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f 2!g5r-
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 21 92

AMIGO II
p Max CUTLASS
p Max SIDEWINDER
p Max BANDIDO

f 599,- LASER 83 Power Max
f 795,- p Max BANDIDO NL Mod.
f 1195,- LASER B1 High Power
f 1380,- TOLTEC il

I 1380,- PIRANHA (pulse induction) f 1995,-
f 1s1o,- ST|NGRAY l f 2195,-
Í 1595,- LOBO Super TRAQ f 2375,-
f 1699,-



Detector ma.gazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Ama.teu("
en verschijnt elke 2 maanden. N
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Voor'\,t/oord
VeN nur BnsruuR

Beste mensen,

Net voor de vakantie weer
eens een'voorwoold' uit

het 'hoge noorden'. Ik kan
gaan schrijven over onze

geslaagde contactdag maar dan
maai ik andere mensen het gras

voor de voeten weg, dus kunt u hier.
over elclers in het blad iets lezen.

De reis naar Engeland lijkt ook een suc-

ces te worclen. Het activiteiteÌrteam o.l.v.

Adressen!
Veel brieven, wagen 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, Pr. Bernhardweg 31,

8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 63t978.

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

Activiteitencommis s ie
Voor vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bij:
B. Tigelaar, Ommerweg 17, 7Zo7 AS Balkbrug,
tel. (o523) 65Tz73

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

Hanebalken 753, gzos CL Drachten. Fax (o5rz) S3o4o3.

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar47,85or TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 1s3, 9205 CL Drachten

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

lrJ

onze nieuwe man in het
bestuur, Brun Tighelaar, is

alweer bezig met een zoek-

dag in de herfst. Ook de

mogelijkheid orì eens een

zoekdag in België te houden
wordt onderzocht. Als
bestuur proberen wij ook
weer eens het idee van de

regio-vertegenwoordi ger
nieuw leven in te blazen.
Hierover in het clubblad
meer. Mocht u met de vakan-
(ie voor de deur van plan zijn
in het buitenland te gaan
zoeken, stel u clan wel goecl

op de hoogte van de wettelij-
ke regels om moeilijkheden
te voorl<ornen. En u weet, wij
zun nleuwsgrerlg naar uw
resultaten. Het bestuur heeft

Eiveurrr
Tijdens de bestuursvergadering op gjunijl. is cloor de

zoon van bestuurslid D. Eekhof, in bijzijn van c1e rest

van het bestuur, één enquêteformulier uit de ruim roo
inzendingen getrold<en.
Dhr. A. v.d. Graaf is de geluldcige en kan dus gratis mee

::ï"':"Ì:-:::1:T:i::::i::i . .. € ¡ . . . Þ c c . e ó

Rr clownrEGENwooRDIGERS
Het bestuur zoekt o.a. wegens uitbreiding van de activi-
teiten van de vereniging 'regiovertegenwoordigers' in
het lancl.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter,

l.T"il.'if :i:?::::.":".. ø. e 6 € e...... Õ ã 6 ô å

OpcnewruGEN rN FRlrsreru¡
De Detector Amateur zoekt in de provincie Friesland

vrijwilligers die bereid zijn in hun vrije tijd mee te

helpen bij een opgralring

Voor inlichtingen en aanmeldingen:

J. I(oning, tel. (o5r5) sZ zs 02

een uitnocliging gekregen

om deei te nemen aan de

'Reuvensdagen', contactcla-

gen voor de oficiële archeolo-
gie. Wij hopen binnen afzicn-
bare tijd ook een gesprek met
de nos te voeren. U merkt dat
als wij ons met z'n allen aan

regels, waarden en normen
houclen cle archeologie ons

niet bijvoorbaat als 'boeven'

ziet. Dat gebeurt wel, en dat
is logisch, als wij ons op ver-

boden terrein bevinden of
opgravrngen verstoren.
Een beetje detectoramateur
doet dit dus niet. Mensen, ik
sluit af en wens u een fijne
vakanlie en veel zoel<plezier.

L. Haak, !ool'zitter
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i3tÎ;"tie rheo, bedankt!
Nee mij hoor je deze keer niet
ldagen of zeuren. We hebben
over de roo enquêteformulie-
ren retour gekregen, So deel-

nemers aan de Newbury Rally
en erwaren + 50 leden op
onze ledenvergadering ende

vakantieperiode breekt weer
aan.

De enquêteformulieren zul-
len we de komende maanden
gaan verwerken en de uit-
komst daarvan wordt tezUner-

tijd gepubliceerd. Eén ding
viel ons op in de geretour-
neerde enquêtes. Bij de waag
"wat zou u aan het magazine
verbeterd willen zien?" kruis-
te een groot aantal mensen
de vakjes 'meer detectortech-
niek en detectortesten' aan.

De redactie gaat hier mee
bezig, en u kunt in dit maga-

zine al het een en ander over
detectietechniek lezen.
U zietzo'n enquête invullen
heeft dus echt wel zin.

Voor ik aan het volgende
magazine ga beginnen, ga ik
eerst op vakantie naar Enge-

land. Gezellig, lekker niets
doen, wat lezen, eventueel
wat zoeken, een museum
bezoeken, en weer wat inspi-
ratie opdoen voor nog veel
meer magazrnes.

Uiteraard l<unt u uw kopij
(bijv. vakantie zoekverhalen)
voor het magazine gewoon op

blijven sturen.

Kees Leenheer

Tijdens de jaarvergadering op

onze jubileumdag in Elbulg
heeft Theo l(olkman afscheid
genomen van de vereniging
als vice-voorzitter. Theo kreeg
op deze dag een oorkoncle uit-
gereikt door de voorzitter
L. Haak en werd benoemd tot
ere-lid. Theo, bedankt! Onge-

twijfeld zullen we je op onze
zoekdagen zien als deelne-
mer.
Dhr. J. I(oning zal zljn taak als

vice-voorzitter in het bestuur
overnemen.

Él (l

Enkele maanden geleden
werd mij door het bestuur
van de oon gewaagd om zit-
ting te nemen in het bestuur
van de vereniging. Dit heb ik
gedaan met als hoofdtaak de

activiteitencommissie.

Eerst zal ik kort iets vertellen
over mezelf. Vanaf september
1993 ben ik samen met mijn

Op onze jubileumdag in
Elburg op 3r mei jl. heeft op
uitnodiging van onze vereni-
ging, de provinciaal archeolo-
ge mw' Venegroor als afge-

vaardigde van de RoB een

lezing gegeven over de

archeologie, de metaaldetec-
tie en het standpunt van de

nos hierin.
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In ons volgende nummer zal
de tekst van deze toespraak
worden afgedrukt. Zonder op
de inhoud daarvan vooruit te
willen lopen, kunnen we al
wel concluderen dat dit voor
ons als detectoramateurs en

als vereniging "De Detector
Amateur" heel positief is.

Even voorstellen
wouw besmet geraakt met
het detectorvirus. Mijn vrouw
en ik hebben twee zoons en
we wonen in Balkbrug, in de

provincie Overijssel.

Voor de nog te plannen zoek-

dagen hebben we hulp nodig
van de leden. Wat we zoeken
zij n regiovertegenwoordigers.
Leden uit verschillende pro-
vincies, die het bestuur infor-
matie kunnen verstreldcen
over zoekvelden en/of andere
voor ons zoekers interessante
zaken. Deze regiovertegen-
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woordigers zijn ook belang-
rijk omdat we dan als bestuur
meer geluiden horen van
onze leden in het land.
Ziet u er wat in om een meer
actieve rol te hebben in onze
vereniging dan horen wij dit
graag.

Met vriendelijke groet,

B. Tigelaar
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Vroro
Voor het maken van een video-film over oDZe hobby en

onze vereniging zoeken we iemand die ons daar behulp-
zaam bij kan zijn.

Bent u de geschikte persoon? Laat dat dan weten aan

het secretariaat van de DDA:

D. Smilde
Berhardweg 3r
84s¡ XC Oranjewoud

aa a a a a a a a a a a a aa ! aa a a a aa a a a ¡ a a aa a aat a a a a aa a a

Topsrurrrru
Voor de volgendjaar in het Fries Museum te houden
expositie over'metaalvondsten'
zoeken we nog
topstuldcen.

Aanmeldingen:
L. Haak, Zeweld 12, gzo2 LM Drachten
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Vraag altijà toestem-
ming tot zoeken aan de

I andeig en a ar of b ehe er der
van de grond.

Legitimeer je met je
lidmaatschapskaart

(edenpas).

Wees voor onze vereni-
ging "de Detector

Amateur" een

detectorambassaàeur.

Laat munitie liggen;
indien nodig de plaats

markeren en de politie waar-
schuwen.

Zoek nooit op archeologi-
sche terreinen, mits je

to e stemmin g hebt v erkr e g en

van àe bevoegàe instanties
om mee te helpenbij
een archeologische

opgraving.

Neem zoveel mogelijk
het metalen afval, zoals

lood en koper mee.

Denk omhet milieu.
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Maak alle gaten weer
netjes dicht en wel zo,

dat er geen schade zichtbaar
is þijvoorbeeld aan een even-

tuele grasmat).

Vondsten, wqarvan men
r e delijker w ij s k an a an -

nemen of vermoeden àat
deze v an w etenschapp elijke
cultuurhistor is che w aar de

zijn, moeten binnen drie
àagen gemeldwordenbij
de burgemeester van de

plaats waartoe het gebied

behoort.

Bovengenoemde vond-
sten moeten eveneens

woràen aangemeld bij de des-

b etr effende ar cheologische in-
stanties, zoals de ROB enhet
KPK.

Het's nachts zoeken

zonder toestemming
van de landeigenaar is verbo-
den. Iemanà die's nachts
zoekt is verdacht bezig.
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Bestuur
I Voorzitter:

L. Haak
Zetveld. tz
gzozLM Drachten
TeI. (o5rz) 5z z8 o4

I Vice-voorzitter:
J. Koning
Nieuwmarkt z6
87or KL Bolsu;ard
Tel. (o5r5) 57 25 02

I Secretaris:
D. Smilde
Pr. Bernhardweg 3t
84y xC Oranjewoud
TeI. (o54) 63 19 78

tr Bestuurslid:
D. Eekhof
Pealskar 47
85orTL Joure
Tel. (o5r3) 41 66 7o

I Bestuurslid:
B. Trgelaar
Ommerweg 1-1-

77o7 AS Balkbrug
Tel (o523) 65 7z 73

E Bestuurslid &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten
Tel. (o5tz) 53 04 03

I Penningmeester &
ledenadministratie
W. Woud.stra
Melkemastate L6
8925 AP Leeuward.en
Tel. (o58) 266 tB tB

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

aoaaaaaaaaoaaaaaaaaa
Postbank r675ooo
ING Bank 67 8o o4 goo
t.n.v. De Ðetector Amatellr,
Leeuwarden



D eterminatie dag in Ze eland
Hoewel het magazine, met daarin de aankondiging van deze dag, in de bus viel toen de dag
al voorbij was, was het toch een groot succes. Een herhaling volgt zo spoedig mogelijk.
De vereniging is momenteel bezig om te onderzoeken of het mogelijk is zulke dagen ook
op andere plaatsen in het land te doen plaatsvinden.

'We homen terug) hier u)ordt "rrt geuonden'
khneVW
Hulst - lìe¡hlls oude mu_
ten. âlle¡let oDde6ìisbæ
vondslen, ruim 120 pelgins_
Nrg¡6, pottÐ e¡ zeliÞ¡m
aaJdeDwsk werdÐ v@r de
De@n ve de tue wialiß-
tq op beL gebied ve äethi-

'llsen kurot en kitch,

db sF¿lbr udn ,idd¿t"aus¿ img

æms noE æn dûgdijk€ Dddå!
te oryål]Jstu

rorosM ræ@

Met D e D etector Amøteur na,ar

Ongeveer 5o leden hebben zich
ingeschreven voor het zoekweekend
in Engeland. We zoeken en kampe-
ren ditjaar op de East Soley Farm
in Chilton Foliat, Wiltshire, even
ten westen van Newbury. Het zoek-

veld dat afgezocht kan worden is
minimaal 16o ha.! groot. Ook dit
jaar worden er weer een heleboel
natuurlij ke vondsten verwacht.
Alle deelnemers krijgen t.z.t.
bericht over opstapplaatsen, tijden
eïtz., enz.

I(ees Leenheer

de Neurbury Rally
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Grote
speerpunt

met oog)es

aanhetblad

A. Folkerts

ond zroo vC werd het brons
hier geïntroduceerd nâ een

korte overgangsperiode
waarin een aantal koperen voorwer-
pen uit grafheuvels te dateren zijn.
De oudste koperen voorwerpen
betreft een aantal strookjes koper
uit een hunebed te zien in het
museum te Assen. Brons bood dui
delijk technische voordelen ten
opzichte van steen en been maar
koper en tin zijn geen inheernse
metalen. De dichtstbijzijnde koper-
mijnen in de bronstijd lagen in
Wales, Oostenrijk en het Midden-
Europese Ertsgebergte. Tin kwam
uit Cornwall, Bretagne en het Erts-
gebergte. Duidelijk is dat niet ieder-
een gebruik kon maÌ<en van het
nieuwe materiaal. De meeste vond-
sten uit de bronstijd in ons land
bestaan daarom nog steeds uit
steen, De schaarse en kostbare bron-
zen voorwerpen lijken dienst te
hebben gedaan als prestige-objec-

ten. Nederland lag in een uithoek
en liep gewoon achter, de Balkan
kende bijvoorbeeld al tweeduizend
jaar eerder een koperindustrie.
Het mag dan ook niet verbazing-
weldcend zijn wanneer de archeolo-
gen constateren dat van veel bron-
zen voorwerpen vast staat dat ze

ingevoerd zijn uit de diverse pro-

ductiecentra elders in Europa.
Via typologie en via onderzoek naar

Iu]

en

de samenstelling van de legering is
uit te zoeken waar vandaan de voor-
werpen gekomen zijn. De beter gesi
tueerden gebruikten ze om hun sta-

tus Lrit te drukken of te verhogen en

rnen denkt dat zeezout gold als het
belangrijkste ruilmiddel. Niet de

zoutzieders werden er beter van,
nee veeleer de handelaren verder
landinwaarts. De typische aarcle-

werk gootjes waarin het zout
gewonnen werd, vind je tot ver in
Duitsland. Het beeld wordt

Bronzen zwaard



Er word,en nog regelmatig voorwerpen uit d,ebronstijd gevonden

in onze sveken. Je moet ze echter wel als zodanig herkennen.

In geld uítgedrukt zijn ze níet veel waard, ma.at vqnuit historisch
oogpunt zijn ze wel de moeite waard om ze eens naat voren te
halen. Een volledíge typologie in ons blad zou wat te ver voeren,

wat dat o.angaat zou ik de lezer zeker adviseren om eens naar
een museum te gaan om daar de collectie tebekijken.
De belangrijkste ontwikkelingen in de bronstijd zou ik je toch
willen onthouden.

niet

gevormd van de rondtreldcende
bronssmid die, afgedankte voorwer-
pen uit diverse gebieden bij zich
had naast ruwe baren, en die even-

tueel het metaal gebruikte voor
typen die tot de regionale vormen-
traditie behoorden.

De bijllding kwam als bronzen
object het meest voor, ter vervan-
ging van de breekbare vuurstenen
exemplaren. Brons is beter te bewer-
ken en te slijpen. Na afl<oeling in de

mal was het slechts nodig de bijl
uit te harden door hameren en slij-
pen voor verder gebruik. Steen was

veel bewerkelijker. Doordat brons in
iedere vorm gegoten kon worden
werd het ook al gauw gebruikt voor
kledingspelden en priemen, naast
de traditionele benen exemplaren.
Het hebben van deze voorwerpen
was natuurlijk ook aan status
gebonden. Doordat brons ook in
grote vlakke platen en stroken kon
worden geproduceerd, geen last

had van afsplintering en breuk en

bovenal gererycled kon worden
door het om te smelten verdrong
het ook de vuurstenen messen.

Nieuwe vormen ontstonden zoals

zwaarden, die waren nietvan steen

te maken, het materiaal werd daar-

voor uitgehamerd. In Midden-Euro-
pa verschenen de eerste helmen,
kurassen, beenbeschermers en
schilden van brons. De wapenwed-
loop kreeg een nieuw aanzien.
In Noordwest-Europa verschenen de

bronzen ketels en sierschijven,
maar wapentuig blijkt toch een

belangrijke vondstcategorie in de

vorm van hellebaardldingen, speer-
punten, lanspunten, pij lspitsen,
dolken en zwaarden. De bijl heeft
een tweeledig doel, wapen en werk-
tuig. Sikkels, messen en priemen
werden voor vreedzamer doelen
ingezet in het huishouden. En dan
nog de sieraden van brons zoals

armbanden, halsringen en ldeding-
spelden aangevuld met scheermes

Kokerbijl
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Kokerbijl

en baardtangetje. De hele bronstijd
duurde veertien eeuwen in onze
streken dus traden er verandedn-
gen op in de loop der tijd.

Typisch menselijk is dat bij de toe-
passing van een nieuw materiaal
eerst nog de vormgeving wordt toe-
gepast van het materiaal waarvoor

het in de plaats treeclt. Pas na ver-
loop van tijd leert men de eigen-
schappen volledig kennen en
benutten. Een mooi voorbeeld is de

ontwild<eling in de bronzen bijl-
kling. De koperen en bronzen vlak-
bijlen zijn pure imitaties van de

vuurstenen bijl. De vondst van de

mummie in het Otztal heeft onder-
tussen geleerd dat daar de kennis
over het maken van dit soort voor-
werpen veel vroeger ligt dan men
ooit gedacht heeft. De steel was
elleboogvormig, en men bedacht
een reeks van aanpassingen die er
op gericht waren om de kling zo

stevig mogelijk aan het hout te
bevestigen zonder dat de steel zou
splijten. Zo zie je eerst opstaande
randen bij de randbijl en de hielbijl.
Vervolgens groeiden die uit tot
vleugels die de steel omklemden bij
de vleugelbij l, waarna uiteindelü k
de bijl met de holle schacht
bedacht werd, de kokerbijl.
Door het meegieten van een oortje

aan de lding kon deze met een
touwtje geboord wo¡den aan de

steel. Sommige bijlvormen kr,r¡amen

regionaal voor, dus dat onderscheid
kun je ook nog maken.

De meeste bronsvondsten zijn
afl<omstig uit depots waaryan
gedacht wordt dat ze voorraden
waren van handelaren of een soort
van schat aan prestige-objecten van
leiders. Daarnaast kennen we brons
als grafgift of als gift aan de goden,
vaak uit moerassen, bronnen van
beken en andere vindplaatsen gere-

lateerd aan water.

Voor ijzer gold hetzelfde als voor
brons. Dit metaal is rond 7oo vC
gangbaar geworden in Zuid-Neder-
land. De grondstoffen werden hier
wel aangetroffen, de prestigieuze
objecten waren echter nog steeds

uitheems. Het nieuwe materiaal
was harder en scherper te slijpen
dan brons. Tegenover dat voordeel
stond dat ijzer moeilijker te bewer-
ken was. Het ijzer was wijwel alleen
door het smeden van het ruwe
materiaal te verkrijgen. Gietijzer is
een vinding uit de industriële revo-

lutie omdat daarvoor veel hogere
temperaturen nodig zijn. De bron-
zen kokerbijl werd in het begin
nagemaakt in ijzer, maar de bijl-
vorm werd door smeden verkregen,
inclusief het oortje. Sildcels, zwaar-
den en speerpunten werden al
gauw van dit materiaal gemaakt.
Nieuw zijn ploegpuntbeschermers
en paardebitten. Brons blijft echter
in de mode voor sieraden omdat de

Ideur immers die van het veel zeld-
zamere goud benaderde.

Vleugelbíjl
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Toiletgerei zoals baardtangetjes en

scharen werden wel van ijzer
gemaakt. IJzer is sterk gevoelig voor
corrosie, daarom is het zeldzamer
dan brons. Dat wil dus niet zeggen
dat het minder gebruikt is. Slakken-

hopen in België en op de Veluwe
spreken voor zich. De ringwal-
burchten bij Uddel en Heveadorp
uit de IJzertijd worden ook wel in
verband gebracht met de ijzerpro-
ductie op de Veluwe, maar waar de

hypothese begint in het verhaal
weet ik nu nog niet.

Over het maken van typologieën
nog het volgende. Een typologie
kun je niet aan de hand van losse

bodemvondsten maken. Je moet uit-
gaan van voorwerpen uit een

beperkt gebied zowel in tijd als in
ruimte. Een gedetailleerder
beschrijving van een tijdperk en
een regio is nodig van zoveel moge-

Iijk vondsten. Van een zwaard kun
je noteren, de vorm, formaat, ver-

siering, fabricage en vindplaats.

Vervolgens is het noodzakelijk om
het hele wapenarsenaal, dolken,
messen, strijdbülen en zwaarden
onder de loep te nemen om er een

ontwildceling in te kunnen herken-
nen en misschien het opkomen van
nieuwere typen te ontdeld<en.
De exacte ouderdom en datering is

noodzakelijk om iets zinnigs te

Voor een amateur is het wijwel
ondoenlijk om een typologie samen
te stellen tenzij jeje vastbijt op een

enkel onderwerp. Als je dan toe-
gang hebt tot de databank van de

nos is het wellicht mogelijk om
onderzoek te doen naar een g4)e.

Het is dan nog maar de waag of alle
vondsten wel gemeld zijn om een
goede spreidingskaart te maken.
Achterafkunnen de losse opper-
vlakt-evondsten dan wel weer inge-
past worden in het patroon. Dus bij
vondstmelding dien je twee doelen.
In de eersle plaats weet je wat je
gevonden hebt en in de tweede
plaats is er weer een puntje toege-

voegd op de kaart. Ik ben eigenlijk
geen archeoloog tegengekomen die
niet geïnteresseerd is in nieuwe
vondsten. De tekeningen bij dit ver-

haal zijn slechts een illustratie om
je enthousiasme nog wat extra aan

te waldceren.

vlakbijl

Speerpunt
met oog)es

aanhetblad

Hielbijl kunnen zeggen. Dat kan alleen in
het geval van gesloten vondsten die
in situ zijn aangetroffen. Alle voor-
werpen in bijvoorbeeld een graf
zijn een gesloten vondst en vormen
samen een q4)encombinatie die in
zijn geheel bekeken moet worden.
Zo kunnen een zwaard g?e A, een

bijl type B en een mes type c best
samengaan, want je weet immers
niet hoe lang een bepaald voorwerp
in gebruik is geweest en van genera-

tie op generatie is doorgegeven
voordat het in de grond verdween.

[']



I

*fiñ

.t

-:5=

-

-

*+lfF' ¿--d

tL'ê>t
lÈf- t'_--..F_

t:-.

-=__- 
L _ 

\

--rÊ.-r.-.--=

N ederland telt honder den

op enb ar e zw emgele g enhe den.

Aan zee,langs het lJsselmeer,

langs de randmeren enbij

ontelb ar e v o ormali g e zan dw in -

ningsgaten. Een almaar uit-

breidende groep detector-

amateut s struint met b ehulp

van de onderwaterdetector en

een zeefschop de zwemwateren

af . Ze beschermen zich tegen

de kou met een waad- of surf-

pak en zijn op zoek naar alhet

goede døt de onvoorzichtige

reüea,nt in het water is kwijt

geraakt. Na een warme, zonni-

ge zomer is er heel wat te vin-

den: trekringetjes van drank-

blikk en, zílv er p ap i er,

kroonkurþen, sleutels, ui slo-

den, brillen, muntg eld, zilv eren

en gouden sieraden en een

enkele keer een horloge.

Dicht langs de waterkant ligt

de meeste rommel, ma.al ro tot

r5 meter uit de kant ís het

r e g elm atig r a ak. D etector -

o,mateurs die alleen op het

land zoeken, vinden hoogst

zelden iets van goud. Ervaren

w ater zoeker s echter v inden

met grote regelmaat gouden

ringen en hangertjes.



en paarjaar geleden ging ik
met een paar knapen naar
een recreatieplas hier in c1e

buurt Na een paar uur zoeken,

kwam een van hen met een brede
grijns door het water naar me toe

lopen. Tussen duim en wijsvinger,
in zijn vooruitgestoken hand, bun-
gelde iets glimmends. Toen hij dich-
terbij kwam, zag ik dat het een gou-
den armband was, bestaande uit 4
of 5 plaatjes. Instinctief zwaaide ik
de schijf van mijn onderwaterdetec-
tor langs de buit ..... niets..... zelfs
geen plop ofkrak, gewoon doodse

stilte. Direct keek ik naar het discri
ninatieniveau. Deze stond bijna op

4, op afwljzen van klein zilverpa-
pier. "Shit", mompelcle ik en draai
de de knop snel terug, zodatdeze
enkel nog ijzer afi,vees. Daar stoncl

ik, schrijver van het boek "succesvol

zoeken met de netaaldetector" in
rnijn hemd en nog geen grammetje
goud gevonden! Bij naclere beschou-

wing bleek het armbandje een

lichtgewichtje, het bestond uit
holle plaatjes van dun goud.
Het woog misschien nog geen I
gram, maar bestond wel uit goed

goud van r8 I(araat.

"Dun goudt'

Over "dun goud" gaat dit stulde
eigenlijk. Goudvondsten, of het nu
antiek goud of modern goud
betreft, zijn de krenten in de pap
van de detector hobbyist. Wat wei
nig zoekers weten is, dat sommige
onderwaterdetectors helemaal niet
in staat zijn "c1un goud" te detecte-

ren. Ik laat me hier niet uit over

types en merken, omdat iedereen
aan de hand van een eenvoudige
proef zelfkan vaststellen of zijn of
haar detector voldoet aan de eisen
om "clun goud" te kunnen vinden.
Ervaren zoekers weten meestal ook
wel, dat ze geen dunne, gouden ket-
tinkjes paldcen als er geen hanger
aanzit. Maar dat ook schold<ende

zaken als armbanden en kettingen
van 30 of40 grarn aan hun neus

voorbij gaan, is bijna onbekencl.

Nu worden deze sieraden natuur-
lijk niet in grote hoeveelheden ver-
lolen, maar ten opzichte van de
gewone gouden ringen en hanger-
tjes zijn dit toch weer de krenten in

rE
...t

-ìl

G ou d en s ch akel ar mb an d (r uitv or m),
r9K, 28,6 gr.Wordt genegeerd door motion-

detectors als je een stukje huishoudfolie van
r,7 x r,7 cm uitschakelt. Wordt door pt àetec-

tors of netwel of niet gedetecteerd, dieptebe-
reik in dat geval slechts enkele centimeters

Goudenhalskelting, r4x (inks) 4,o gr
Gouden ketting, ?K, holle schakels (rechts),

3,8 gr. Roodgouden horlogeketting waan)an
armband is gemaaÞt, rr, I gr. 2 gouden oor-
ringetjes, r4K, oA gr Witgouden armband,
gevlochten, r 8K, 33 B gr.

A,IIe uoorwerpen worden genegeerd door
motion detectors als je huishoudfolie uan r x
r cm uitschakelt Alle voorwerpen worden
door Pr detectors genegeerd

["]



de pap. En ikverzeker jullie, het
ligt niet overal, maar het ligt er!

Zo hoorde ik van een doorgewinter-
de zoeker, dat zijn detector een
"krakgeluid" gaftoen hij vanuit het
water de kant op liep. Goh, dacht
hij, laat ik toch maar eens kijken
wat het is. I(omt daar een knots van
een gouden schakelarmband uit
het zand omhoog!

\Ã/at is "dun goud"?

Zonder allerlei gouden testvoorwer-
pen in huis te hebben, dieje kunt
betitelen als "dun goud", kunje in
de regel aannemen, dat zodra een

metaaldetector een stukje zilverpa-
pier (huishoudfolie) ter grootte van
r vie¡kante centimeter uitschakelt,
hij ook "dun goud" uitschakelt.
Onder "dun goud" versta ik eigen-
lijk alle gouden sieraden die voor'

een metaaldetector een extra slech-

te geleiding hebben. Bijgaande
foto's tonen gouden sieraden van
"dun goud", oud filigraan goud
(2.g. Zeeuws knopwerk), gevlochten
draad- en kettinggoud, sieraden
bestaande uit plaatjes en staafles,
maar ook gebroken gouden ringen

Gouden halsketting bestaande uit staafies, r4R, 4o,g gr.Woràt genegeerd door motion detectots
samen met r x 2 cm huishoudJolie, ook als het als een hoopje in elkaar ligt!
Gouden armband, gevlochten zware sluiÌ:rng, ßx,28,4 gr.
'Ibee halskeningen beide t8x (links en rechts onder), z8,o gr.

De onàerste 3 sieraden schakel je uit indien motion detectors een stukje
huishoudfolie van krap 2 x 2 cm niet meer pakken AIIe voorwerpen op

d,eze foto worden door een yr detector of net wel of net niet gedetecteerd.

en oorbellen kunnen vallen onder
"dun goud". Om enkele goede tests

uit te kunnen voeren, heb ik hel en
cler wat gouden sieladen geleend.

Voor zover ik heb kunnen nagaan,
zijn alle metaaldetectoren in die
zin hetzelfde, dat ze allemaal "dun
goud" uitschakelen zodra ze een

klein stukje huishoudfolie uitscha-
kelen.

Dieptebereik voor "dun goud"

Het dieptebereik voor "dun goud"
velschilt per voorwerp en zeker zijn
er diepteverschillen tussen de

gebruikte detectors. Zeker is het,
dat een detector met een grote
schijf van bijvoorbeeld z5 cm "dun
goud" minder goed pakt dan detec-

tors met een ldeine schijf (bijv. r5,
t7,5 of zo cm). Voor een dunne gou-
den ketting van 4 gram is het cliep-

tebereik hooguit 4 tot 6 cm. Voor
dildcer spul als armbandjes en dik-
kere kettingen kan dit oplopen van
8 tot zo'n 14 cm.

Waarom zit goud zo laag?

Goud heeft van zichzelfeen bedui-
dend lagere geleidingswaarde clan

koper of zilver. Ieclereen die een dis-

criminatiestand op zijn detector
heeft, kan dat zelfconstateren.
Als we de discriminatiestand
omhoog dlaaien, schakelen we ach-

tereenvolgens ijzer, goud, koper en
dan het zilver pas uit. Uiteraard
nemen we voor zo'n proef voorwer-
pen, die ongeveer even groot en dik
zijn en enigszins hetzelfde van
vorm. Dat gouden sieraclen, behalve
gouden ringen (ringvormen gelei
den beter dan plaatjes) dus extra
slecht geleiden, komt ook nog door-
dat goud sterk gelegeerd wordt met
andere metalen. Meestal zilver of
koper. Legeringen geleiden n.1. zon-
dermeer slechter dan pure metalen.

De reden, dat relatiefgrote en
zware sieraden zoals op de foto's
getoond, al zo snel door detectors
worden genegeerd, moet dan ook
gezocht worden in een combinatie
van de lage geleidingswaarde van
gelegeerd goud en het feit dat die
sieraden opgebouwd zijn uit ldeine
ofdunne draden ofplaatjes, die

Itr]



min of meer los aan elkaar zitten,
waardoor de magnetische wervel-
stromen, opgewekt door- de zoek-

schijf, geen vat krijgen op het mate-
riaal.

De grap is, dat er ook goud is, dat
redelijk goed geleidend is, n.1. het
z.g. 8t< of 333 goud; dit wordt in
Duitsland veel gedragen. Ook in
Engelandworden gouden sieraden
met een laag karaatgehalte ver-

kocht, n.l. 9r< of 375. In Nederland
mocht (?) dit wettelijk geen goud
genoemd worden vanwege het te
lage gehalte.
Een laag karaatgehalte duidt op een

grote toevoeging van zilver en soms

koper. Dit betekent, dat slechts 333
of375 van de rooo delen uit puur
goud bestaat. z/3 bestaat dus uit
een ander metaal, meestal zilver.
Daar zilver van zichzelfeen hoge
geleidingswaarde heeft, zit een 8
Karaat gouden ring dus ook veel
hoger op de geleidingswaarde-

schaal.

Motion of Pulse?

Ruwweg bestaan er 2 soorten
onderwaterdetectors : vrr motion
detectors en Pulse Induction detec-

tors.

Vrr motion detectors, soms gecom-

bineerd met TR worden veruit het
meest verkocht. Deze detectors kun-
nen vrij gemaldcelijk ijzer en als je
het nog wilt, ool< zilverpapier uit-

Goudstaatje

24K roooirooo delen goud
22K 916/rooo delen goud
2oK 833/rooo delengoud
r8x T5oltooo delen goud
a4K 585/rooo delengoud
9K 375ltooo delengoud
8K 333/rooo delen goud

In de meeste Noord-Europese
gekeurde sieraden van de laat-
ste 5o jaren staat niet het aan-

tal Karaat, mar het gehalte in
zoveel duizendste delen (dus

ssg ofs8s ofzso).

schakelen. Nadeel is dat sommige
het laten afi¡¡eten in zout water en

dat cle meeste het laten aftveten op
zwaar gemineraliseerde zoutwater-
stranden. Zwaar gemineraliseerde
stranden vind je trouwens meren-
deels daar waar de kust bergachtig
is. De mineralen zijn uit de bergen
in zee gespoeld. De Nederlandse
zandstranden zijn niet in die zin
gemineraliseerd. Persoonlijk zie ik
dan ook het nut niet in van het
gebruik van rr op de Neclerlandse
stranden nu er enkele vnr/rn
motion detectors zijn die daar
prima werken.

Pulse Induction detectors hebben
geen hinder van zouten en minera-
len en zijn zodoende geschikt voor
het zoeken op lastige stranden en

in zee (als deze rustig is!). Groot
nadeel is, dat je er geen ijzer mee

kunt uitschakelen en dat deze soort
detector ongevoelig is voor zilverpa-
pier en "dun goud". Gouden ringen
"pakt" hij wel. In Engeland is dit
soort detector redelijk populair
omdat veel stranden vergeven zijn
van de "blacksands" (zwaar gemine-
raliseerde bodem). Ik heb een vier-
tal pt detectors in handen gehad en
geen van hen was in staat een posi-

tiefsignaal te produceren op ket-
tinggoud, armbandjes, gebroken
gouden ringen e.d. tot een massa

van zo'n S tot 20 gram. Sommige rr
detectors gaven een zwak positief
signaal op gouden sieraden tussen
de zo en 50 gram. Wat bij alle tests

extra opviel, was dat met name
goud met een hoog karaatgehalte

,- '. ,a(1 ..a'. i
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(r4r) zondermeer slechter aangaf
dan goud met een laag karaatgehal-
te (8r).

Meer concurrentie

Omdat de concurrentie groter
wordt, wordt de spoeling dun.
Grenzen moeten verlegd worden als
je nog wat wilt vinden. Veel zoekers

zoel<en die grensverlegging in appa-

ratuur, die dieper gaat. Soms helpt
het, maar vaak ook niet. Naar mijn
mening moeten we op zoek naar
"dun goud", dat bijna iedereen
heeft laten liggen. Als het goed is,

dan ligt dat er nog van jaren!
Laat het goud dus niet lopen en
gebruik de discriminatiestand
altijd zo laag mogelijk als je in het
water zoekt. Ook echter bij het zoe-

ken op aldcers en in oude stads-
grond moet je er rekening mee

houden, dat antieke gouden sie-

raden (behalve gouden ringen)
bijna altijd onder "dun goud" val-

len en dus worden uitgeschakeld,
zodraje een stukje huishoudfolie
van r vierkante cm gaat negeren.
Ofje ook straffeloos ijzer kunt uit-
schakelen zonder "dun goud" te

negeren, verschilt per detectormerk
en type.
Houd eventueel een stukje testfolie
bij de hand om de juiste instelling
te zoeken.

Vanhieruit wens ik iedereen

een hete zomer toe!

Gert Gesink

7i:ì,t

Antieþe rood-
gouden frli-

graan oorbel,
zonder merk-

je, t,8 gr.

Deze oorbel
is alweg, als

je een t/z
vierkante cm

folie uitscha-
þelt De twee
stukjes huis-
houdfolie zijn
voor de han-
teerbaarheid
tussen trree

lagen plastic
geplakt Het
kleine stuÞje

meet r,r x
rJ cm Het
grote stuk

meetprecrcs
r,7 x 1,7 Cm
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III
Gemeente: De[t.
Wsch dat.: t7b-c.
Voorzijde: twee klimmende leeuwen
aan weerszijden uan het wapen
en fwee stempels- Stempel r dubbel-
koppige adelaar, stempel tr

mogelijk huismerk.
Keer zij de : klimmende Ie euw.
Herkomst: voormalig kloosterterrein.
Literatuur: ?

Vinder: M. Hoffmann

I MartHoffmann i

I
Gemeente: Delft
Wsch dat.: r5a.

Voorzijde: stadspoort, in omschrift orrrr in
GotÍsche letters.

Keerzijde: enþel ot¡rt ín Gotische letters.
Herkomst: v oormalig kloosterterrein.

u,,u",,*l'lJf,Ti,ll
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IV
Gemeente: Delft \'
Wsch dat: ryb-c
Voorzijàe: or¡rs ?rnw
Ke er zij àe : klimm e n àe le e uw.
Herkomst: oude uuilnisstort Deft
Literatuur: ?

Vinder:M HoJflnann

II
Gemeente: Delft.
lMsch dat : r5c

Voorzijde: stadspoort, in omschrrft
¡rrrr in Gotische letters

Keerzijàe: niet meer aonweziq
Herþomst: voormalíg

kloosterterrein
Liæraruur: ?

Vinder: M Hoffmann

v
Gemeente: Delfi
Wsch dat: ryc-d
Voorzijde: twee klimmenàe leeuwen aan
weerszijden van het wapen
omschríft: ot:usc?????
Keerzijde: 4 7, omschríft DRoocH cEMËËrËN
Herþomst: oude vuilnisstort Delft
Literatuur: ?

Vinder: D àe Jonq

ond 1368 werd het in Delft
toegestaan gekeurd laken te
naken. De lakenbewerkers

hadden zich in Delft achter de

Markt tot aan het huidige Schie-

kanaal gevestigd. Straatnamen
Iangs de grachten verraden dat ze

er hebben gewerkt. De Volders-
gracht, Verwersdijk, Lakenraam en
het Raarn zijn een paar voorbeel-
den. Deze grachten en straten
bevinden zich in het noordoosten
van de oude binnenstad (fig.1).
Men mocht namelijk alleen in dit
deel van de stacl laken vervaarcli-
gen, omdat door de lakenindustrie
het water sterk werd verontreinigd.
De grachten aan de westkant van
de binnenstad waren aan de bier-
brouwers toegewezen, die hadden
stromend'schoon' water nodig.
Aan de Voldersgracht was een

koophal ingericht waar het laken
werd gekeurd en verkocht, het
zogenaamde Wanthuys.

De Delftse lakenindustie floreerde
tot aan 1570. Het was een aaneen-
schakeling van gebeurtenissen die
ervoor zorgde dat de Delftse
marldpositie in laken instortte.
Allereerst waren er de Engelse

lakenwevers die voor de nodige
concurrentie zorgden. Vanaf r59o
kwam daar de concurrentie bij van
protestante Vlamingen die zich in
Leiden vestigden en een nieuw
laken introduceerden.
Desondanks heeft de Delftse
lakenindustrie tot in de achttiende
eeuw bestaan.

In deze periode van ongeveer 4oo
jaar zijn er tal van lakenloden
geslagen. Er zijn uit Delft afl<omsti-
ge lakenloden, gevonden bij opgra-
vingen in diverse middeleeuwse ste-

den in binnen- en buitenland. Over
hun verspreiding is echter voorals-
nog vrij weinig bekend. Om hierin
meer duidelijkheid te krijgen, doe

ik een oproep aan de lezers van het
'Detector Magazine' om in hun col-
lectie te lcijken of zij soms een

lakenlood afl<omstig uit Delft bezit-
ten.

Er is al een begin gemaakt met de

inventarisatie van Delftse lakenlo-
den en daarbij zijn al een paar din-
gen duidelijker geworden. Zo kan

["]



men aan de hand van oude stads-

stempels op oorkonden een hoop te

weten komen over de vorur van de

zegels en de bijbeholende datering
van de lal<enloden, daar rnen in
Delft gedurende de late middeleeu-
wen nogal eens van stempel veran-
derde. Helaas zijn tijdens de stads-

brand van r536 een hoop gegevens

verloren gegaan betreffende de

stempels van de stad Delft.

Er zijn door mij inmiddels in Delft
diverse Delftse lakenloden gevon-

den. Opvallend is dat de oudste
loden komen uit de omgeving waar
vanouds de lakenind ustrie was

gevestigd. Aan de hand van de voor-
beelden wil ik een ieder enig
inzicht geven in de ontwikkeling

van de zegelvorm van de Delftse
lakenloden die ik tot dusvelre ken.
Naar mijn idee zijn de lakenloden
Delft I en rI het vroegst.

frguur 1

Op de voorzijde staat een stads-

poort (het doet denken aan de

burcht van Midclelbulg).
Het opschrift lrridt orrrr in
Gotische letters.
Op de keerzijde staat wederom
oErrr in het opschrift, enkel in het
veld is niets meer te herkennen.
Een tweede lood is enkelzijdig
waarop de stadspoort beter zicht-
baar is met wederom onrrr in het
opschlift. In het tweecle deel van
dit artikel komen autenthieke
afbeeldingen van lakenloclen voor
zover die bekend zijn.

Voor uw reactie ofopmerkingen
over Delftse lakenloden:
T.a.v. MJ. Hoffnann
Archeologische werkruimte
Hooikade z
z6z7 rø Delft

ALTTID DE BETERE KEUS
Detection Systems Holland - Te[. (ofA) 36 36 591
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1"9 septemkrer
I Afdeling Zeeland: A. Carmiggelt Het

archeologisch onderzoek tij dens de
aanleg van de Willemsspoortunnel in
Rotterdam. Zeeuwse Bibliotheek, Mid-
delburg, 19.00 uur.

21 ÕktobÊr
I Afdeling Zaanstreek-Waterland en

omstreken: R. Partesius (historicus en
onderwater-archeoloog). Tweehonderd
jaar scheepvaartgeschiedenis in Sri
Lanka (VOC-schepen) Werk- en exposi-
tieruimte, Dorpsstraat 370, Assendelft,
20.00 uur.

31. Õktober
I Afdeling Zeeland: L B.M Verhart (RMO).

List en bedrog, vervalsingen in de
Nederlandse archeologie. Zeeuwse
Bibliotheek, Middelburg, 19 30 uur.

r zijn veel reacties gekomen
op 'Oord en Duit uit Noord en
Zuid' dat al weer twee jaar

geleden verscheen. De meeste reac-

ties betroffen niet vermelde jaren
of varianten. Hieronder wordt een
onbekende Friese oord uit 162o

beschreven, die door een detector-
amateur is gevonden in het Friese

Dijksterhuizen (tussen Marssum en
Beetgumermolen). Deze oord heeft
als bijzonderheid dat de merkwaar-
dige toevoeging'ARc' in het
omschrift ontbreekt. Het Latijnse
MONETA NOVA ARGENTEA bCtEKCNt

'nieuw zilvergeld' en deze tekst is
in een ofandere afgekorte vorm op
de meeste zilveren provinciale
munten terug te vinden. Op kope-
ren munten was 'ARG' alleen
bekend op Friese oorden uit 16zo

en later, maar niet op die van 1618

ofwoeger. De datum waarop voor
het eerst'ARG'werd gebruikt moest
dus liggen tussen 1618 en 1620. Het
yinden van een oord uit 16zo zon-
der'¡nc' maakt het aannemelijk
dat de toevoeging uit datjaar
dateert. De reden waarom blijft

Bezoek prehistorische vuursteeu-
n:ijnen Ryckholt - st. ceertruid
I Een bezoek aan dit staaltje prehisto-

risch vakmanschap is zeker de moeite
waard. op woensdagavonden organi-
seert Staatsbosbeheer excursies naar
deze mijnen, die normaal niet voor
publiek toegankelijk zijn.
De data zijn 18 juni, 2 juli, 16 ju1i, 6
augustus, 20 augustus en 3 september.
Samenkomst om 19.00 uur bij de kerk
in Ryckholt naast café-restaurant "De
Ryckhof'
Kosten bedragen I 5,- per persoon,
kinderen f 2,50, te voldoen op de plaats
van vertrek. U kunt ook reserveren bij
de wv in St. Geertruid, tel.043-4081,46.

-IIIIIII

ZoEK
NOOIT OP

ARCHEO.

LOGISCHE

Een onbekende
Fríese oord

helaas nog even duister als altijd.

Dit soort inte¡essante vondsten,
waaryan er ongetwijfeld nog vele
gedaan kunnen worden, is voor de

kennis van ons oude kopergeld van
groot belang. Bij dezen mijn grote
dank aan allen die mij hun gevon-

den munten lieten bestuderen.

Hebt u zelfprovinciaal kopergeld?
Ook als u denkt dat het niets voor-
stelt of dat het te slecht is van kwa-
liteit, ik wil het altijd graag zien.

Reacties graag uitsluitend schrifte-
lijk via het redactieadres.

TERREINEN

IIIIIIII

Friesland: oord r6zo
Vz: Geþroond en uersierd Fries wapenbinnen eenbinnen-

ci¡kel. Een deel van de kroon staat op de bínnencirkel.
De laatste àríe c1fers van het jaartal staan bouen de

Þroon, de ¡ stoat eruoor. Omschrift: Mo. NovA.oRr>

INvlvf.FRIst I620.
Kz-: Boer met zwaard ouer rechterschouder, gejanÞeerd

door de letters r o.Hetzwaard doorbreeþthetrand-
schrif. Onschrif.' Nrs.DoMr{vs NoBrsc - vrlr (eeuwtje)

P.s. Hethebben von munten is tegen-

woordig helaas riskant. Onlangs nog

werd een bekende muntenhandelaor uit
Frieslønd thuis míshandeld door dieven.

Vondaar dqt mijn collectie veiligbij de

bankligt.

W. Bos

ltf



ooit bestemd
hiernamaals
Patrick vanWanzeele

In de zomer van 1987 kregen

we de kans om, via een mede-

werker van de stedelíjke
archeologische dienst, in de

binnenstad van Brugge een

bouwplaats, gelegen aan de

Augustijnenr ei te b ekijken.
Het perceel, wa.ar gegraven zou

worden voor de aanleg van een

on der gr onds e p ørkeer g ar a.g e,

bevond zich precies op de

plaats van het verdwenen
Augustijnenklooster.

et was slechts één van cle

sites die de stedelijke
archeologen bewust links

Iieten liggen. De reden voor deze

beslissing moet gezocht worden in
een overaanbod aan archeologisch
waardevolle terreinen in de binnen-
stad, welke op dat ogenblik cloor

graafiarerken beclreigcl werden.
Bij bezoek aan de betreffende
bouwplaats merkten we meteen dat
de afgraving zich net boven een

voormalig kerkhof bevond. Allerlei
graven, met inbegrip van volleclige
skeletten en menselijke beenderen
lagen zichtbaar aan de oppervlakte.
Wat opviel was de lengte van de

skeletten. Verschillende hadden de

respectabele lengte van wel 'twee'
meter. Mooie graftombes in gekapte

steen lagen nu her en der verspreid
over het terrein. Van enig onder-
zoek lcwam niet veel meer terecht,
wel vonden we enkele gespen, mun-
ten en een 14e-eeuwse ijzeren
rnondharp (groot model) zie 'Brug-

ge onderzocht'.

In de daaropvolgende weken werd
c1e grond van de volledige begraaf-
plaats afgevoerd naar Dudzele, een

randgemeente van Brugge, om als

landbouwgrond opnieuw gebruikt
te worden. Hier kwam de stadsar-

cheologische clienst van Brugge wel
in actie. Wekenlang werclen de

Een opmerkelijke vondst (door
een collega onderzoeker) tussen

sïeenputn
enmuurresten

Gouden schild van Lodewijk van
Male, Graaf van

Vlaanderen
(r346-t384),

geslagen tussen r373 en 1384

Kleine tinnen
kandelaar,

dalering
r350-f4oo
InVlaanàe-

ren ß een

vijftal model-
Ien bekend,

met onder-
ling uerschil-
lende decora-

ties

Hoogte:

30 mm
Breedte:

38 mm
Lood-tin

Verzameling:
PVW

[.']



voor het

gronden afgezocht naar archeologi-
ca en metalen voorwerpen.
De stadsarcheoloog van Brugge,
H. Dewitte, kwam zelf de gekapte
Bourgondische grafstenen ophalen.
Nadien werden de gronden
geëffend en de site Augustijnenrei'
veranderde in gras en weiland. Voor
ons detectorzoekers, een gelegen-
heid om uiteraard verder onder-
zoek uit te voeren. Met de eigenaar
van het terrein werd toen een over-

eenkomst gesloten.
Van enige rijkdom zoals andere
onderzochte plaatsen in Brugge
was hier niets waar te nemen, wel
vonden we tijdens de lange periode
van nauwgezet onclerzoek, enkele
tinnen, 14e-eeuwse kleine kande-
laars, een naalclenhouder, een

Div er se munten, Augustijnenkloo ster,
verzamelíng P.V.W.

schrijßtift en enkele 1Se-eeuwse

vingerringen en zegelstempels
(Brugge onderzocht). IOedingacces-

soires waren nagenoeg niet terug te
vinden. Dit laatste zou er op kun-
nen wijzen dat de graven vermoede-
lijk toebehoorden aan normaal
overleden personen en niet aan
pestlijders. Het gros van het vondst-
rnateriaal bestond uit ldeingeld
(mijten en dubbele mijten), dit
vanaf Lodewijk van Male (1346-

r384), tot en met Maria van Borgon-
die þ477-t 482), geslagen in de

munthuizen Brugge een Gent.
De globale periocle bestreek het
einde van de r3e tot de eerste helft

van de 17e eeuw In totaal werden
zo'Í 4so muntstuld(en gevonden.

De muntlcwaliteit was van goede

tot zeer goede Ì<waliteit (bruingroe-
ne patina van de stad Brugge). Het
is voor ons steeds een open vraag
gebleven waarom precies op deze

plaats zoveel munten aanwezig
waren. Wanneer we even een bere-

kening maken van het feit dat wij
in werkelijlcheid minder dan ro%

van c1e grond onderzocht hebben,
dan werden er op deze plaats min-
stens zo'n 5ooo munten weggegra-
ven. Er is ondertussen veel oncler-

zoek gebeurd in onze Vlaamse
steden waardoor we nu wel weten
dat de midcleleeuwers regelmatig
geld verloren, maar dit leek ons

toch een opmerkelijk hoog aantal
munten op een relatief ldeine
oppervlakte.

De oudste munten, gevonden in de

site Augustijnenrei, (Brugse denie-
ren), komen overeen met de stich-
ting van het Augustijnenklooster
(r286). De kerk werd voor het eerst
vermeld in tzg4.In de eerste helft
van de 15e eeuw ging het blijkbaar
goed met de kloostergerneenschap,
want men verbouwde verschillende
malen het ldooster en in r45o werd
ook de kerk aanzienlijkvergroot. In
r578 werden de paters tijdelijk door
de Calvinisten uit hun ldooster
gezet en ook de kerk werd leegge-

roofd. in t6zzwerd in een deelvan
de oude kloostergebouwen een col-
lege opgericht die snel een gedegen
reputatie had. De school werd
samen met het ldooster, in t7g6
afgeschaft (Frans regime) en in r8r3
volledig met de grond gelijk
gemaakt.

AIle gevonden munten vermelden
zou hier te veel tijd vergen naar
wat opvalt, is dat de grootste groep
munten (Filips de Goede) samenvalt
met de bloeiperiode van het kloos-
ter. Brugge had toen zo'n 5o.ooo
inwoners en behoorde samen met
Gent (65.ooo) tot de grootste steden
van het noorden.

[tr]



Naalden-
houd,er,

waarschijn-
Iijk t5e eeuw,

messmg

(4houders).
Lengte:

57 mm,
breedte:

27 mm
Verzameling:

P.V.W.

Veurne 1995
Het St.-Denijsplein van Veurne was

veranderd in één grote bouwplaats
voor de aanlegvan onder andere
serviceflats en appartementen.
Het plein dankt zijn naam aan de

in t7 z9 afgebroken St.-Denij skerk,
gebouwd vanaf 1140. Vanaf rToo
werd deze kerk gebruikt als militair
hospitaal en wegens de hoogoplo-
pende onderhoudskosten spoedig
daarna afgebroken. In de maand
januari 1996 werd onderzoek ver-

Zegelstempel
Dateríng:

waarschijnlíjk
15e eewJJ

Hoogte: 23 mm
Breeàte: zo mm

Verzameling:
P.V.Wanzeele

richt door het rAP (Instituut voor
het archeologisch patrimonium)
naar de funderingen van de verdwe-
nen kerk. Ook de middeleeuwse
begraafplaats werd onderzocht.
De onderzoekers ontdekten toen,
dat aan de overledenen muntstuk-

ken meegegeven werden.
(Vandaar de vele munten op onze

site in Brugge.)
Zowat alle graven bevatten één of
meerdere munten. Op begraafplaat-
sen krijg je natuurlijk archeologi-
sche vervuiling wat dan ook het
voorkomen van meerdere munten
in één grafverklaart. Naar verluidt
is dit begrafenisritueel tegenwoor-
dig in Vlaanderen nog steeds in
gebruik.
Na de vaststelling van dit toch wel
merkwaardig historisch gebruik op
Vlaamse kerkhoven werd de site vol-
ledig weggegraven voor de aanleg
van een ondergrondse parkeergara-
ge. L'Histoire se répète'!
De aarde wordt gestort op het
grondgebied Pervijse en opnieuw
als landbouwgrond gerecupereerd,
dit tot grote voldoening van een

nieuwe generatie metaalzoekers.

Het (kunnen) aanmelden van
bodemvondsten blijft een belemme-

tr]



ring in Vlaanderen. Het is noch-

thans een kleine moeite en het
bezorgt de wetenschap een blijven-
de kennis. Zoals veel \4aamse

archeologische diensten stippelclen

de verantwoordelijken voor Brugge
geen open beleid uit. Het was trou-
wens moeilijk te kontroleren.
Pas nadat de ingrepen in de bodem
vele jaren voorbij waren kon men
de onherstelbare schade aan dit
Brugs patrimonium vaststellen.

De bodemvondsten die ook wij toen
opraapten en gered hebben zijn
nooit geïnventariseerd, en slechts

een ldein gedeelte van de metaal-

vondsten van zo jaar stadsarcheolo-
gie is nu gedocumenteerd. Het is c1e

taak van onze beleiclsmensen (van-

uit het r,rp en ook vanuit de Vlaam-
se archeologische raad) om een sys-

teem te bedenken, waalbij geroercle

detectorvondsten zonder gevaar

van inbeslagname aangenteld kun-
nen worden. Na het onnodig ver-

prutsen en verlies van duizenden
voorwerpen de laatste tijc1, kunnen
we er niet overheen blijven lcijken.

Vlaanderen heeft een heel rijk
bodemarchief, enerzijds moeten wij
dit blijvend beschermen en ander-

zijds moeten wij bij blijvende ver-

nietiging zoveel mogelijk proberen
te redden.
Zoniet, clan is er maar één verlie-
zeÍ............ n.l. de wetenschap.

LíteraÌuur:
'L Onderzoeþ naar een verdwenen kerk,

The coinhunter 199r
2 Een d.etectoronderzoeþ op middeleeuws

Wieringen, The coinhunter r 99 4
3 Historische steden, Atlas vanBelgië,

Brussel r99 r
4 Brugge onderzocht,Tien jaar stads-

archeologisch onder zoek, t 987
5 Munten en penningen in Bourgondisch

Vlaanderen, I Taelmaen t98z

e detectorzoekers hebben

tot nu toe een schat aan

informatie geleverd aan de

wetenschap. Toch wordt dit niet
altijd gewaardeerd. Dat is jammer.

Soms doen zoekers ontdeld<ingen
die meewerken om een goecl

inzicht te krijgen in de handel van

oude tijden. Een bekende Fries-

Groningse zoeker belde op zeker
moment of ik even kwan kijken bij
een stel loden kogels die hij had
gevonden op de wierde Oldörp tus-

sen Usquert en Uithuizen aan de

noordkust van Groningen.
De nevenvondsten bestonden
hoofdzakelij k uit Karolingisch
materiaal en in die tijd waren er

nog geen kogels. Direct kijken
natuurlijk. Het bleken gewichten te
zijn uit de I(arolingische tijd.
Ook hun massa (gewicht) bleek te
kloppen. Een week later belde hij
weer met de mededeling dat hij een

middeleeuws gewicht had gevon-

den en een stukvan een rollenla-
ger.

ALTTID DË BETERË KËUS
Detection Systems Hotland - Tel. (038) gO g0 Sgr

Wat je niet in de
archieven vindt
Direct kijken natuurlijk.
Een metriek gewicht uit rSzt en

toen lcwam de grote verassing.
Het stuk rollenlager bleek een

Byzantijns gewicht te zijn van een

half lood. In totaal kwamen na
intensief zoeken zes gewichten uit
de zesde tot c1e tiende eeuw uit de

wierde. Een duidelijk teken, dat
hier woeger een haven was geweest

met veel handel. Zelfs de plaats van
de haven was te traceren aan de

vindplaats. Wel waren de gewich-

ten en munten in de loop van de

tij d door grondwerkzaamheden
enigszins verplaatst, maar het was

duidelijk, dat de haven in de luwte
achter de wierde had gelegen, zodat

de schepen een veilige haven had-

den. De wierde Oldörp wordt pas

voor de eerste maal in de dertiende
eeuw genoemcl als Aldatharpe.
En geen woorcl over handel die daar

is gepleegd. Alleen over de gronclei
gendommen wordt gesproken.

Blijkbaar was haar handelsverleclen
toen al vergeten. Maar de munten
en de gewichten spreken een duide-

lijke taal. Dankzij het detectorzoe-
ken konden we dus een handels-
plaats traceren. Dat is niet mis.

De archeologie verschaft veel infor-
matie over oude gewoonten en han-

delspleld<en. Maar de detectoren
bewijzen in dit opzicht ook hun
nut. Zouden zoekers hun opzienba-
rende conclusies die zij in de loop
van de tijd getrold<en hebben niet
eens in ons blad willen publiceren?
Misschien zijn er nog veel meer
conclusies te treldcen uit hun
vondsten.

M. A. H oltrnan. I(antens

þn
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Bronzen -
De,aa,s,e arlhband

tijd was er
van zoeken

niets terecht
gekomen. Ik had

namelijk ruim 8

weken als wijwilliger
geholpen bij een opgra-

ving van een urnenveld
uit de ijzertijd. Bij die

opgraving zTjnzo'n 12S gra-
ven met 93 urnen gevonden

(zie foto's).
Maar op een koucle zaterdagmor-

gen in februari besloot ik te gaan

zoeken, op een kleine ald<er bij ons

in de gemeente. De boer had de

aldcer de dag ervoor omgeploegd.
's Ochtends vroeg de Compass Pro II
klaargemaakt en het zoeken kon
beginnen. Het eerste baantje dat ik
liep, kreeg ik al een mooi signaal,

70 op nrJn
meter.
"Ha!", dat
ls een

mooie zil-
veren
munt, dus

de schep

in de

grond.
De vreug-

de was snel bekoeld, het was een

zeer slechte dubbele duit. Rond een

uur ofto stond ik daar in de kou
met 10 slechte duiten, r zilveren
dubbeltje, een kwartje en een tas

vol lood en koper. Ik dacht, laat ik
het eens achteraan proberen. In '95

had ik daar al eens een mooie zilve-
ren escalin uit 1633 gevonden.
Toen ik drie baantjes had gelopen
kreeg ik mijn eerste signaal.
Wat denk je? Een ijzer-signaal.
Net 4 op mijn meter. Maar door de

jaren heen heb ik geleerd, hoe wei
nig de meter ook aangeeft, altijd
graven. Dus de schep in de grond
en graven. De rand gecontroleerd
en niets...... Nog eens over cle plek.
Het signaal was er nog. Ik dacht
nog, het zal wel een stukje folie

zijn. Toch maar verder graven, het
zand weer gecontroleerd, en wat
denl< je......... Sla il< daar tot nìUn

stomme verbazing met een ldeine
bronzen arrnband in mijn hand.
Ik kon het zelf bijna niet geloven.

Zo zie je maar weer, op alie meta-
len-stand zoeken, kanje ook een

mooie zeldzame vondst opleveren.

J. Betjk

Redactie:

Gefeliciteerd, een schitterende vondsl.

Het armbandje heeft de vorm van een

slang. Late ijzertijd, LaTene of Merovin

gisch? Voor een juiste determinatie zou-

den we de armband toch zelf moeten

bekijken. We wachten de determinatie

van de ROB, waar u de armbandheeft
aangemeld, af.



meta,ø,ldetector

Enige weken geleden ging ik naar
de supermarkt. Toen ik op de par-

keerplaats aankwam, zag ik iets
tussen de stenen glinsteren. Ik zag

gelijk clat het een gouden ring was

en slaakte een juichkreet.

De ring was helemaal plat, waar-
schijnlijk omdat hij op de parkeer-

T StAG

plaats lag. Toen ik de ring in mijn
hand had, zag ik dat er een ldein
gouden muntje van 8 mm in zat
met op de voorzijde de afbeelding
van president I(ennedy en het
opschrift; JoHN FrrzGERÂLD

TcNNEDY tgt7 - tg6g. Aan de andere
zijde is de Amerikaanse adelaar
afgebeeld. Door Gert Gesink op te

bellen, kwam ik er achter dat het
een pseudo gouden muntje voor
een ring betreft en geen wettig
betaalmiddel is geweest. Zo zie je
maar weer, dat er ook op straat zon-
der metaaldetector wel iets te vin-
den is.

JanBijman

U

Vondst vanhet jaar 1996
Tijdens onze jubiÌeum-dag in Elburg op 3r mei jl. werden de

prljzen overhandigd aan de winnaars van de rubriek'Vondst
van het jaar r996'. Hoewel wij maar 53 kaarten retour kregen,
was de keus van de leden duidelijk.

De wínnaars zijn:
Categorie r: M. Evers met de kruisboog
Categorie 3: B. Oonk met de Karolingische frbuia
Categorie 4: A. Huisman met een gouden munt
Categorie 5: P. Jonkman met een gouden munt
Categorie 6: R. Roose met de schatvondst
Categorie 7: A. Engwerda met de riemverzwaarder
Categorie 8: C. vd. Leemput

ALTTID DE BETËRE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (ofA) 36 36 591
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Officïeel dealer van:

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

Keuze uit 25 modellen, met uiterste korting!

Geopend u olgens normale winheltij den.
Na 18.00 uur, tel (0492) 33 14 51

Zie d.e d.eøIerpøginø aoor regio aerhoop

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

BESTELLEN:

TETETONISCH OF VIA FAX:

Bel (053) 430 05 12 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 gironr. 48 38 918 t.n.v. Detect te Enschede, bestelnummers vermelden!

No telefonßche oßpraok kunt u de boeken ook oÍholen.

BOEKEN
I 1 SUCCESVOL ZOEKEN MET DE |\4ETAALD[T[CTOR, door Cert Cesink, 229 pag, 200 foto s 34,90

82 CATALOCUS, DE NTDER|ANDSE l\4UNTtN VAN 1806 tot heden, lr4evius 1996 ,.. 14,95

B 4 CATALOGUS VAN DI ZILVERIN MUNTEN i PROVINCIEN 1 546-I /95
deel I (Wef Nederl¿nd) . ... .... 11,25

B 9 CATALOCUS, KLEINER DEUTSCHER MUNZCATALOC van¿f 1871 ... ,,................2l',

844 VD.CHl|SBtELDENAAR,afbeeldingenvroegste

Nederlandsemuntentotl5T6 (eenstandaardrverkl) ,.,,,,,,,...,159,

JAARBoEK tVtUNTtN tN PtNNtNCtN DtR NEDIR|-ANDEN 1988 .,,,,,,,..., 25,-
G0LDCOINS 0t THE W0RLD, catalogus van de gouden munten uiI

de hele wereld van de Romeinen tot nu, hard kafl 736 pagina's . ... 120,-
N00RD NEDERLANDSE I\4UNTGEWICHTEN doorArent Pol 31,25

PRoVlNClt VAN EEN IMPERIUM door P. Stuart,

I /9 blz met honderden foto's van Romeinse voorwerpen (koopje) . . ,,,.. ..,,,,.......,, . 25,

L0ND0N MUSEUM CATAIOGUE 1940, 320 pag met honderden afb

Middeleeuwse metalen voorw (CEPR0LONCEERD),,...,,,,,,,,,,,,,,,.......,,,,,,,,... 69,-
LES M0NNAtES DE BRABANT (1598.r790)

munten v. Brabant v, Nederl. en Belg. +Z Limb, met pr¡izen 29,90

875 I\4UNTEN VTRTELTEN HUN GISCHIEDTNIS,

hìstorie ¿chter de Romeinse munten, leuk boek 200 illustraties ......,,,,..,,,,,,......,,,,., 1 7,

877 BR00CHES 0tANTIQUITY doorRichard Hattatt lr/antehpelden iþertìjd,

Romeinse tijd tot ín de lvliddeleeuwen, 406 pag , herdruk v/e st¿ndaardwerkl . ....,... 98,-
878 VERBORCEN STEDEN, STADSARCHEOLOCIE IN NEDERUND,

Prachtboek met honderden foto's van voonverpen,

stadsplattegronden en opgravingstereinen, Ceb, Hard k¿ft ... ,,,.,,,..,,,,,.... , . 36,
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Metøøldetector-
techniek,
DE WERKINGSPRINGIPES

Tot mijn grote verbazing gaf de

uitslag van de lezersenquête te

zien dat er behoefte is aøn

meer artikelen over detector-

techníek.
Dat was voor mij als technícus
reden genoeg om ma,a,r eens in
de pen te klimmen. Ik wil u

trakteren op een korte reeks

artikelen ov er meta,aldetector s,

het eerste artiþel theoretisch,
de volgende ørtikelen zoveel

m o g elij k p r aktijk g er i cht.
Het theoretísche gedeelte is

beslist nodig om wat inzícht te
verschaffen in het gedrag van
een detector.

In de volgende meer praktische
artikelen zullen we de theorie
zeker níet mijden als deze ver-
duídelijkend køn w erken.
(Had u ook maar niet moeten

zeur en ov er detectortechníek!).

Al met al zal ík proberen niet
onnodig te verzanden in
onleesb aar v akj ar gon...

Allereerst gaan we hethebben
over het werkingsprincípe van
de moderne metaaldetector, de

gr ondb alans, discríminatie en

identificøtie.

Een pulse ínductie detector gebruiÞt één

spoel, deze uisselt heel snel tussen zen-
den en ontvangen.

Een gewone detector gebruikt twee
spoelen Een voor het zenden en een uoor
het ontvongen

De uoÍm uan de spoelen varieert per type

De voorgeschiedenís
Al lang geleden ontdekte men dat
metalen invloed iradden op de wer-

king van elektromagnetische spoe-

len, Sommige metalen "zuigen" als

het ware magneetvelden naar zich
toe, andere buigen ze juist af in
andere richtingen.
De zelfincluctie (=de elektronische
"waarde" van de spoel) wordt hier-
door beïnvloed.
Het lag dan ook vool de hand dit
fenomeen te gebruiken voor eeÌì-

voudige metaaldetectie. Omdat met
deze techniel< slechts zeer matige
resultaten te boeken zijn, zullen we

er hier verder niet op ingaan. We

gaan meteen door met het volgende
principe; pulsinductie.

Pulsinductie gebruikt slechts r
spoel. Deze spoel zendt vele malen
per seconde een korte magnetische
puls uit. Daardoor worden metalen
voorwerpen in de omgeving magne-

tisch geladen. Als de puls stopt, zal
het magnetisme dat door de voor-
werpen is opgenomen weer worden
algegeven aan de omgeving.
De detectorspoel vangt deze zwald<e

afgifte op en de elektronica maakt
er een piepje van. Dit principe trekt
zich zeer weinig aan van grondmi-
neralisatie en zoutmineralisatie en
is daardoor populair bij industrie-
en onderwatertoepassingen.
Nadeel: zeer beperkte disclinrina-
tiemogelijkheden.

Het derde principe: de zend/ont-
vang detector. Het zend/ontvang-
principe gaat uit van minimaal
twee spoelen. De een zendt een wis-
selend magneetveld uit en de ander
ontvangt deze. De twee spoelen zijn
dusdanig in de schotel geplaatst dat
er minimale koppeling is tussen
zendspoel en ontvangspoel. De ont-
vangspoel ontvangt tegelij kertij d
evenveel positieve als negatieve

[r.]



krachtlijnen. Het resultaat is dus

vrijwel nul. I(omt nu een metaal in
de buurt dan zal de balans tussen
positieve en negatieve krachtlij nen
worden verstoord. Met elektronica
is dit om te zetten naar bruikbare
signalering (piep). Het minimale
signaaltje dat normaliter uit de

ontvangspoel komt, heeft als groot
voordeel dat de ontvang-elektronica
erachter een extreem hoge gevoelig-

heid kan hebben, zonder dat ze

zich "verslikt" in te grote signalen.
Onder andere hieraan dankt dit
werlcingsprincipe zijn hoge gevoe-

ligheid. Aangezien de zend/ont-
vangdetectoren voor ons het meest
bruikbaar zijn zullen we ons nu ver-

der tot deze groep beperken.
Vrijwel elke normale hobbydetec-
tor, digitaal ofanaloog, behoort tot
deze groep. De goede gevoeligheid

tezamen met de discriminatiemo-
gelijkheden bieden prima mogelij k-

heden voor de amateur. Om precies

te kunnen begrijpen wat de grond-
balans en discriminatie doen, zul-
Ien we de werking nog wat nader
moeten toelichten.

Wøt gebeurt er nu eigenlijk
onder de zoekspoel?
Een voorwerp komt in het wisse-

lend magneetveld van onze zoek-

spoel. Vele malen per seconde

wordt de richting van het magnetis-
me omgepoold. Om het spel goed te
snappen, bekijken we slechts één

magnetische trilling. Het voorwerp
wordt dus blootgesteld aan magne-
tisme.
Hierdoor ontstaan twee fenome-
nen;
r Elektrische stroom wordt in het

voorwerp opgewekt.
z Magnetisme wordt als magnetis-

me opgeslagen in het voorwerp.

Als nu de magnetische zendertril-
ling eindigt en tot nul reduceert,
zal c1e in het voorwerp "gepompte"
energie weer worden afgegeven.

Zowel de elektrische als de magne-
tische energie in het voorwerp tre-
den als magnetisme naar buiten en
worclen opgevangen door de ont-
vangspoel. De grap is nu dat elk
voorwerp en materiaal zijn eigen
verhouding heeft tussen de magne-

t------
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We gaan kijken naar een magnetrsch veld,

Een metalen voorwerp zal her

magnetische veld dathet opvangt
opslaan als elecTrische en

magnetische energie

E en mela al dete ctor z endt he el s nel
achter elþoar magnetische velden

uít Dit gebeurt aJhankelijk
vanhetmodel tot

duizenden ker en p er s e con de

De sinus hierboven laat zes van die

magnetische v elden zien Eén naar
beneden gericht wordt opgevolgà

door é.én naar boven gericht

r
Als het magnelisch velà van de

detector tijdelijk even wegvalt (sinus
beweqínq) dan zal het metalen v oor -

werp de extra energie Þwijtwillen
Er wordt àoor het voorwerp een

magnetisch veld uitgezonden d,at

opgevongen wordt door de detector-

Het teruggeÞregen veld wordt
vergeleÞen met het verzonden veld
Aan de hanà van àe verschíIlenþan
de detector bepalen wat er onder de

schotel liqt

tische en elektrische component.
Daardoor is de reactie op het mag-
neetveld voor elk voorwerp anders.

De ontvangen energie wordt verge-

leken met het zendsignaal, en het
faseverschil tussen zend- en ont-
vangsignaal is kenmerkend voor
ons voorwerP.

Dit faseverschil geldt overigens ook
voor grondmineralisatie en hier
gaan we de boel even leld<er nep-
pen! We maken in de detector

opzettelijk een faseverschil dat
omgekeerd evenredig is met het
faseverschil van de bodem. In de

detector heft het een het ander op

en we lcijgen dus geen reactie meer
op de grondmineralisatie!
Er is nu sprake van "Grondbalans".

Soortgelij ke nepperij wordt
gebruikt om te kunnen discrimine-
ren. De discriminatieknop bepaalt
vanafwelk faseverschil het voor-
werp hoorbaar wordt gemaakt.

A
I

lr4



Grondontstoring

In de identificatiedetectoren wordt
het faseverschil ook nog gewoon
gemeten en naar een wijzerplaat
toegevoerd.

Nu is het helaas zo dat onrE facto-
ren belangrijk zijn voor het op deze

manier identificeren of discrimine-
ren van een voorwerp:
r het soort materiaal;
z devormvan hetvoorwerp;
3 de ligging van het voorwerp.

ínstelbereiÞ
grondbalans

Om dit te demonstreren het volgen-
de bekende experiment: Buig een

ring van dik koperdraad (doorsnede
z crr'\.Zorg dat de ring niet heie-

maal gesloten is, en beweeg het
langs uw zoekspoel. Draai nu de

discriminatie op tot de ring wordt
gediscrimineerd. Buig nu de ring
verder dicht zodat de uiteinden
elkaar goed raken; de ring zal nu
vlot door de discriminatie komen!
(Mensen die geen koperdraad heb-

ben kunnen natuurlijk ook gewoon
hun trouwring doorknippen...)

Om een goede indruk te krijgen van

de eigenschappen van de grondba-
lans en discriminatie zie fig. r.
Bodemmineralisatie en vondsten
zijn a.h.w. verdeeld over een lange
lineaal. Links zien we de grondmi-
neralisatie. Je moet nu de vertikale
prjl (V) zien als het scharnierpunt
van een balansweegschaal. AIles
wat rechts van de vertikale pijl zit,
geeft in de detector een PosrrrEVE

uitslag. Alles wat links zit een

NEGATIEVE. Deze verticale pijl kun-
nen we met de grondbalansknop
verschuiven over de lineaal.
We kunnen dus met de grondba-
lansknop een punt opzoeken waar
de grondmineralisatie zowel geen

negatieve als geen positieve uitslag
veroorzaakt. De weegschaal is nu
precies in balans; grondbalans!

Iets vergelijkbaars is nu te beden-
ken in het rechter (discriminatie)
deel van de lineaal. Alles wat rechts
van de verticale pijl (Y) zit, geeftftguur 1

grondmineralísaÌíe ijzerachtige vondsten

grondbalans ., ;i discriminatie
instellíng ,j ,' instelling

V jj wel signaol altijd signaal

f-------------------7 --------t- ---------:-:---l
| , 7 dunbronswerk / goud munten gespen dik zilver I

L__------- -----J

instelbereik
díscriminatie

<............_ meer gtondonstoring

t4

meer discriminatie __+



een hoorbare piep, alles wat links
ervan zit wordt weggefilterd (gedis-

crimineerd). Ook hier kunnen we
de verticale pijl verschuiven langs
c1e lineaal, met behulp van de dis-

criminatieknop. We bepalen hier-
mee wat wel en wat niet wordt
gemeld door onze detector.

Dit lineaalmodel zal nog diverse
keren worden gebruikt om specifie-
ke eigenschappen van een detector
duidelijk te maken, en ook om te
laten zien hoe onvolmaaktheden in
de bediening roet in het eten kun-
nen gooien!

Genoeg theorie voor nu. De volgen-
de keren gaan we in op de specifie-
ke eigenschappen die je bij de diver-
se detectoren aantreft. We gaan
geen merken noemen; de lezer
moet zelf bepalen welke detector
zijn "icleale" detector is. Ik vestig
alleen de aandacht op zoveel moge-
lijk aspecten die een rol (kunnen)
spelen bij de aanschafvan een

detector. We zullen het o.a. hebben
over de invloed van de zoekfrequen-
tie, de werking en het nut van
meetdere zoekschotels, over foute
bediening, foute montage, foute
zoektechniek...

Eén ding moet mij echter nog van
het hart: een ldant meldde mij
onlangs dat in een ander clubblad
een artikeltje had gestaan over het
zelf geschikt maken van j e detector
voor voeding door een grote accll.
Hij stuurde mij een kopietje en ik
heb dit verhaaltje met kippevel en
krullende tenen gelezen. Het was
volkomen duidelijk dat de schrijver
van het artil<el ver boven zijn
macht aan het knutselen was
geweest. Ofschoon het ieders goed
recht is om zijn cletector als experi
menteerdoos te gebruiken, wil ik
hier ernstig voor waarschuwen.
Een gouden regel is: doe alleen din-
gen die je echt snapt en waalan je
alle consequenties kunt overzien.
Doe je dit niet, dat heb je of enor-
me mazzel nodig, of een dild<e por-
temonnee. Mogelijk zal mijn kom-
mentaar worden uitgelegd als
broodnijd, maar ook je huisarts zal
je beslist niet stimuleren om je
eigen blinde darm te verwijderen...

Intussen kunt u mij altijd bellen toor
suggesties of vragen. Liefst tussen 19.00

en 21.00 uur. (druk, druk, druk!)

Wil Hofman, 024-67 74063

r
I

I Grondontstoring AIs er in de grond mineralen zitten zalhet signaal
I uan een metalen voorwerp gestoord worden door
II het magnetische veld dat de gronà zef terug geet't
I Hierdoor is het moeilijk te bepalen wat er onder àe
Ir schotel ligt
Ii rt--

I

L--_______ ____J

Aan àe hand van de grondbalans instelling zal de detector het magnetisch veld van de grond weg-

frlteren uit het veld dat het ontvangt tijdens het zoeken, zoàat het voorLoerp duidelijk herkenbaar is

De grond zal een magnelìsch veld terug geuen.

Nu kunnen we aan de hand van het sígnaal dat
àe àetector geeft de grondbalans instelien
Bij de top modellen gebeurt dit automatisch

Discriminatie De vorm van het magnetisch veld d,at een voorwerp
terug geeÍt, wanneer het onder de schotel ligt is
grofneg aJhankelijk van drie factoren:- materiaal
- vorm
- positie

Als de discriminatie aanstaat van de detector zal er bij elk signaal geÞeken worden naar
hetmagnetíschveld vanhetvoorwerp Als deze inhet gebiedvalt dat gediscrimineerdmoet
worden zal er geen pieploon gegeven worden Valt het magnetisch veld buiten het gebied,
dan zal de detector een signaal geven Hierond.er een voorbeeld

---------t ------------l

L-------------J
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Moederdag rg97
Zoals íedere fanatíeke detector-

zoeker w or dt ondergetekende

ook regelmatíg benaderd om

'eventjes' een verloren voor-
werp op te sporen.

en dergelijk verzoek kreeg ik
ook op t mei jl. De restanten
van het moederdagontbijt

stonden nog op het aanrecht toen
de telefoon ging. Een heer uit de

buurgemeente Volendam verzocht
mrJ namens zrJn vTouw om een

trouwring te zoeken. Via via had hij
vernomen dat ik zo'n zoekding had.
I(ennelijk wordt j e als cletectorzoe-

ker al snel in het lijstje lokale zot-

ten opgenomen en weet men je
altijd weer te vinden. U begrijpt dat
ik een dergelijk verzoek van een

vrouw in nood op moederdag moei-
lijk naast mij neer kon leggen,

waarna ik om aanvullende informa-
tie verzocht. Volgens melder was de

ring bij werkzaamheden in de tuin
verloren gegaan. Na een voorzichti-
ge waag hoe diep de tuin was
omgespit, bleek dat men slechts
wat bladeren en af¿al rond de ligus-
terhaag verwijderd had. De ring,
die toch al wat los gezeten had, was
daarbij vermoedelijk van de vinger
gegleden. Wie ooit in Volendan
geweest is, weet dat een doorsnee
Volendammer van zijn huis een

paleisje maakt. Zo ook de tuin, die
steevast voorzien is van een onder-
heide plavuizen achterplaats en
ontdaan is van ieder sprietje
onkruid. De melder wees mij op
twee forse zaldcen tuinafi¡al en met
enig leedvermaak werden deze

omgekeerd in zijn keurige achter-
tuin. Na de berg geëgaliseerd te

hebben, liet ik mijn Tesoro Golden

Sabre zijn werk doen. Ik werd
slechts opgeschrikt door een forse
chocolademunt van dat verraderlij-
ke goudkleurige folie fie trapt er

toch ieclere keer weer in). Vervol-
gens verplaatsten wij ons werkter-
rein naar de bewuste heg. Doordat
de sceptisch kijkende echtgenoot
de onderste tald<en van de heg een

stukje optilde kon ik telkens een

paar zoekslagen maken rond de

stan van de heg. En zowaar!!!, na
een kwartiertje zoeken kwam daar
de bewuste ring te voorschijn.
Onze Volendamse schone sprong
een gat in de lucht, terwijl haar
man terstond naar zijn portemon-
nee greep. Mogelijk was hij dat in
andere situaties ook zo gewend.

Na mijn salaris te hebben beklon-
ken op r fles Jägermeister verliet ik
ons mooie visserdorp met het
gevoel in ieder geval r Volendamse
moeder clie dag extra blij gemaakt
te hebben.

M. A. Ouw ehand, Monni ckend am

ten. Bij het schoonmaken ervan
komen sporen naar boven.
Ook molshopen bevatten vaak res-

ten afl<omstig van onder het huidi-
ge oppervlak. Mollen houden niet
van nattigheid, dus je vindt ze auto-
matisch op de hoogste pleld<en in
het terrein. Daarnaast kunnen de

aanleg van nieuwe verkavelingsslo-
ten en diverse erosieverschijnselen
informatie opleveren. Het toeval
speelt een grote rol. Notities kun-
nen gemaakt worden met een pot-
lood op een fotokopietje van de

topografische kaart dat voor de ste-

vigheid op l<arton geplakt is.

Het karton komt van een doos uit
de supermarkt en een potlood
schrijf,t ook nog op nat papier.

Een systematische verkenning van

Veldverkenníng,
een nuttige en leuke

bezigheid voor de
liefhebbers van het oude,

en dat zijn we
j A. Folkerts j

et zoeken naar oudheidkun-
dige sporen wordt in het
vakj argon een veldverken-

ning genoemd. Het verzamelen van
die sporen bestaat bij de gratie van
hedendaagse bodemverstoringen.
Waar vindplaatsen dicht onder het
huidige oppervlak liggen, worden
de aanwijzingen vaak door ploeg-

werkzaamheden aan de oppervlak-
te gebracht, bijvoorbeeld in de

vorm van grondverkleuringett en

scherven. Een veldverl<enning
bestaat dan in hoofdzaak uit het
aflopen van recent geploegde

aldcers. Waar niet geploegd wordt,
zoals in weidegebieden, gaat de

aandacht uit naar hedendaagse slo-

[']
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middeleeuwse en jongere vind-
plaatsen is een plezierige bezig-

heic1. In de eerste plaats liggen vele

vindplaatsen voldoende dicht
onder het huidige oppewlak om
verschillen in de begroeiing te ver-

oorzaken. Zo hebben de kalkrijke
stortplaatsen van as en de haard-
plaatsen van huizen een onmisken-
bare invloed op cle plantengroei,
distels en brandnetels. In de tweede
plaats blijken de huidige sloten,
mits er geen ruilverkaveling
geweest is, in een nauwe relatie te
staan tot de middeleeuwse bewo-

ning in een gebied. Zo zijn er vor-
men herkenbaar van sloten die
erven omringd hebben, soms ook
braakhutten van de hennepteelt of
zogeheten'pestbosjes' waar besmet
vee begraven is, en andere die aan

weerszijden van oprijlanen hebben
gelopen. Soms kan aan bochten in
sloten de plaats van woegere boer-

derij en worden afgelezen.
Ten derde hebben mensen heel
vaak hun erfopgehoogd tot lage

terpen, die in het huidige land-
schap nog goed te zien zijn. Maar er
zijn ook huisplaatsen met geringe-
re oneffenheden waar je wat meer
oefening voor nodig hebt. Dat zijn
vaak niet meer dan de periodieke
ophogingen van vloeren en de bij-
behorende opstapeling van haard-
plaatsen. Bedenk dat de huizen zelf
helemaal van hout, vlechtwerk met
leem en riet waren gemaakt. Ik ken
ook pleldcen die je alleen maar her-
kent omdat de grond er veel zwar-
ter is dan in de omgeving. Ofje ook
daadwerkelijk iets vindt, hangt
sterk afvan het seizoen. De sloten
worden geschoond in de herfst of
in het vroege voorjaar. Reliëfs in het
landschap zie je in de tijd dat het

gras heel laag is ofde zon laag
staat. Ik heb wel gezocht in de

avonduren in het maaiseizoen net
nadat het hooi van het lancl was

maar ook wel 's winters.

Verzamel ook oude kaarten van het
gebied waarje zoekt. Ik zoek
gewoon achter mijn huis in de VijÊ
heerenlanden. Het Hoogheemraad-
schap heeft daar hele mooie kaar-
ten van gemaakt. En daarnaast
maak ik gebruik van een herdruk
van oude topografische kaarten en
een luchtfotoatlas. De historísche
geografie is een hoofdstuk apart.
Voor dat de kadastrale nummering
werd ingevoerd in de vorige eeuw
werden stukjes land aangeduid met
een naam. Die namen werden ont-
leend aan de ligging, gesteldheid of
het gebruik van een stuk land,
maar ook soms aan de eigenaar.
Een naam als 'werf 'warf 'wurf
geeft vaak een huisplaats aan.

Een grondboor is wat dat betreft
ook een handig ding in het veld om
snel iets te bekijken. Vergeet het gat
niet dicht te gooien om gebroken
koeienpoten te voorkomen. Je vindt
in de Alblasserwaard en Vijfheeren-
landen bijvoorbeeld tientallen
nederzettingen, kasteelterreinen,
kerken en kapellen, molenbergjes,
resten van ambachtelijke bedrijf, es

zoals traanstokerij en en braakhut-
ten. Maar ook oude dijkjes, zijde-
wendes en achterdijken en waterlo-
pen. De ontginning vond plaats in
blold<en waarbij de huidige woon-
huisrijen op de koppenvan de

kavels niet persé de oorspronkelijke
middeleeuwse hoeft te zijn. In som-
mige gevallen zaten die juist aan de
andere kant van het land.

Behalve dat je met je onderzoek een

wezenlijke bijdrage levert aan de

geschiedenis van de streek, kunje
de landinrichtingsplanologen kost-
bare info¡matie verstreldcen van
belang bd c1e herinrichting van de

streek. Zaal< is wel datje alles regis-
treert en aanmeldt. Je vondsten krij-
gen daardoor tenminste ook meer
betekenis dan alleen een herinne-
ring aan een dagje leldcer zoeken.

t-- --l
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ALTTID DË BETERE KËUS
Detection Systems Holland - Tel. (038) g0 EO Sgr
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Waarom onze detektors dieper gaan

dan welke detektor dan ook?

TI.]RBO!
Wil Hofman, de detektorspecialist,
meer dan alleen maar een dealer.

Bel voor onze scherpe prijzen
024-67 7 4063 I 0654-946333

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

ffiR*e<J
viking

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

Spectrum XLT

uoo,f' 46 r4íper maand

Silver Sabre Il
uoo, f. 34, I 5 per maand

STE,E NBERGEI{ DE,TE, C TORS
U kunt alle detectors 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 1 1 43.1 9 756

D etector Magazíng 
raarsans,ee2

NR. r,3EN4 fotokopieënverkrijgbaar
NR.2,5 EN 6 nog maar enþele exemplaren

laargang L993,1994,1995 en 1,996

ÂLLE NUMME¡s voorlopig nog leverbaar

Bestelling iloor overmaking van f 42,50 Qter
jaargang, incl. porto), of f 7,25 þer los nummer,
incl. porto) op gíronummer 1625000 oJING Bonk

67 80 04 9OO t.n u. De Detector Amateur, ondeÍ

de vermelding van de desbetreffende jaargang.
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a a ¡ aa a a a a aa aa a aa a aa oa a a ao. a a

Fisher 1,280 X,1,5 jaar gar. ... .. ...

Fisher 1235 X,1 jaar gar. ..

Fisher 1266 X, demo,3 jaar gor.

Fisher 1266X,1.jaar gat.

Tesoro Tollec II,2 schijven/vrijwel nw. .... .

viking 5 DM,half jaar gar.

HANDET,SoNDERNEMTNG DJ LAAN, rEL. (ozz) 59 3z 86.

OGGASIONS a a a a aa aa a a aa a a a a a a aaa a aaa a a a a

Lib 150

G ol ds c anner (zon der meter)
Coin Pro (meter en toon id)
x100 . .. ..
x200
Freeàom Ace Plus
GTA 350 ..

GTA 500 ........ ..

GTA 1OOO

Tracker I

Tracker III
Cutlass II .

Bandid,o II
1,280X (and - water), incl koffer
1280X (and - water), 5 maand oud ....

Classic II ...

EagleSpectrum. .....
XLT ..

1220-B .

550

Op al onze gebruikte detectoÍs verlenen wij 7 jaar garantie

KoorsrR¡. METAALDETEcToRS, rEL (o5tj 46 5o 93

Vikíng 5D,demo,12mndgqr. ..... f 345,-
C-Scope TRNLE1,2o0,zg staat,4mndqar. f 395,-
Tesoro Cutlass II, z g sta.at,6 mnd gar. ....... . . .. . f 395,-

C-Scope CS77O,bijnaalsil;u,10mndgor. f 425,-
Fisher 1,265 X, goede staat,3 mnd gar. .. .. ... f 575,-
'[esoro Pantera,z goedestaat,çmnàqar. f 695,-

White's CLIII25 cm,uitlopendmodel,24mnd qar. .. f 825,-
White's Eagle SP., z goede staat,6 mnd gar. f 950,-
Físher 1266xB,z.g.stoat,8mndgor. f 975,-
Tesofo Stingroyl,zg.staat,Smnàgar. . . f 1,1,50,-

C-Scope sMX, demo,12 mnd gar. .. f 1250,-
Tesoto Toltec lI, bijna als nieuw,'J-2 mnà gar. f 1275,-

White's XII,z opl. set,bijno als nieuw,l-O mnà gar. . f 1-450,-
White's XlJl,demo,l2mnd,gar. f 1-595,-
Fisher CZ 6 + extra sch., uitst st 12 mnd gar. .. f 1,995,-

F,{ DErEcr - GERI GEsrNK,'îEL (oß) 43o oS 12.

Altai
Bounty H.

Bounty H.

C-Scope
C-Scope

C-Scope

Fisher
Garrett
Garrett
Garrett
Viking
viking
Viking
vìkíng

White's
White's
Whiteb
White's
Whíte's

L79,50

292,50
475,-
640,-
7qç 

-
L025,-
635,-
475,-
775,-

L355,-
315,-
475,-
7A< _

260,-
465,-
750,-

1050,-
L850,-
1-825,-

99,50

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

sluitingsdaturn naar de redactie
op te sfùren. .Aangeboden voor-

werpen van archeologisch
belang dienen altijd te zlln aan-

gerneld.

' Tr xool A-ANcEBoDEN:

! u"t 
^rortEcroR 

C-ScopE

a 660, wtlNrc cEBRUTKT

o f 3oo,-.TrvENs 20 DETEC-
a ToR MAGAzrnes, ¡nnnv '94-

! 'ss-'se tt 2 NUMMERs '92

a vooR t r2o,-.
a DHR.A. F. PTNToRE,

o rEL. (qß) 3g 37 48
o (vnacw waanToos)
a

TE KooP GEVRAAGD:

STA.NDAÂRD scgo"rxt zol z.t
cu (arunnr urrsp RtNc 7/8
cr.a) voor EEN TESoRo
GoLDEN SA¡RI. NA r8.oo
uuR, TEL. (or8o) 3r 5r zz.

T¡ roop: Wnrrs's Sprc-
TRUM¡ I 3 IAAR OUD, MET
OPLADER EN 3 BATTERI'EN,

EN WHITE's SURFMASTER, r
UAAR ouD. INL.: SMrrs,

VENRI{Y, TEL. (o478) 5t z8
67 (lve r8.oo uun).

TE KooP: 
.WHrrE's 

CrRss¡c
SL cEMoDrFrcEEno (runro),
2 MND ouD ¡¡¡ Nreuwsr¿.er!
cA. 2 IA¡'R GARANTTE. MoET
w'EG WEGENS STUDIE.
NrEUwPRrrs f 1465,-,
VRAAGPRT'S f ro5o,-.
,. CoRNELrssEN,
rrr. (o3r7) 3r 52 ro.

MD 200 . ....... ...

TracþerlD.. ..

Tracker III
cs 990
cs 1.220

CS2MX .,

L2L2X..........
Freedom AcePlus
GTA 500 ... . .

GMH CXIII ..

5 D, incl. beschermkap .

7 MX,incl beschermkap

8 MX, incl. beschermkap .

Crown, incl hoofdtelefoon .

Beach Bug III ...
Classic SL lI .....

Classic SL iil
Spectrum XI.T

f LLso,-
f 87s,

f 1389,-
f 9so,-
f LL9s,-
f 17s,-

Compass

Compass
Compass

Compass

Compass
Garrett
Garrett
Garretl
Garretl

Bounty H.
Bounly H.

Tesoro

Tesoro
Fisher
Fisher

!1/hite's
White's
White's
C-Scope

C-Scope

f 4so,-
f L000,-
f 1300,-
f 9oo,-
f Ls00,-
f soo,-
f sso,-
f 6so,-
f 900,-
f 2so,-
f 4oo,-
f 4so,-
f 7so,-
f L100,-
f L400,-
f 4s0,-
f gso,-
f 1,200,-
f s)o,-
f 3s0,-f

j
I
f
I
J

f
f
f
f

TM 808 diepzoeker
Waadschep r.v s. 2 mIr lang ...........

Op aI deze d.emonstratiemodellen geven wij volledige garantie

Bounly hunÌer 2 jaar / C-Scope 3 jaar / Fisher 3 jaar /
Garrett 2 jaar / Yiking 2 jaar / whíte's 2 joqr
HAcRo MErA¿.LDErEcroRs, ret (o4y) 31 44 65.

'fesoro GoldenSabre . ... f
2 nieuwe historische atlassen Friesland en

Zeeland,per stuk ..... . . Í
DErEcrroN SysrEMs HOTLAND, rr'L. (qB) 36 36 5gr

700,-

ALTTID DE BETËRE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (038) g0 g0 Sgr
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UW PARTNER

IN SGHATZOEKEN

FF
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

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

Bij aankoop van een

C-SCOPE CS 6 Pulse lnductie
(zie magazine 28)

of een

C-SCOPE CS 1 220 XD'
(zie magazine 32)

een ultrason¡c cleaner
(winkelwaarde f 295,-l

grat¡s

CS 6 Pl en CS 1 22O XD zijn in principe steeds
uit voorraad leverbaar
Voorraad ultrasonic cleaners is beperkt, dus op=op

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Fax0227 593286

BerDaaÍ nu uw delectomogozine nummers
in een speciale verzamelband en u heeft een

prachnq naslagwerk in de boekenkast

De verzamelband is voorzíen van een
72-pens mechaniek, waardoor u 72 bladen
zonder te beschadiqen makkeljk kunt
bevestígen.

De buitenkant is uitgevoerd in
blouw - zw arte b e druÞking en u oor zíen
v an milieuu r iendelíjÞe Jolie.

lJ þunt deze uerzamelband bestellen door
overmaking van f 4,95 (incl verzendkosten)
op Postbonk ú75ooo of
ING Banþ 67 8o o4 9oo t.n.v De DetectoÍ
Am ateur, onderv ermel díng v an
'Verzamelbanà'
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Dete(ctolrminotþ

Dick tekhof, bestuurslid en vr00gb00k spe(iolií heeft een heel

leuk boekie over bodemvondlen gemookl. Dit boekie heeft 100

poginot en bevol I 75 folot von voorwerpen uil ziin privécolleclie.

Dil boekie heefi een zeer loeposeliike noom: Dete(clolrminotie.

Von olle vondten wordt uitleg gegeven.

De priþ von dit hoekie ß in noor

honkrekening nummer 33. rmel-

ding vøn foloboek. Don zol

[*]



AANMETDINGSFORMULIER
METAALVONDST

DATUI"l

N-iAM VINDER

ADRES

POSTCODE 'V/OONPLAATS

TF,I,F,FOON

GEVONDEN OB'ECT

NfATERIAÀL

OMSCHRUViNC OBJECT

AFMETINC/CQ.CEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: ]A / NEE DOOR

VINDPLA,A.TS,/ COORDINATEN

GEN,IEENTE / PLAATS

VONDSTOMSTANDIGHEDEN:

HANDTEKENING

tector AMATEt)R

S]TUATIESCHETS VINDPL,{ATS GEYO¡{DEN OBJËCT

AFBEELDINC CÉVONDEN OBJECT

HET GEVONDEN OB]ECT BLI]FT IN IEDER GEVALTOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BIJ DE VINDER

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

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet eike duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- 1)zeren- 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, zoais naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeid een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

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

voorzijde: vrouwenkop met
omschrift, keerzij de beschadigd.

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

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

Romeinse schenren.

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een
schetsje te maken. In het gevai 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:

Rij ks d ien s t v o or het O u dheidkundig Bo demonder zo ek
(RoB),
Kerkstraat'J.,
381.1. CV Amersfoort
Telefoon 033-634233

Koninklijk P enningkøbinet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus 'L'1.028,

2301. EA Leiden
Telefoon 071.-1.20748

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

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KLEINE MOEITE!

[*]



Dnrrcron Nrruws

Nieur¡e catølogus

vøn Garrett
Van G¡.nnErr ontvingen wij de

nieuwste ldeuren-catalogus
met daarin de bestaande
rnodellen en ook een aantal
nieuwe modellen.
De Treasure Ace 1oo, 2oo, 3oo,
drie eenvoudige en goedkope

cletectors waarvan de 'zoo' en
'3oo' zelfs zijn uitgerust met
o.a. een digitale display-uitle-
ztlìg.

Het topmoclel de "cu zooo" is

iets aparts en moet u echt
komen bekijken. Bijna alles is
op de display afte lezen.
De nieuwe modellen zijn
leverbaar vanaf eind j uli.

Plijzen:
Treasure Ace roo I qZs,-
Treasrrre Ace zoo I sgs,-
Treasure Ace 3oo [ 6gS,-
crr 2ooo masterhunter f zt5o,-

Inl. : hrry or teur I(o oistra

Metaaldetectors

Tel. (0s13) 46 s0 93

Fax (0s13) 46 30 67

Steenbergen
op ínternet
Steenbergen in nu ook op
internet te vinden. Het adres

is http ://www.worldaccess.nl/
- detect/homepage.htm.

i=;:-S

rao. ft9-19!

- r a a a a O a, t a aO a a a t a a o * a a O a a € a ¡ t C a a a a a a a a a e c a e a e Û a èÓ a a

TESORO -WHITE'S - GÁRRETT- WKING -
BOUNTY HL^A/TER - MINELAB -COMPASS - L,ASER -

Zeg møør wøt u wilt....

een T,t) ø.ønzinnige øønbieding ! !
TEVEN S EEN RLIIME KEUZE AAN ACCESSOIRES EN B OEKEN.

KEEPSTRAAT 2 5702 LH HELMOND 0492 - 544782

Lru]



Dea,ler.
r Kooistra Metaaldetector s

Compass / Garrett / C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buofi en 114, 8408 HP Lippenhuizen
teÌ. (0s13) 46 so 9s

t Grondvondsten Museum /
Lankman Detectors
White's / Electroscope
ook verhuur
u.d. Tuukstrddt 26, Noordwolde
tel (0s67) 433213

r DSG Metaaldetectoren
Groníngen
White's / Vikíng / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstraat 26, 9965 RK Leens
tel. (0s9s) s7 77 49

Holland Detect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
Balingerbrink 48,7812 SK Emmen
tel. (0591)61.2s 20

t Detectíon Systems Holland
Ivl/hite's / Viking / Tesoro / C-Scope
Fisher / Goldspear / Electroscope
CEIA / Beveiligings c.q. hand detect.
Pulsinductie / Diepzoek app.
Tevens verhuur
Veerpad2,8276AP Zalþ
tel. (038) 363 65 97, Jax (038) 363 64 80
autotel 06-52926825
emaíI detect@pinet

t Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings seryice

Schurinkduarsr¡eg 77, 7523 Æt Enschede
tel. (0s3) 43o os 72

t Borderlíne
White's detectoren
Hobby, beveiliging en industrie
U els erdijV B ouw manw e g 2, Ootm ars um
tel (0s47) 29 34 27,fax (Os41) 29 s6 32

r Fleuo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingserrrice
Kerþad 78, 8376 DB Marknesse N.O.P.
tel. (0s27) 20 39 29 / o6-s29 743 80

Blankeboom Detectors
Tesoro / Viking / White's
Kornhorst 65, 7041, HL 's-Heerenberg
tel. (0314) 66 44 70

t Hofman Electr oníca V. O. F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Primulastrad't 6, 6641 BV Beuningen
tel. (02! 677 40 63

t Aemile Heíín
Metaaldetóctoren
White's / Tesoro / Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 3608 TH Maarssenbroek
tel- (0346) 56 30 37 (tot 23.OO uur)

Goldrush
White's / Depthmaster /
Detection Design

Palembangstraat 5, 7094 TA Amsterdam
tel. (o2o) 668 29 68

D J. Laan Metaald,etectors
C-Scope / Tesoro / Fisher / Viking
Píeter Moatsstraat 72
7777 AP Híppolytushoef
tel. (0227) 59 32 86, fax (0227) s9 32 86

GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendijk 29,7797 PD Den Burg,Texel
De Cnmpen 9, 7927 BW Akersloot
tel. (o2s7) 37 39 s8

t Zoetmulder metao,ldetectors
Metaaldetectors voor hobby
industrie en beveiliging
Grote Houttueg 97,7944 HB Beuenuijk
tel. (O2s7) 22 54 57

HamstraV.O.F.
Garrett / Compass / C-Scope
Bounty Hunter
Kleíne H aar s eka de 7'l-9
4205N4 Gorinchem
tel. (0183) 62 75 Oo

Maro Detectie
Tesoro /Viking / C-Scope
Fieldmaster / Fisher / White's
,lan Kloosstraat 16
2207PW Noordwíjk
tel. (o71) 364 78 21.,b.9.9. o6-542 477 28

. Deco Home Hoeveline
Tesoro

Burg BauvJmannlaan 9Oa
3043AP Rottetàam
tel. (010) 475 76 49

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

Carnísselaan 55,3083 HB Rotterdam
tel. (o7o) 456 73 84

Pagtnø,
T

I

. Ian uan Beraen'Metaaldeteítors
TesoroT

T

Tanneskampke 73, 5221 BT Den Bosch
tel. (O73) 631 73 so

P. van der Putten
C-Scope / Fisher
HutakÞer 3, 5552 CJ Valkenswoard
tel. paQ 204 L7 17 / (0a{]) 2ot s3 47

r HAGRO MetaaldetectoÍs
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Stationsstraat 732-734, Deume
æL (0a%) 3L 44 6s

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
Bontehondsfroat 3-5, 4567 BA Hulst
tel. (0774) 37 97 s6

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher/ Garrett/Viking
Spoorstroat 56-58, Boxmeer
æ1. pass) s7 7s 76

I



Waaromkíezen
toch steeds meer zoekers
voor een GAffett?

Misschien vanwege de tage prijs,
het enorme dieptebereik, , i

en de vete instetmogetijkheden?
0f dankzij de goede uitteg en service van de

dealer/importeur?

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

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

assortiment van Nederland.

METAAT DETECTORS

Buorren 114,
8408 HP Lippenhuizen
Tet. (0513) 465093
Fax (osrr) 46 30 67
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De officíëIe dealers van Kooístra Metaaldetectors staan op de dealerpagína


