1,5 80 - 1 630) Herto q àom
Savoye (ín de Alpenbij

d,e MontBlanc).
Gedetermineerd, door

BJ vanderVeen
Foto: Ad Molendijk,

G eme ente ar chief D or dr e cht

lrü



tuele verclere signalen. Veronclerstel
toch eens clat ....., je weet tenslotte
nooit! Rustig blijven, prentte hij
zichzelf steeds weer in. Opnieuw
een signaal, z'n graafgereedschap
erin en de losse grond wat opzij
gedaan. Met gespreide vingers als

een zeefzocht hij naar de verwek-
ker van het signaal. Nee maar.....

ongelooflijk, dit was echt kicken
zeg.... want daar lag gouden munt
nunlrrrer twee. Gek eigenlijk.

Je hoopt op meer, en als het dan
r'og zo is óók....., bijna onvoorstel-
baar. Op het tellein was één con-

current aanwezig, nanelijk de

dragline. En die machine kwam als-

maar dichterbij. Normaal heeft
I(ees geen last van hoge bloeddruk
maar nu kneep hij 'm toch wel een

Dordtenaar Kees Middelham met zijn detectoruondst
Zó vonà hij he| panlser, bedeþt met een dikke, aangekoekte
laag van fijn slib en kleine schelpjes in de voormalige rivìerbedàing
Foto : Mich el Ster r enb er g, D aqblad " D e D or dten a ar "

beetje. Alsmaar sneller ging hij te
werk in de race tegen de klok. Hier
lagen irnmers kansen. Het was nu
ofnooit. Toch leverde aI clat gehaast

henl niets extra's op. Haastigc
spoed is zelden goed, zegt het
spleekwoord. Nou, daar ì<an I(ees

over meepraten. Met de schaduw
van de dragline al in z'n nek zette
I(ees een laatste offensiefin op 'n
naastgelegen hoop met als lesul-
taat een rlooie loosschelling, 'n zi1-

veren munt geslagen in 1601 uit
Zeelancl. En geloof het of niet.....,
even later stond hij met gouclen
mLlnt nummer clrie in zijn handen.
Dit leek wel een stuk uit 'n span-

nend jongensboek. Hoe moest hij
dit aan collegazoekers uitleggen.
Een zaktelefoon zou hier bijzonder
van pas zijn gekornen. De volgende
dag zou het voor iedeleen te laat
zijn. I(ees zag rrl.et lede ogen aan

hoe c1e clragline ook c1e hopen
grond waaruit de meeste munten
kwamen, oppakte en tot dijlwer-
zwaring verwerkte. Op het clijk-
lichaam is nog even door hem
gezocht maar dat mocht geen baat
meer hebben. Méér dan tevreden
met hetgeen hij op één middag had
gevonden verliet hij fluitend het
stol'ttelrein. Voor zijn verlate thuis-
komst had l(ees in ieder geval een

aannemelijke reden. Ja toch?
De volgende dag heeft hij op de

grondstolt uiteraard nog gepro-
beercl sporen terug te vinclen.
Helaas. Alles was foetsie. Al met al
was toch een mooi avontlrur

!'o.r' i
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geweest. Eén van de drie gouden
nlunten was door I(ees zelf te deter-

minelen nl. een dukaat geslagen in
1608 uit Gelderland.
De andere twee munten waren veel

moeilijker thuis te brengen.
I(ort claarop is de fortuinlijke vin-
cler met schrijver dezes naar het
K.P.K. in Leiden geweest on de

munten aan te melden en te laten
cletermineren. De cruciale vraag clie

iedereen natuurlijk nu stelt is, of
I(ees slechts een gedeelte heeft
gevonden van een mogelijke
grote(re) rnuntschat? Gezien het
voolgaande zou je het wel denken.
Niet bekencl is of de medewerkels
die de rioleringswelkzaamheden
uitvoerden toevallig soms ......?
Allen-iaal vragen die onbeantwoord
zullen blijven. Op het stortterrein is
van de oorspronkelijì<e grondaan-
voer uit het Dordtse Iftomhout
geen spoor Ìneer telug te vinden.

Jammer, maar het is zo. Voor' 'goucl-

haantje' I(ees MiddeÌham zijn het
in ieder geval prachtige herinnelin-
gen om nog lang aan terug te clen-

ken.

Met dank aan drs. BJ. van deVeen,

assistelTt-conservator I(PI( te Leiden.



OCGASIONS

I Afdeling Zeeland: Excursie naar
E Afdeling Zuid-Veluwe en Oost- Antwerpen.'s Morgens bezoek aan

Gelderland: F. Haans þouwhistoricus). Museum Mayervan den Bergh en
Monumenten van Arnhem: het 's middags stadswandeling onder
bouwhistorisch onderzoek in de leiding van Johan Veeckman. O.a.
binnenstad Cultureel centrum De bezoek aan hetVleeshuis en het
Coehoorn, Coehoornstraat 17, Arnhem archeologisch onderzoek in de St pau-
(tegenover het station), 19 45 uur, luskerk. Meer informatie en aanmel-
toegang f 2 50 dìng bij het afdelingssecretariaat.

TEsoRo Cutìqss lI

T¿sono Bandido l
wBrrE's Surfmoster lt

C-ScoPE 99o dei¡o

c-ScoPË CS2MX

VrKrNc 5D

BoúNry Tracker lD

M¡cRoNTÂ 2x 4oot
LeqerdeleciaÍ, noq 2 st

nieuu in kist, 1953

Tumbler schoonmaakapp

W 00(1sch e p, lang e ste el

SrEEìi¡ERcEN DETEcroRs, rtL (orrl 3t9756

TxsoRo Toltec tI

T€soRo Sirngroy l

WFrrE's SPeClrUm met

hothecd scho¡el

wHrr!'s Spectruìn SieÍo,

opgevoerd

c-scoPE cs66o (nieuwe demo)

c ScoPE csr22oxD (nieuwedemo)

WHrrE's Spectruu, met

nielru¡e Blue ncx
TEsoRo Schotei ø ro cn1

'rEsoRo Schoteløryan

wsrtB s Schotel ø 20 cm

HorHE^D Schotel ø 25 cm

voor de spectrum

lÀ-rL¿r' À{uNsr;RS, teL (o492) 544782

TEsoRo Golden Scbre (oud morlel)

F¡sHEr t2ro
wFrrE's rM 600, drcpiezoeþer

:14 n'reÍ
F Afdeling Utrecht en omstreken:

H. Wynia (ABC Utrecht) Archeologie
van de VINEX-locatie "Leidsche Rijn".
Kapittelzaal van de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 5, Utrecht, 20.00 uur

'1.7 urci
E Afdeling Nijmegen en omstreken:

Excursie naar het Römisch-Germa-
nisch Museum in Keulen, meer infor-
matie bü het afdelingssecretariaat.

23 ìrìei
É Afdeling Zeeland: J Veeckman

Alleen particulieren (leden)
kunnen gratis "Opgravertjes"
plaatsen, door deze voor de

sluitingsdatum naar de redactie
op te sturen Aangeboden voor-

werpen van archeologisch
belang dienen altijd te zijn aan-

aaaaaoaaaaaaa

GEzocHT: VrA RoMANA
KAARTEN. DIT ZI'N TOERISTI-

SCHE ROUTEKAARTEN, UITGEGE.

vEN RONDOM rgg4 DOOR DE

ANWB. HELAAS zrtN DEZE NrET

MEER VERKRI]GBAAR. TOCH ZOU

IK ZE GAÂRNE IN MI'N BEZIT

\¡.¡'ILLEN HEBBEN.

AÂNBIEDINGEN AAN J. KoNING,

BorswARD, 'rEL. (o1r5l 5725o2

WIE KAN MI, HELPEN BI, HET

OPLOSSEN VAN DE VRAGEN

BETREFFENDE DE VOLGENDE

ZILVERMERKTEKENS, ALLE

GEVoNDEN IN FRIESLAND:

' KoMT vooR oP EEN KLEIN ztl-
VERXN LEPELT'E, MERKTEKEN

VÌ]RMOEDELI,JK KLTINE ZILV[R-
WERKEN, r84o-r9o5, rN
RECHTHOËK GESLAGEN: JS I89

* KoIr¡r voon op EEN FRAGMENT

VAN EEN ZWAARDÈR LEPELTJE,

(stadsarcheoÌoog Antwerpen)
Stadsarcheologie in Antwerpen.
Zeeuwse bibliotheek, Middelburg,
19.30 uur

24 mei

31 meì
I Afdeling Amsterdam en omstreken:

Excursie naar Rottetdam met bezoek
aan het Historisch Museum en andere
musea Opgave voor 15 mei bij mw.
M. Seeman, Schellingwouderdijk 265,
1023 NG Amsterdam, teÌ privé (020)
4904440, werk (020) s255826

350,

700,

795,

575,

850,-
225,

145,

teab

249,-
50,

65

'1250,

1295,

'1075,

1175,

499,

1199,

1004,

1AO,-

140,

125,

295

\

dllE d!¡âa¡ore¡ 6 iilnd tdrort/€
DrrECTtoN Sl'srEMs Holuì{D,

rEL (a38) 363659r

BouNry T¡dcÞer ltr

BouNd Brq Büd, met toondlsc

coMPÆs Golcisccì1ì1¿r

coMrÁss Coirscdnnef Pro (meter)

CoMPAss ÁU52

CoMPAss x2oo

CoMPss xroo

CoMPAss LIB I50

resoao Bandiàa, open schijf

TãsoRo Cutloss, open schìjf

wsrrl's Clossìc ut, open bluenax

wqrrl s Eoqle SpectrtLm, apen sch

WHrrE's -4Ëror

cARREm S¿n Hrrlte¡, Pr¡ls

GÆRED GIA35o

CARREfl cTÁ Iooo

F¡sH€R I235

FTsHER r28o, land wster, nþoffer

C scoPr 550

C-ScoPE 33o

C-ScoPE 99oB
r"r,, ù¿rle¡€¡ op ¿l o¡z€ nu¿¿r¡e¡û¡ds

daecrcrs 1 ßar golûtjtre

KoorsrM N,'ETÆLD¿Tf, croRs,

rtt (o5r3) 465093, FM (o5rj 463o67

Þ 9 a ô o o o t a€ ô a cÞ 6 Ð o å o o 3 0I6

7AA,

400,-
650.

450,

600,

1000,

1200,-
1140,

1500,

7s0,

454,

700,

47s,

600,

850,

1 50,

uao,
550,-
850,

850,

1200,

350,

200,-
4AA,

MERKTEKEN VERMOEDXLI'K

KLEINE zILVERwERKEN, r8 r4-
I9O5, IN VIERKANT GXSLAGEN:

AB (rovelr), ËN rETs DAr LrJKr

oP CSB oF C/GSR (oNoen),

'Arreet STAAND op DE oNDER-

ZI'DE VAN DE BAK VAN EEN

ZILVEREN LEPELFRAGMENT:

PUNTIGE RECHTHOEK MET

INSLAG AP PLUS STER

,. KoNrNG, BoLswARD,
'18L. (oSrS) 5725c2

TE KooP: 2x BATTERIIPAK vooR
DE SPECTRUM XL (WHrrE's 8o2-

5r58 4,8V) F 60,- EARL

SercH'r, PrNxsrrRBLoEM 50,
1689 RC Zu/AAG

TE KooP cEVRATA,GD:

WATERPOMP OP BENZINE OF

DIESEL

A. DE BoER, TEL. (o5r5) 418Z5Z

TE KooP AANGEBoDEN u/EGENs

OVERCOMPLEET: METAALDETEC-

TOR GARRETT ULTRA GTA 5oo,
WEINIG GEBRUIKT. GEBRUIKs-

AANWIJZING EN FACTUUR AAN-
wEzrc. VRAAGPRT'S F 55O,-.
TËVENS TE KooP: EEN,EUGDDE-

TECTOR C-SCOPE TYPE CS ZZO

NIEUV,¡, NIET GEBRUIKT.

VR¡,AGPRrJS F 99,-
S. TAKKEN, ENKHUIzEN,
'lEL (0228) 3rtoo9,
NA 17 OO UUR.

TE KooP AANcEBoDEN: META-AL-

DETECTOR MINELAB SOVEREIGN,

DRAAGTAS, ADAPTER, OPLAADB.

CASSETTE, BESCHERMKAP, KOP.

TELEFOON, NEDERLANDSE

GEBRUIKSAÂNWIJZING.

IN GoEDE STAAT

vA.N F r9OO,-
vooR F r25o,-
J. VERMEULEN, (o76) 5or4or5

TE KooP AÁNGEBoDEN:

DETECTOR COMPASS GOLD

SCANNER XP-PRo MET srAN-
DA]TRDSCHOTEL + 6 INCH SCHO-

TEL + r6 INCH scHorEL +
OPLAÂDAPP. + BATTERI'EN +
KOPT¡LEFOON + ZOEKSCHEP +
NEDERLANDSE GEBRUIKSAÂN-

wrJzrNG. ALLES SÁMEN VOOR

SLECHTS F r25O,-
,. VTRMEULEN, (o765) 5or4or5

VERZAMELAAR VRAAGT BAKEN -

VUUR-, HAVEN-, TONNEN,- EN

AANVERWANTE LOOD'ES PLUS

GEGEVENS OVER HIERVOOR

GENOEMDE ONDERWERPEN I.V.M
SAMENSTELLING CATALOGUS.

ALLEX KUSSENDRAGER, DE

REGGE 3, 3448 cK WoERDÊN,
'|EL (0348) +2c286

Tx KooP GEVRAAGD: GRoor
ToNNENLooD vAN ENKHUTZEN!

AANBIEDINGEN EN INFo NAÂR
ArrEx KUSSENDRÂcER, DE

REGGE 3, 3448 cK WoERDEN,
'lxr (o348) 4zoz86

['4



VnencnAAr(

Inzendingen graag sturen naar:

hetVraagbaak-team, p/a Dick Eekhof ,

Pealskar 47, 850'1, TL Joure.

Vragen voor d.e rubriek "Vraagbaak" altijd
voorzien van duidelijke zwart-wit tekenin-

gen (niet oplijntjes papier) of foto's.
Vermeld bij uw vraag, het materiaal, eventueel

gewicht en maten. Potlood-overtrekken van bv.

munten, en donkere fotokopieën zijn nietbruikbaar
voor determinatie enhet afdrukken in het magazine.

Inzenàingen dienen te zijn voorzien van een geJran-

keerde retourenvelop. Vanwege de grote hoeveelheid

inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vraag kan het

antwoord soms wel eens v)atlanger op zichlaten wachten.

Beste redactie,
Ik zit met een probeem van determinatie van een vondst.
Hierbij volgt mijn beschrijving. Materiaal: zilver. Beschrijving: gegoten,

gegraveerd, gebogen. AÌgehele vorn doet denken aan een platgeslagen

buisje. Voorzijde gegraveerd. Achterkant behalve de randversiering
geen verdere ringen, wel twee ovale gaatjes. De randversiering bestaat

uit sterretjes. De gravering aan de voorkant is een driehoek met claarin

de gotische letter n (de letter is in werkelijlcheid duidelijker dan de teke-

ning doet vermoeden). De gotische letter doet mij het voorwerp dateren

r5e/r6e eeuw. Bijvondsten sluiten deze datering niet uit. De gaatjes aan

de achterkant doen mij vermoeden dat het op een zacht materiaal
bevestigd is geweest. Mijn vermoeden over de functionaliteit van het
voorwerp gaat uit naar een mespuntbeschermer.

J. Winter, Groningen

boven

Beste mijnheer Eekhof,
Hierbij stuur ik u een foto en een

tekening van een bronzen plaatje,
dat ik gevonden heb.
I(unt u mij zeggen wat het is,

en waar het voor gebruikt werd?

Groetj es, Jenny Timmers

.ê47mm. +

Beste Jenny Timmers,

Het door u gevond.enbronzen plaatje

met d,aarop een soort kruis, is een

beslagstukje. Het kon bevestigd worden

d,oor twee spijkertjes door de gaatjes te

slaan. Datering zonder het voorwerp

goed te zien is moeilijk.

Mogelijk middeleeuws

c
c
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Beste lan,
Wij denÞen ook aan een (mes)schedepunt-beschermer uit de

tekening hoort dan zoals afgebeeld. De letter is mogelijk een

r5e-r6e eeuw. De

't'.

brons

il'l



Beste Dick,
In ons prachtig uitgevoerd vereni-
gingsblad no. 30, dec. 96, stonden
tvvee uit Vlaanderen afl<omstige

vondsten afgebeeld. Een ervan was
een afbeelding van een Vlaamse
ruiter (Brugge), gedateerd 132S-

r35o. Deze afbeelding sprak mij aan
omdat ik meen een soortgelijke
vondst te hebben gedaan. Mijn 'rui-
ter' is ook gemaakt van een lege-
ring tin/ijzer. Ik heb (voorzichtig)
geprobeerd het te buigen en kreeg
toen de indruk dat het niet enkel
van tin is gemaakt. Het zal mij niet
verbazen wanneer het kinderspeel-
goed blijkt te zijn, maar......? Het
andere vootwerp is voor mij hele-
maal een raadsel, mogelijk is het zo
compleet ofergens van afgebroken.

Je kunt aan de 'voet' zien dat het is
gebogen omdat de patina daar is
verdwenen.
Het buigt op die plaats heel gema-

kelijk, dus tin dacht ik. Boven deze

voet is een naar buiten uitstekende
richel. Het bovenstuk is niet te bui-
gen althans niet met voorzichtige
kracht. Wannee¡ er nu nogwagen
zijn omtrent deze vondsten heb ik
daar begrip voor (grapje) maar tesa-

men met de foto's is het misschien
door jou te herkennen. Veel wijs-
heid en determinatiezin toege-
wenst.

U. Bouma, Arnhem

Geachte heer Bouma,

Voorwerp ¡ is een sold,aatje te paard, in
de volkmond een'tinnen soldaatje'

genoemd. Meestal w aren deze sold,aat-

jes beschild,erd Het is niet zo oud, als d,e

ruiter in b\ød 3o, maar wordt ged,ateerd

in d,e r9e totbegin 2oe eeuw

Voorwerp z is volgens ons determinatie-

team een stuk gietafual.

voorwerp 1

ralallllll lllllll ll
I t-J-l ilrrlil il lllltltall1ilil]llllill||l||ltr.I ,||.r|||ilillilllillllilllllllllll¡llllillllll||tII

voorwerp 2

ALTIID DE BETERE KEUS
Detection Systems Holland - Tel. (038) f0 fO SSr

[*]
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BlueMax 600

De BlueMax 6oo, een aan-

beveling waard, Eindelijk een

schotel die perfect zoekt op

zwaar veryuilde stadsgrond.
Bereikt een veel beter resul-
taat. Past op alle White's
detectoren die standaard met
een BlueMax 95o Deepscan

zijn uitgerust. De doorsnede
is 15 cm. Prljs f z7o,-.
Bij ons en onze officiële
dealers te verkrijgen.

D ete ction Systems Holland

Replícø,'s v an v ondsten

Totaal nieuw e mo dellen bij

Bounty Hunter heeft als

detectorrnerk bij de zoekers

nooit zo'n grote naams-

bekendheid gehad als de

bekende grote merken.
Nu met een totaal vernieuw-
de serie detectors moet dat
toch wel gaan luld<en. Vaak is

vernieuwd alleen een veran-
dering aan het kastje, maar
bij Bounty Hunter hebben ze

een totaal nieuwe reeks

machines gemaakt.

Superlicht en een revolutio-
nair uiterlijk. rco-u itlezing
voor identificatie en diepte,
touchpads voor bediening,
drie-toon audio discriminatie,

grondbalans, notch, verwis-
selbare schotels, enz.

De Tracker tv, Tracker rIr,

Quick Draw tt, Land Star en

de Time Ranger moet u
gewoon bij de dealer bekij-
ken en uitproberen.

De plijzen beginnen bij

f 465,-voor het eenvoudig-
ste model (met meter!!) tot
f tzg5,-voor de Land Star.

De prijs voor het duurste
model, de Time Ranger was

bÜ het ter perse gaan nog
niet bekend.

Veel detector-amateurs heb-
ben een vitrine rnet daar in
hun mooiste vondsten. Maar
er is altijd wel iets dat ze er
graag bij zouden willen heb-

ben, maar nog niet hebben
gevonden. Daar is nu een

oplossing voor. Een replica.
Een replica is een afgietsel of
naslag van een rnunt of voor-
werp. Al deze replica's zijn
met de hand gemaakt, en

daarom hebben ze stuk voor
stul< de garantie dat ze tot in
het detail zijn afgewerkt.

Vondstenmuseum

Het vondstenmuseum in
Hulst is vernieuwd. Meer
ruinte, meer vondsten, w.o.

unieke vondsten zoals: pel-

grimsinsignes, een complete
set 16e-eeuwse pijlgewichten
en een bronzen pisloìet.
Het rnuseun is maldcelijk te
bereiken. Het bevindt zich in
de nabijheid van de baseliek.
De toegang is gratis en de

koffie staat ldaar.

Vondstenmuseum
Steenbergen detectors, Hulst
Bontehondstraat 3-5,

456r na Hulst

bij Steenbergen detectors

De brons gekleurde voorwer-
pen en munten zijn gemaakt
van een veilig metaal, en

daarna nret de hand voorzien
van dejuiste kleur, om het
geheel er zo origineel moge-

Iijk te laten uitzien.

Alle replica's van gouden
munten of voorwerpen zijn
verguld met 23,S kalaats
goud, clit omdat deze legering
roo maal harder is dan z4

karaats goud.

Enkele voorbeelden: bronzen
bU | 

"l^ 
SS,-, zilveren imitatie-

munt Henry III (Engeland)

/ 5,95, 14e-eeuwse sleutel

f tS,so, I(eltische gouden
stater f rz,5o.

Inlichtingen:
Steenbergen detectors,
te1. (orr4) 31 97 56
csM 06-53 87 S8 69

Uitnodigíng

Op woensdag 7 mei a.s. bren-
gen dhr. EJ.M. van Beuningen
en dhr. R. Holtman een

bezoek aan Steenbergen
detectors. Het doel van dit
bezoek is: het in kaart blen-
gen van in Zeeland gevonden

profaan-insigne's en munt
en/of blokgewichten. Iedereen

die deze voorwerpen wil laten
zien, wordt vriendelijk uitge-
nodigd. Privary gewaarborgd.

Entree, koffie, determinatie
en fotografie van de te deter-

mineren voorwerpen, gratis.
Aanvang 14.oo Llur.

Steenbergen detectors,
Bontehondstraat 3-5,

456r ne Hulst

Bounty Hunter
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tector AMATEURAANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST

DATUM:

NAAM \¡]NDER:

ADRES:

PO STCODE,/ \VOONPLA.ÀTS

TELEFOON:

GEVONDEN OBJËCT:

MATERIAAL:

OMSCHRIJVING OB]ECT:

AFMETING/CqGEWICHT

DETERMINATIE VERR]CHT: ]A / NEE DOOR

VINDPLAATS,/ COORDINATEN

GEÀfEENTE / PLAÂTS:

VONDSTOMSTANDICHEDEN

HANDTEKENINC:

S]TUÂTIESCHETS VINDPLA,q.TS GEVONDEN OB-IECT

AFBEELDINC CEyONDEN OBJECT

HET GEVONDEN OB]ECT BLUFT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BI,I 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 melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeieeuwse
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 invuilen van dit formulier is heel eenvoudig.
Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoals naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u ais u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invulÌen;

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 formulier naar toe kunt sturen:

R ij ks d ien s t v oor het Ou dhei dkun dig B o demon der zo ek
(RoB),
Kerkstraat'1-,
381.1. CV Amersfoort
Teleþon 033-634233

Koninklijk P ennín gk abínet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus 1'l-028,
2301. EA Leíden
Telefoon 071.-1.20748

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.

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KTEINE MOEITEI

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: wouwenkop met
omschrift, keerzij de beschadigd.

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 20 mm
Determinatie verricht: nee
Vindplaats/coördinaten: de weg of straat waar b.v. de akker

ligt en eventueel de coördinaten.
Vondstomstandighe den : geploegde akker met veel

Romeinse scherven.



Verkoop, Verhuur, Advies
Fijnafregeling, Opvoeren, Modifi catie

van alle grote merken

Waarom u bij ons het beste advies

en de beste service krijgt?

know-
how!

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

ffiÐ*t3<,
viking

Kornhorst 65,'s-Heerenberg
031 4) 66 44 70

Spectrum XLT

uoo,f. 46 r4íper maand

Silver Sabre ll
uoo, f' 3411 Sper maand

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

Wilt u meer weten, bel ons dan even STEENBERGEN DETECTORS HULST 01 14 - 31 97 56. Vanuit belgie 00 31 .11 43 19 756

Ztg møør wøt u wilt....

znij maken 
"o" 

A L Ll þll&KlÃ/. .

een w ø.ønzinnige øønbieding ! !
TEWN S EEN RLIIME KEUZE AAN ACCESSOIRES EN B OEKEN.

KEEPSTRAAT 2 5702 LH HELMOND 0492 - 5414782

Þ.1



Dealer.
T Kooi s tra Meta aldetectors

Compass / Garretl / C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buorren 774, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (0s73) 46 so 93

t Grondvondsten Museum /
Lankman Detectors
White's / Electroscope
ook verhuur
v. d - Tuukstr a at 2 6, N o or dw ol de
tel. (Os61) 43321-3

r DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's /Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrtxstraat 26,9965 RK Leens
tel. (0s95) s7 1.7 49

t Holland Detect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
Balingerbrínk 48, 7 872 SK Emmen
tel (0591)61 25 20

t Detectíon Systems Holland
White's / Viking / Tesoro / C-Scope
Fisher / Goldspear / Electroscope
CEIA/ Beveiligings c.q. hand detect.
Pulsinductie / Diepzoek app.
Tevens verhuur
Veerpad,2,8276AP Zalk
tel. (038) 363 65 91,,Jax (o38) 36s 64 80
autotel.O6-529 268 25
email detect@pi.net

t Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinkdu¡arsw eg 7L,7523 AT Enschede
tel. (0s3) 430 Os 72

t Borderlìne
Whíte's detectoren
Hobby, beveiliging en industrie
U els er dijk/B ouw manw e g 2, O otm ar sum
tel.(Osa! 29 34 27,fax (0s47) 29 36 32

t Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. rr¡/hite's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingserrrice
Keþad 78,83'1.6 DB Marknesse N.O.p.
tel. (Os27) 20 39 29 / 06-529 743 BO

t Blankeboom Detectors
Tesoro / Viking / \Mhite's
Kornhorst 65, 7047 HL 's-Heerenberg
tel. (0314) 66 44 70

t Hofman Electr oníca V. O. F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Prímulastraat 6, 6647 BV Beuningen
tel. (024) 677 q 63

t Aemíle Heiín
Metaaldetéctoren
White's / Tesoro / Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemsteàe 58, 36O8 TH Maarssenbroek
tel. (ßaQ 56 30 37 (tot 23.OO uur)

Goldrush
White's / Depthmaster/
Detection Design
Palembangstraat 5 , 7094 TA Amsterilam
tel. (o2o) 668 29 68

. DJ. Laan Metaaldetectors
C-Scope / Tesoro / Fisher / Viking
Pieter Maatsstr aat'J.2

Deco Home Hoevelíne
Tesoro

Burg Bauwmannlaan 90a
3043 AP Rotterdam
tel. (O7O) 47s 76 49

WDV Metaaldetectoren
Verkoop / Verhuur / Opsporing
Diepzoekers / Hobby detectoren
w.o. CEIA detectiepoorten
White's / Electroscope /Viking
Pulsinductie etc.

Carnisselaan 55, 3083 HB Rotterdam
tel. (01.0) 466 73 84

pø,gtnø

Tanneskampke 73, 522L 8T Den Bosch
tel. (073) 631,73 50

P. van der Putten
C-Scope / Fisher
HutokÞer 3, 5552 CJ ValÞenswaard
tel. (oaQ 2041,7 77 / (oq) 2o7 s3 47

r HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett / Viking
Stationsstraat 732-734, Deume
tel. (M93) 37 44 65

t Steenb er g en D etector s
White's /Tesoro /Viking/ Laser
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technology
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie poorten
Bontehondstraat 3-5,4567 BA Hulst
tel. (07L4) 37 97 s6

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher / Garrett /Vîking
Spoorstraat 56-58, Boxmeer
tel. (M85) s7 7s 1,6

7777 AP HippolytushoeJ
tel. (0227) 59 32 86, fax (0227) 59 32 86

r GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendijk 29,7797 PD Den Burg,Texel
De Cnmpen 9, 7921. BW Akersloot
tel. (O2s7) 37 39 s8

. Hamstrav.O.E
Garrett / Compass / C-Scope
Bounty Hunter
Kleine H øør seþaile 7'1 9
4205 NA Gorinchem
tel. (0183) 62 7s OO

. Maro Detectie
Tesoro / Viking / C-Scope
Fieldmaster / Fisher ,/ White's
,Jan Kloosstraat 16
2207PW NoordurijÞ
tel. (o71) 364 78 2t,b.g.g. O6-s26 4o0 20

. Ian van Beraen'Metaald,eteítors

Tesoro



Waaromkíezen
toch steeds meer zoekers
voor een GAffett?

Misschien vanwege de lage prijs,
het enorme dieptebereik,
en de vele instetmogelijkheden? .

0f dankzij de goede uitleg en senrice van de

deater/importeur?

Maak eens een afspraak, dan komt u er vanzelf achter.

0f bel voor een folder en prijstijst met daarin het grootste

assortiment van Nedertand.
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H
oMETAAT DETECTORS

Buorren 114,

8408 HP Lippenhuizen
Tet. (0513) 465093
Fax (osrs) 46 30 67

w
De officíëIe dealers van Kooístra Metaaldetectors staan op de dealerpagína


