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f 2195,-
clubleden 5% korting

Tesorots
de beste

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,-)

lmporteur Benelux:
Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

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

AMIGO II
p Max CUTLASS
p Max SIDEWINDER

¡r Max BANDIDO

f 649,- LASER 83 Power Max
f 795,- ¡r Max BANDIDO NL Mod.
f 1195,- LASER B1 High Power
f 1380,- TOLTEC ll

f 1380,- PIRANHA (pulse induction) f 1995,-
f 1s10,- STTNGRAY X f 2195,-
f 1595,- LOBO Super TRAQ f 2375,-
f 1699,-



Detector magazine is het
verenigingsblad. van
"De Detector Amateuf"
en verschijnt elþe 2 maanden
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Voorvvoord
Va¡.¡ nut B usruuR

Beste mensen,

Ik was net terug van
mijn vakantierondreis

(met mijn vrouw, maar
zonder detector)' Luxem-

b ur g - Zw itserl and - Zuid
Duitsland-T sj echië', toen ik

door Kees era.an werd herinnerd
dathet weer tíjd was om een

v oorw oordj e te schrijv en.

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 rÜtje 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.

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

Activiteitencommis s ie
Voorvragen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bÜ:

B. Tigelaar, Ommerweg 71,7707 AS Balkbrug,

tel. (o523) 6s7223

Advertenties, Opgravertj es, Occasions

Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer,

Hanebalken 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5tz) 53o4o3.

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerPen

dient u een foto of cluidelijke zwart-wit tekening op

te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar 4j,91ol TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 153,92oS CL Drachten

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar

een van de officiële instanties heeft gestuurd naar

ons secretarraat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud

Ir]

Zo ziet u maar clat als ik iets

vergeet de andere bestuulsle-
clen mij aan de mouw trek-
ken, zoclat ik weer bij c1e 'les'

ben. Ik hoop dat u allemaal
een fijne vakantie hebt
gehad, misschien prachtige
zoekplekjes hebt gezien en
mogelijk ook gezocht heeft.
Ach ik hoef u natuurlijk niet
meer te vertellen, waar l(ees

op wacht. Nu de vakantie
weer achter de rug is wacht
ookvoor ons als bestuurweer
hel 'werk'. De Engeland reis

staat ookvoor de deur, de

zoekdag in het najaar, c1e

Reuverdagen in Amersfoort
en de archeologische dag in
Leiden. Dagen waar wij als

bestuur proberen de verenr-

ging onder de aandacht van
de mensen te brengen en de

naam Detector Arrrateur naar
buiten dragen. I(ortom
genoeg te doen; deze en

andere dingen. U ziet wij
hoeven ons niet te vervelen.
Geluld<ig hebben wij ook nog

wel tijd over om zelf te zoe-

ken. Omdat ik ook nog wat
moet overhouden voor een

volgend blad stop ik en wens

u allemaal veel zoekplezier
en tot de volgende keer.

Met cletectorgroeten,

Ll. Haak,

voorzitter
t a aa a a acaa ¡ c a a a a e aa a

Voor de volgendjaar in het
Fries Museum te houden
expositie over'metaalvond-
sten' zoel(en we nog
topstuld<en.

Aanmeldingen:

L. Haak, Zetveld 12,

9202 LM Drachten

aaa taa aa Daaaaa Ðaaaa l a

Video
Voor het maken van een

video-film over onze hobby
en onze vereniging zoeken

we iemand die ons daar
behulpzaam bij t<an zijn.

Bent u de geschikte persoon?

Laat dat clan weten aan het
secretariaat van de ooa:
D. Smilde

Berhardweg 31

8453 XC Oraryewoud

a a oa a 6 € a ca ae a ca o aa o46
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ROB Topstukken

In het vorige magazine heb-

ben wij u beloold dat we in
het volgende numner de

lezing van mw. Venegroor,
provinciaal archeologe zou-

den afdruldcen. Helaas is dit
door vakantieperikelen ver-

laat, maar zullen we probe-

ren dit in magazine 35 te

plaatsen.

a a a a a a a a a!a a a a a ! a a ¡ a

Regiovertegen-
woordigers
Het bestuur zoekt o.a. wegens

uitbreicling van de activitei-
ten van de vereniging'r'egio-
vertegenwoordigers' in het
land.

Belangstellenden kunnen
zich melden bij de voorzitter,
L. Haak, tel. (0s12) s2 28 04



Schrijvers gezocht
De vakantie was natuurlijk
véél te kort, maar we zijn
toch leld<er uitgerust. Leldcer

op een camping in Engeland,
zonder computer, en zonder
gestoord te worden door de

dagelij kse telefoontj es.Vanuit
de luie ligstoel doe je dan ook
weer genoeg rnsprratre en

nieuwe ideeën op voor het
komende seizoen.

Inmiddels zijn we weer volop
bezig met o.a. het magazine.
Zoals u misschien heeft opge-
merkt, is het magazine even-

als vorige jaren vanwege de

vakantietijd 4 pagina's dun-

ner dan gebruikelijk.

Ook deze keer is het weer
gelukt om een magazine
samen te stellen met leuke en
interessante artikelen, en het
ook nog eens op tijd in de

brievenbus te krijgen.
Maar om elke keer weer een

magazine te vullen is er heel
veel kopij nodig. Zoekverha-
len, vraagbaak, testen, verha-
len over vondsten enz., enz.
We zoeken daarom leden die
het wel leuk vinden om
'regelmatig' te willen schrij-
ven voor ons magazine. Dat
l<an een vervolgverhaal zijn,

losse slul<jes, leuke stul<jes,

artikelen over voorwerpen
enz. Wat levert dit op zult u
misschien wel vragen.
Ondanks dat we een finan-
cieël gezonde vereniging heb-
ben, kunnen we niet met
enorme tarieven werken. Dit
betekent niet dat u voor niets
hoeft te schrijven. Sincls kort
hebben we hier een vergoe-

dingssysteem voor. Heeft u
eventueel interesse, neem
dan eens contact op met de

redactie (o5rz) 53 o4 o3.

I(ees Leenheer
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Vraag altijd toestem-
ming tot zoeken aan de

I an dei g ena ar of b ehe er der
van de grond.

Legitimeer je met je
lidmaatschapskaart

(edenpas).

Wees voor onze vereni-
ging "de Detector

Amateur" een

àetectorambassaàeur.

Laat munitie liggen;
indien noàig de plaats

markeren en àe politie waar-
schuwen.

Zoek nooit op archeologi-
sche terreinen, mits je

to e stemmin g hebt v erkr e g en

van àe bevoegde instanties
om mee te helpen bij
een archeologische

opgravmg.

Neem zoveel mogelijk
het metalen afval, zoals

lood enkoper mee.

Denk omhetmilieu.

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 kan a an-
nemen of vermoeden dat
deze v an w etenschapp elijke
cultuurhistor is che w aar de

zijn, moeten binnen drie
àagen gemeld wordenbij
àe burgemeester van àe

plaats waartoe het gebied

behoort.

Bovengenoemde vond-
sten moeten eveneens

worden aangemeldbij de des-
b etr eff en de ar che olo gis che in-
stanties, zoals de ROB enhet
KPK.

Het's nachts zoeken

zonder toestemming
van de landeigenaar is verbo-
den. Iemand die's nachts
zoekt is uerdacht bezig.

Ir]
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Bestuur
E Voorzitter:

L. Haak
Zetveld ¡ z

9202 LM Drachten
Tel (o5rz) 5z z8 o4

Ë Vice-voorzitter:
J. Koning
Nieuwmarkt z6
87or KL Bolsward
Tel (o5r5) 57 2502

ñ Secretaris:
D. Smílde
Pr. Bernhardweg 3r
84y XC Oranjewoud
Tel. (o5r) 63 19 78

B Bestuurslid:
D. Ëekhof
Pealskar 47
85or TL Joure
Tel. (o5t3) 41 66 7o

I Bestuursiid:
B. Tigelaar
Ommerrpeg'l-'1,

77o7 AS Balkbrug
TeI (o54) 6s 7z 73

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

E Penningmeester &
ledenadministratie
W. Woudstra
Melkemastate 1.6

B9z5 AP Leeuwarden
TeI. (o58) 266 t8 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 schrifrelijk bin-
nen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f 5o, - per
jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

aaaaaaaaoaaaaaaaaaaa
Fostl¡anh r67\oÕo
ING Bank 67 Bc o4 9oo
t.n.v. De DetectoI Amateur,
Leeuward,en



INGEZONDEN VOOR DE

VONDST
VAN HET

OM MEE TE DoEN MET DE,.VONDST VAN HET ,AAR,, DIENT U EEN !.ÉRHAAL, VAN TËNMINSTE I5O

WOORDEN, TE SCHRUVEN OVER HET DOOR U CEVONDEN OB'ECT NATUURLI'K STUURT U DUIDELI,JKE FOIO,S

VAN HET VooRwERP MEE VOORWERPEN VAN ARCHEOLOG¡sCHE WAARDE D¡ENEN TE WORDEN ¿,qNGEMELD.

Zo va,der,
zo zoon

Het was een druilerige zaterdagmorgen,het
goot píjpestelen,leuk weer om eens lekker

een moÍgen te gaan zoeken. Het was 8.oo

uur en ik had net koffte gezet en brood klaar
gemaakt toen mijn zoon van t3 jaar naar
benedenkwam. "Ga je mee zoeken?", vroeg

ik. Meestal is het anturoord: "Nee, geen zin!',
maar nu had hij wel zin om mee te gaa.n.

Dus extra koffie,brood,handdoeken en een

regenpak mee. Zelf gebruik ik een visoverall,
deze isbijna waterdicht, dus droog houden

doe ik het meestal wel.

bepalen van het voorwerp is nog

moeilijk, rnaar hij vindt ze wel met
de Fisher rz8ox Aquanaut.
De Fisher rzSox had ik net door de

fìrma Gelan laten voorzien van een

langere steel en een grotere oPen

zoekschotel (ro,5 inch). Hiermee

wordt het zwaaibereik met een

meter vergroot. Het is aan te beve-

Ien om het kastje aan een riem om
je middel te hangen. Ook is volgens

mij het dieptebereik, door het aan-

brengen van de grotere schotel ver-

groot.

"Pap, ik kan hem niet vinden".
Dus stoppen en onmiddellijk kij-
ken. Hij had al een gat van zo'n 30

cm diep en zo'n 5o cm cloorsnee

gegraven. Ik mopperde al, maar

stopte toen ik met mijn metaalde-

tector over het gat ging. Het knalde
eruit, een mooi signaal op grote

diepte. Op 6o cm diepte viel uit de

grondverkleuring een rond voor-

werp. Mijn zoon had dit niet
gezien, dus ik verborg de munt in
mijn hand en begon het gat met
mijn laars dicht te schuiven. "Groot

ljzer" zeí ik tegen mijn zoon, "hou
je hand maar op". "Gefeliciteerd

Brabant
Albert en

lsabella
L598 - L621

dukaton
1.618

Antwerpen
u. Gelàer /

Hoc.3O9 - 1

a een uur rijden, komen wij
bij mijn locatie aan. Eerst

even langs c1e boel om te

zeggen clat we met z'n tweeën
komen zoeken. De uitnodiging voor
een bak koffie sla ik maar af, want
we moesten 's middags ook nog

ergens anders naartoe, en ik had

mijn vrouw beloofd niet te laat te
komen. De auto werd naast de stal
geparkeerd.

Terwijl we het weiland oplopen, zeg

ik tegen mijn zoon, "Kijk dat laag-

gelegen stuk weiland, daar moeten

we straks naar toe, maar eerst nog

eventjes zoeken op de plek waar ik
de vorige keer ben gestopt".

Na een aantal doorkijkers kreeg ik
een mooi signaal, een hele mooie
grote zilveren gesp (1 6 x ro cm) uit
+ r75o was het resultaat, alleen
helaas in 6 stukken.

Voor mijn zoon was het behalve een

keer meedoen aan de zoela,veclstrijd

voor kinderen tijdens een zoekdag,

de 5e keer dat hij meeging. Langer

dan een uur zoeken is eigenlijk
heel veel voor hem. Het exact
pinpointen, oftewel het plaats

In]



Friesland
Nederlandse

2 gulden
L696

DeIm 1757

met je eerste grote zilveren munt",
zei ik, en gafhem na een vluchtige
determinatie de zilveren ducaton.
Als er één ligt dan liggen er meer,
zei ik, en ja hoor een halve meter
verder had hij weer een mooi sig-
naal. Op weer zo'n 6o cm diepte
pakte ik ziin 2e ducaton op.

De afbeelding, Albert en Isabella,
was me inmiddels niet onbekend.

Terwijl ik bezig was om het gat met
mijn laars dicht te schuiven, hoor-
de mijn zoon op dezelfde plaats
opnieuw een mooi signaal. Ik werd
nu toch even stil toen ik weer een
grote zilveren munt in mijn hand
had liggen. Een zilveren z gulden
stuk van Friesland in een prachtige
kwaliteit. Na deze vondst zijn we
niet meer lang door blijven zoeken,

omdat het nu wel erg hard begon te
regenen.

De volgende morgen hebben we het
terreín nog eens op diepte uitge-
test. Ik met mijn Fisher rz66x, mijn

zoon met de Fisher rz8ox. De rz66x
met discriminatiestand r op 'r', dis-
criminatiestand z op '5,5', sensitivi-
ry (gevoeligheid) ingedrukt en vol
uit. De rz8ox waar mijn zoon mee
zoekt, discriminatiestand op'2,5',
sensitivity en volume voluit.
Mijn zoon had deze morgen niet
veel geluk. Nou ja, rz doorkijkers is
voor een beginnend zoeker toch al
heel wat.

Deze keer had ik wat meer geluk.
Een gewicht van Steenwijk en ook
weer zilver. 8 meter van de vondst-
plek van de vorige dag vond ik; I
zilveren r-guldenstuk van Gelder.
land 17o6, r zilveren r-guldenstuk
van Gelderland qtz, en een zilve-
ren z realenstuk (vermoedelijk)
geslagen in 1698.

Het resultaat van de twee dagen
waren; mijn zoon: z8 munten (3 zil-

veren en z5 doorkijkers), r schijfge-
wicht, zz musketkogels, 1 bewerkte
fietsbel en een halve kilo aan oud
lood. Zelf vond ik; 6 zilveren mun-
ten en 87 doorkijkers, een grote zil-
veren gesp, drie loden gewichten,
r zilveren vingerhoed en een 30
stuks musketkogels enz. enz. Toch
wel een leuk resultaat, en voor mijn
zoon een heuse schatvondst.
Vandaar, zo vader, zo zooÍl

Sebastiaan en Dick Eekhof

Met dank aan Bl. van der Veen

von het K.P.K. te Leiden.

Vlaanderen
Philips ltl 1627 - 766s
dukaton 1664 Brussel
v Gelder / Hoc 327 - 3b

[']



Tl,ueema,ø]
goud!!!

Zoeken met míjn metaa,ldetector d,oe ik al
jaren, maat op 8 mei vond ik voor het eerst
het begerensw aardig edelmetaal goud.

f " á'' i*erwijl sc Heerenveen in de

i-Ì uercrrinale tegen Roda ¡c
-S= kopje onder ging, scoorde ik

tweemaal goud binnen een minuut
op een stuk weiland te Sumar.
Het eerste goud dat ik vond, was

een uitstekend geconserveerde
gouden dukaat uit 1753.

Nadat ik de gouden dukaat goed

had opgeborgen, grng ikverder,
zwaaiend met mljn Garrett cxII
detector en vond tot mÜn grote
verbazing vijf meter verder dan
waar ik de gouden dukaat vond een

gouden ring. Aandacht voor verder
zoeken was er niet meer bij en ik
ging huiswaarts.

Met de acht gram zware, gouden

ring ben ik naar het Streekmuseum
te Burgum gegaan om meer infor-
matie te verkrijgen over de datering

en wat de afbeel-
ding voorstelde.
De bovenkant van
de ring is tweeën-
half blj twee centi-
meter. Toen ik
mijn vondst liet
zien waren ze dol
enthousiast en ik
werd meteen gefe-

liciteerd met deze

vondst. Het
Streekmuseum
heeft contact
gezocht metJan
Zijlsta en Evert
Kramervan het
Fries Museum te
Leeuwarden.
Zij vertelden dat
de datering van
de ring ge/roe

eeuws was-

Verder werd er doorJan Zijlstra uit
Leeuwarden verteld dat de voorstel-
ling op de ring waarschijnlijk ging
om "het lam Gods", de vier gezich-

ten symboliseren in dat geval de

vier evangelisten Mattheus, Marcus,
Lucas en Johannes. Het metaal-
mengsel (niello) is zwartþlauw
getint, waaruit dit bestaat is niet
bekend. Wel is duidelijk dat het in
de Middeleeuwen slechts enkele
uitverkorenen was gegund een der-

gelijk kostbaar sieraad te dragen.
Overigens werd de ring vermoede-
lijk aan de pink gedragen. Er wordt
verder onderzoek naar de herkomst
van de ring gedaan en contact
gezocht met universiteiten in bin-
nen- en buitenland. Voorzover mij
bekend, is deze ring een unicum
voor Nederland en zeker voor Fries-

land. De waarde is volgens Klaas

R. Henstra van het Burgumer Muse-

um. "aanmerkelijk". De gouden

ring en dukaat heb ik in bruildeen
gegeven aan het Streekmuseum te

Burgum, zodat andere mensen de

vondst ook kunnen bewonderen.
Het Streekmuseum neemt verdere
onderzoeken voor haar rekening.
Ik wens iedereen veel succes met
deze mooie en spannende hobby.
Inmiddels heb ik de nieuwe Garrett
crr 2ooo gekocht waarmee ik al een

mooie r6eeeuwse zilveren munt
heb gevonden.

N.B. Streekmuseum/Volkssterren-
wacht Burgum, Menno van
Coehoornweg 9,92s1 rv Burgum
Tel. o5u-465544, Openingstijden:
di. t/m za i 14.oo - 17.oo uur
w. avond : 19.oo - 22.oo uur.

Pieter de Jong,
Eastermar (O ostermeer)

Iu]
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ALTTID DE BETERE KËUS
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Op zaterdag 8 november 1.997 is het weer zo ver. In het centraal
ín Nederland gelegen Amerongen hebben we de beschikking over

een prachtige oude locatie.
Amerongen ligt aan de rand van de Utrechtse heuvelrug.
Vanøf de 69m hoge Amerongse berg heeft men een schitterend
uitzicht over de Rijn, de GelderscheValleí en de Betuwe. Het zal u
d,an ook níet verbazen dat in de omgeving van Amerongen zeer

oud,e vondsten, waaronder Romeíns en merovingisch worden
gedaan.
Het programmq van deze zoekdag is nog níet bekend. Wel ligt het
in de bedoeling dat er ook een grote ruil- en verzamelbeurs wordt
gehouden. In het volgende nummer zal het progra,mma worden
opgenomen.

zaterdøg
zoekdag

8 november 1997
Amerongen

T^/O(IOENtsERG

üÞ
lvlAÄRñ t0 our,,.rr.

lrl



terencl verslagen, dat niet de Elbe,

maar de Rijn de grens met Germa-

niè worclt. Daaldool blijft het
gebied ten noorden van de Rijn ont-
trokken aan de Romeinse klassieke
beschaving, hegeen tot op heden
waarneembaar is. Nu mag je in
Detectormagazine nr. ro gaan kij-
ken. Gert Geesink doet daarin ver-

het zuiden. Let er wel op dat al deze

nanen opgeschreven zijn door de

Romeinen en clat ze tot ons geko-

men zijn via een middeleeuwse
zeef. Het zou best kunnen dat die
stammen heeÌ andere namen
gebruikten voor zichzelf. Wat we

wel weten is dat deze stammen
onderling vrijwel niets anders dan

: Albert Folkerts

Rare jongens, die Romeinen.
Een gevleugelde opmerking uit Asteríx en

Obelix, die velen zich zullen herinneren.
Toch denk ik dat wij de Romeinen veel

minder røar vínden dan bijvoorbeeld de

Chatten, van wie menigeen wøarschijnlijþ.
nog nooit gehoord heeft. We weten vrij veel

van de Romeinen, we hebben allemaal wel
eens een film gezien die speelt in de

Romeinse tijd. Maar de Chatten? Toch zijn
juist de Germaanse volkeren, tot wie de

Chatten b ehoor d,en, onze v oorv ader en.

Naar de noymen van die tijd prímítieve
wilden. Er is al eens over hen geschreven in
het Detector magazíne, dat blijkt uit het
hierna v olgende u erhaqL

n hetjaar 52 strekt het
Romeinse rijk zich uit van
Engeland en Spanje tot aan

Turkije, en viel het gehele gebied

rond de Middellandse Zee onder
Romeins bestuur. Germanië, waar-
toe ook de Lage Landen bij de Zee

behoorden, moet de Romeinen
steeds een doorn in het oog zijn
geweest, want ze zijn er nooit in
geslaagd dit gebied in z'n geheel te

veroveren, alle militaire campagnes
ten spijt. De eerste slag tegen de

Chatten dateert uit hetjaar 1o voor
Chr, in hetjaar 9 na Chr wordt een

Romeins leger in het Teutoburger-
woud door de Germanen zo verplet-

slag van cle Varusslag en de ontdek-
king van het slagveld dankzij de

detector.

Pikant detail is clat het diezelfde
koppige Germanen zijn geweest die

uiteindelijk de val van het eens zo

machtige Romeinse rij k veloorzaak-
ten. Om te beginnen met de grote

volksverhuizing in de vierde eeuw
en ze dienden de nekslag toe door
in de vijfde eeuw Rome te verwoes-

ten. Het volk van de Gelmanen ont-
staat aan het eind van de hetjong-
ste stenen tijdperk (Neolithicum).
Uit de eeerste hand weten we er
niets van af, want er zijn, gezien de

beperlcingen van het runenschrift,
geen overgeleverde teksten. We

moeten het dan ook van de Romei-

nen hebben als we iets over deze

volkeren aan de weet willen komen.

In historische geschriften komen
we de naam Germanen tegen, voor
het eerst in 98 voor Chr, de beteke-

nis zou brullers zijn, hoewel dat
niet met zekerheid vast staat.

De eerste originele berichten over
de Germanen komen van Caesar, in
verband met zdn Gallische oorlo-
gen. De Chatten vorrnden slechts
een van de vele stammen waaruit
het Germaanse volk bestond.
Ze leefden in de Taunusregio in het
hartje van het tegenwoordige Duits-
land, tussen de Cherusken, Bructe-
ren en Usipeten in het noorden en
de Teneteren en Hermunduren in
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ruzie en oorlog voerden. Deze ver-

deeldheid had tot gevolg dat het
nooit tot een gezamenlijk Ger-

maarìs leger tegen de Romeinse
indringer is gekomen. Zelfs niet
toen de Bataven in opstand kwa-
men.

De enige overeenkomst tussen de

Romeinen en de Germanen is wel-
licht het feit dat beide volkeren vele
goden vereerden. Freya, een bij-
naan van moeder aarde, was een

belangrijke godin. Wij hebben er c1e

naam vrijdag aan over gehouden.
De hoogst vereerde god was Wodan,
de god van de wind en de doden, de

uitvinder van de dichtkunst en de

runen en de beschermer van de

krijgers. Hij woonde in het Walhal-
la met de klijgslieden, die vool hem
'de meisjes van het slagveld' als

offer hadden gehaald. Ook Tiwaz
(dinsdag) cle krijgsgocl, oorspronke-
lijk de hemelvader, neemt een

belangrijke plaats in. Romeinen en
Germanen hadden ook het geloof

7

, q col iie rn r ro¡.' lnt fi-¡
r 4 fbf ï;fgçff,{, í +-,tt? qf
,,rlno+L onof * ù 1+ fæ.e+,*¡ ;

, u s rf cì c+, n nì, rl n æ ?rrll tarlterrr¡.t
L.f e+colttõJa r þ¡¿ í-f'íil,e¡tt '
Ån. æl^.cl¡fn bolhlfcff..Zl, I
o.r+ 

^ç ^È.re+ f{.¡r.¡.r añ m1
...lq.. ¡lran..- ;1¡...1, 4

S'.- ¡ 
ø ¡tJt f 'w,lnrfl í f.t ¡'V..

fa aac'c*tlçf,Icft a^få+

I

7 Een van de beschrijvingen
van de Germaanse stommen,
hun oorsprong en woonplaat-

sen koml van de Romeinse
historicus Tacitus (Ie eeuw

na Chr.) De tekst hierboven
is eenkopie gemaaktin de

15e eeuw, die uertelr over àe
de B atov en D eze b eho or den

uolgens Tacitus eens tot de
Chalten en zaktenna onenìg-

heid de Rijn af.

4
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2 In Duitsland wordt een
terreinbij de Kalkrieser berq

onderzochT, deze lìgt in d,e

buurtvan deVarusslag
De Chatten voerden hier

sqmen met andere stammen
een slag teqen de Romeinen

3 De'Tabula Peutíngeriana'
uas een Romeinse wereld-

þaart uít de 4de eeuw na Chr
Op deze aþeeldíng het gebied

rond Nijmegen (Nouiomagi)
U kunt een exemplaar van de

eer ste ge dr ukte uitg av e

bezichtíngen in Museum
Kam

4 Een o,antal speer- en lans-
punten gevondenbij de

opgrauingen aan de

Kalkrieser berg



5 Een leqplaat van koek-

Jabriek "De Nederlander" uit
de jaren 30. Onze verre voor-

ouders wordenhier op een
ger omantis eer de vJij ze

weergegeven
Verder zijnvele details aan

de fantasie ontsproten

in de schikgodinnen, Nornen gehe-

ten, de mythologische wouwen die
het lot van de mens bepaalden.
Ze waren met z'n drieën, verleden,
heden en toekomst.

De Germanen leefclen in nauw con-

tact met de natuur en waren ewan
aftrankelijk, zodat hun godsdienst

er in de eerste plaats op was gericht
om de natuurkrachten gunstig te
stemmen. Ze vereerden water, vullr
en aarde. Religieuze plechtigheden
vonden plaats in heilige bossen.

Met name de eik gold als een aan

de goden gewijde boom. Toen Boni-
fatius in 754 probeerde de Friezen
tot het Christendom te bekeren, liet
hij een eik omhaldcen. Dat had hij
dus beter niet kunnen doen, want
ze maakten hem prompt een kopje
ldeiner. Vanwege die eik niet van-
wege het Christendom.

Men had de goede gewoonte overal
offers achter te laten, wapens van
verslagen vijanden, sieraden en zo.

Je loopt dus kans deze ovelal te vin-
den, want de wereld is sedertdien
nogal veranderd. De heilige bossen

zijn omgehakt, de ondoorgrondelij-
ke moerassen verwerkt tot turf en

de rivieren gekanaliseerd en uitge-
diept.

De Germanen deden aanvankelijk
niet aan beeltenissen, noch aan

woonplaatsen van de goden. Zever-
eerden hun goden in wouden en op
de bergen, in steenhopen, offelkui
len en in palen in moerassen.

Elke god ofgodin had zijn ofhaar
eigen priesters of priesteressen, clie

rituele handelingen verrichtten en
zorg droegen voor het offeren.
Zie mijn verhaal in Detector maga-

zine nr 24'Zoeken naar runen en

een maangodin op de Tankenberg'.
Wat dat offeren betreft, waren ze

niet kiesl<eurig; everzwijnen.
geiten, runderen, paarden en zelfs
mensen werden aan de goden
geofferd. De offers zijn eigenlijk
spijsoffers en net als het clrinken

Ir]

van mede, de honingwijn, een zaak

van ereclienst.

Naast de goden speelden geesten en

de zielen van voorouclers in het
dagelijks leven een voornarne rol.
Ook volgens de overtuiging van
onze Germaanse voorouders keerde

de ziel van een clode steeds terug in
het lichaam van een pasgeborene

van dezelfde familie, Dat thema is
dus niet alleen voorbehouden aan

het Hindoeïsrne. De familie, of
sibbe, vornde de basis van de

gehele Germaanse samenleving.
Het sibbeverband van de gezamen-

lijke verwanten was volgens het
vaderrecht geregeld. De solidariteit
van de verwanten binnen een sibbe

vloeide automatisch voort uit het
beginsel dat ieder lid van de sibbe

was venuld van een ziel, die er ook
voor zorgde dat in ieder kind van de

sibbe een voorvader werd wederge-

boren. De verwanten waren onder-
Iing voor elkaar aansprakelijk.
Dit hield in dat bloedwraak een

heilige plicht was. Je kon je er niet
aan onttreldcen, want dan was je
een niding, een verrader.

I
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Vrouwenemancipatie was een onbe-

kend begrip in de Germaanse tijd.
De vader was oppermachtig maar
de vrouw speelde wel een belangrij-
ke rol bij tovenarij en bezweringen.
De man beschikte over leven en
dood, voerde oorlog, maar werken
op het land of in de huishouding
dat deed hij niet. Dat deed de

wouw en eventuele slaven,

allemaal het bezit van pa.

Voordat men zich ging bedienen
van het runenschrift, dat terug te

voeren is op de klassieke talen,
bezat men al s)¡mbolische tekens,
die later aan het runenschrift zijn
toegevoegd. De oudste runenreeks
bevat z4 tekens, ongeschiktvoor
lange mededelingen, maar het leen-
de zich bijzonder goed voor magi-
sche formules, tovenarij en veryloe-
kingen, alleen al door de

dubbelzinnigheid van die tekens.
Het schrift, ingegraveerd in fruitbo-
menhout, werd ook gebruikt om er
de toekomst mee te voorspellen.

De Germanen kenden, zeker in de

Romeinse tijd, een drietal maat-

schappelijke ldassen. De wije
grondbezitters, tevens krij gers,

vormden de kern van de stam.
Te oordelen naar diverse opgegra-
ven vorstengraven, bestond er al
een soort aristocratie. Er bestond
ook een tussenldasse van wijen,
ldeine aldcerbouwers. En tot slot
had je de horigen of onvrijen, tot
wie uiteraard ook de krijgsgevange-
nen behoorden. Toen de Romeinse
geschiedschrijvers voor het eerst
over de Germanen schreven, ston-
den ze al onder aanvoering van
koningen. Ze waren echter gekozen
koningen, of 'hertogen', die in hun
macht werden beperkt door de

volksvergaderingen,'ding'
genoemd. Je komt het woordge-
bruik nog tegen in de Drentse ding-
spelen en in het begrip geding in de

rechtspraak. De deelnemers aan die
bijeenkomsten waren de vrije en
weerbare mannen, die hun wapens
meenamen als bewijs. Het Oudger-
maanse recht was gebaseerd op het
oeroude gewoonterecht van elke
stam, ewa genoemd. Ons woord
eeuwig is er van afgeleid. De koning
trad daar tevens als rechter op.

Rechtspraak kwam altijd voor de

volksvergadering of 'stamding'.
Er werden beslissingen genomen

over staatsaangelegenheden, fami-
lieveten en de landverdeling tussen
en binnen de dorpsgemeenschap-
pen. Voortbordurend op het vooraf-
gaande, was de ergste strafdie kon
worden opgelegd niet de doodstraf,
men keerde immers weer terug in
een volgend leven, maar verstoting
uit de sibbe. Buitengesloten zijn
had overigens hetzelfde effect als

de doodstraf, omdat men gewoon-
weg niet alleen kon overleven in cle

wildernis.

Het jaar was ingedeeld volgens de

festivalkalender van de goden, die
parallel loopt aan de seizoenen.
'Eastre', een woord dat nog bestaat
in het Engelse Easter voor Pasen, is

het feest van de lente en de vrucht-
baarheid. De paashaas liep voorop
en men schonk elkaar hardgekook-
te eieren. Ook het paasvuur heeft
tot in onze tijd standgehouden.
Hoezo een christelijk feest?

Ook aan Kerstmis deden ze toen al,

zij het niet met een kerststalletje,

6 De Romeinsen hebben niet
alleen vio het land Germanië
gepr ob eer d te onder w erp en

Er zíjn ook diverse vlootexpe-
àities vertrokken, deze zou-

den dan via àe riuieren in het
noorden van het huidige

Duitsland de Germanen een

lesje leren.
Op deze aþeelding is een

reliëf uit Preaneste in ItaIíë te
zíen Hierop een Romeinse
oorlo gs schip, bemanà met

soldaten en twee rijen roeíers

["]



maar in de vorm van het midwin-
terfestival, of zonnewendefeest,

Jule. De kerstboom werd in huis
gehaald net als de immer groen
bldvende hulsttaldcen. Ook ver-
brandde men de juulbloldcen al in
die dagen.

De doden werden verbrand, waarna
de urn met as werd begraven in een

grafheuvel, tezamen met de per-

soonlijke bezittingen als sieraden
en wapens. Door de eeuwen heen

ontstonden uitgestrekte urnenvel-
c1en. Over het dodenbestel in het
verre verleden schrijfik bij een

andere gelegenheid. Onze Romein-

se schrijvers vonden Germanië een

troosteloos en naargeestig land; de

grond drassig, en hetwas er koud
en nat. De bewoners zaten op zelf-

opgeworpen heuvels en stookten
met aa¡de uit de grond. Voor de

Romeinen, gewend aan het warme
Italiaanse ldimaat, was ons ldimaat
onbekend, maar wij kunnen er ons

alles bij voorstellen.

Wat de Romeinen in onze stteken
betreft, we zaten al in een periode
die bekend staat als de keizertijd
toen ze in onze streken kwamen.
De suprematie van het Romeinse
Rijk is dan eigenlijk al tanende en

decadentie en verval zijn eerder
regel dan uitzondering. Een en
ander staat prachtig beschreven in
het boek 'Herfsttij en ondergang
van het Romeinse Rijk' door
Edward Gibbon. De republiekwas
overgenomen door keizers, die in
feite oppermachtig waren; binnen
enkele generaties veranderde de

eens invloedrijke senaat tot een

clubje hielenlildcers van de keizer.
Er waren ongeveer zeshonderd
senatoren, ooit democratisch
gekozen, later allen aristocraten of
leden van de ridderstand. Sedert
keizer Domitianus [8r-96 n.C.] wer-

den ze door de keizer benoemd en
naar believen, afgezet ofgeëxecu-
teerd. Het dagelijks bestuur van
Rome lag in handen van de 'prae-

fecten'. Je had bijvoorbeeld de 'prae-

fectus urbi' die drie cohorten poli-
tie tot zijn beschildcing had, de
'praefectus vigilum', het hoofd van
de burgerwacht met zeven cohor-
ten vrijgelatenen en de 'praefectus

praetorio', die aan het hoofd stond
van negen cohorten van de lijfgar-
de, een elitecorps die pretorianen
genoemd werden. Deze laatste pre-

fect had zoveel macht dat de kei-
zers na Augustus [27 v.C - r4 n.C.]

het ambt over twee personen ver-

deelden. HaaI de video 'I Claudius'
maar eens in huis om het oude
Rome te aanschouwen. Men had
toen al zoiets als kinderbijslag.
Geen verzinsel uit onze tijd maar
ingesteld door niemand minder
dan keizer Augustus fa, die van de

maand) die regeerde vaî27 voor tot
r4 na Chr. Hij legde ongehuwden
en kinderlozen een extra belasting
op, terwijl kinderrijke families
allerlei tegemoetkomingen kregen.

Nu ik dan toch bezig ben met
Romeinse keizers, Nero [54-68 n.C.]

was de opvolger van de lamme
Claudius. Hij regeerde dus van 54

tot hetjaar 68. Rome brandde gedu-

rende zijn regering negen dagen,

daarmee wordt hij nog altijd geas-

socieerd. Maar of hij die brand nu
wel ofniet aangestoken heeft, de

Christenen kregen er in ieder geval

de schuld van. Sedertdien werden
die vervolgd. Na de brand probeer-

de Nero Rome mooier en prakti-
scher te herbouwen. Uiteraard
begon hij met een groot en luxueus
complex van paleizen voor zichzelf,
het'domus aura', het gouden huis.
Onze decadente keizer maakte het
zo bont met zijn weelde en luxe uit-
spattingen, dat de hele elite van de

senaat zich tegen hem verenigde in
een samenzwering. Uiteindelij k
keert ook het leger zich tegen hem.
Zijn laatste woorden'e tu Brutus',
ook gij Brutus, komen in iedere
film oftoneelstuk over zijn leven
voor. Dan krijgen we het zogenoem-
de' Driekeizerj aar', waarin respec-

tievelijk Galba, Vitellius en Otho de

troon beldeedden. Deze tijd van
bloedige burgeroorlog was ten
einde toen Flavius Vespasianus tot
keizer werd uitgeroepen. Vespasia-

nus was Nero's veldheer uit de Jood-
se oorlog waarin ondermeer Jezus
gekruisigd werd. Flavius Vespasia-

nus regeerde van 69 tot 79, en hij
slaagde erin de orde en veiligheid
in het rijk te herstellen. In zijn stre-

ven naar vrede en eenvoud liet hij

l'4

het paleis van Nero afbreken en op

die plaats het Amphitheatrum Fla-

vium bouwen, want het volk wilde
immers brood en spelen. Dat bouw-
werk kennen wij als het Colosseum,

Vespasianus had het langdurig aan

de stok met de Germanen.
We kennen zijn strijd met de Bata-

vieren en de l(aninefaten die in een

vreedzame schild<ing eindigde,
eerder een gewapende wede, want
je deed niet zo heel veel met drie



Romeinse legers op je stoep. Twee
jaar later werd het gebied tussen

Rijn en Donau geannexeerd. Titus,
de zoon van Vespasianus, werd de

volgende keizer; hij regeerde
slechts twee jaar. Zijn regeringspe-

riode geldt als een van de geluldcig-

ste tijden van het rijk. Tijdens zijn
regering vond de uitbarsting van de

Vesuvius plaats waardoor Hercula-
neum en Pompeii bedolven werden.
Titus werd vermoord door zijn

broel Caesar Domitianus Augustus,
een man met een wreed karakter.
Hij nam het vergoddelijkte koning-
schap uit het oosten tot voorbeeld
en laat zich Dominus 'heer'noe-

men. De senaat had niets rneer te

vertellen, en mochten de senatoren
iets doen wat hem onwelgevallig
was, dan moesten ze dat met de

dood bekopen. Domitianus probeer-

de de lastige Germanen nogmaals
te onderwerpen. Hij viel aan het

hoofd van de Romeinse troepen het
land van de Chatten binnen.
Ze werden teruggedrongen nraar er
werd nooit een beslissende slag

geleverd. De Gernanen pasten
gewoorì de tactiek van de verbrande
aarde toe. Over cle Romeinse keizers
is genoeg literatuur te vinden en ik
denk dat er al heel wat leden van
de oo¡. munten uit die tijd hebben.
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Romeinen op het D omplein
van lltrecht in L994

8 Onder eenl<aartvan
N oor d -Eur op a, met daar op de

grens Dan Germaniè en
GaIIië. Het is echter niet zo

d,at er alleen maar Germanen
in Cermanië woonden, ook
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diuerse Keltische stommen
woonàen in dit gebied,

sommige woondenhier aI
jaren, maar er waren ooþ die

door de Romeinen d,e grens
over gejaagdwaren
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Prehistorische exc alib ur?
In de omgeving
val de stad Stoke-

on-Trent in Enge-

land is onlangs
een drieduizend
jaar oud bronzen
zwaard van 41 cm
lang ontdekt (heft
ontbreekt).
Op zich al een bij-
zondere ontdek-
king, was het niet
dat het zwaard uit
twee gedeelten
bestaat, welke
door twee verschil-
lende zoekers op

twee verschillende
plaatsen zijn

gevonden. Het ene gedeelte werd in
r98z op een heuveltop gevonden.

Het ander gedeelte werd in 1995 op

een andere heuveltop zo'n 4 lcm.

verderop gevonden. De heuveltop-
pen hebben een goed uitzicht op

elkaar.

Het is bekend dat voor de Kelten en

Vikingen hun zwaarden heel

belangrijk waren, zozeer zelfs dat
ze hun zwaarden vaak een naam
gaven, en er magische eigenschap-
pen aan toedichten zoals in de

legende van I(oning Arthurs Excali-
bur. Zwaarclen zouden in meerdere
stukken gebroken worden en apart
begraven worden als offer aan de

goden.
Volgens het Brittish Museum is

deze vondst belangrijk, omdat weer
een stukje informatie over de magi-
sche en spirituele rituelen van de

mens in de bronstijd wordt toege-

voegd.

De grote vraag is nu, of het heft
ooit nog eens wordt gevonden.
De twee gedeelten van het zwaard
zijn door de twee zoekers geschon-

ken aan het plaatselijk museum dat
er erg blij mee is.

Hieronder het toch een beetje
ongewone verhaal van Tony Rhodes,

de vinder van het tweede gedeelte

van het zwaard.
Ik had op het veld al twee keer
eerder gezocht en had alleen maar

Victorian pennies en een paar frag-
rnenten van middeleeuwse paar-
clenbeslag gevonden. Tijdens het
zwaaien, gaf mijn Fisher rz66x een

goed kopersignaal. Het had een
donker groene patina en ik had
geen idee wat ik had gevonden.

De volgende dag liet ik het aan
mijn buurman zien en die zei dat
het misschien wel een stuk van een

mes of een zwaard was. Onmiddel-
lijk ging ik naar de archeoloog in
het plaatselijk museum, die opgeto-

gen was over de vondst. De volgen-
de dag heb ik haar de vindplaats
laten zien omdat men op de plek
nog wat research wilde doen.

Na verloop van tijd zijn diverse
mensen die het zwaard in handen
hebben gehad ziek geworden, heb-

ben zij een paar auto-ongeluld<en
en bijna-ongeluld<en gehad. Mijn
detector is op de vindplaats van het
zwaard al twee keer kapot gegaan.

Zulke dingen, zetten je wel aan het
denken.

-tips
Gebruik altijd alkaline batterijen. Ze gaan langer mee, en houden
een hoger voltage dan dry cell batterijen.

Ni-Cad batterijen verliezen snel hun hoge voltage. Het geluid van
uw detector kan daardoor veranderen.

Verwijder batterijen of batterijpack uit de detector wanneer de
detector niet in gebruik is. Een lekkende batterij kan gemakkelijk
de dure printplaat van uw detector vernielen.

Koop'verse'batterijen. Koop geen aanbiedingen, vaak is de uiterste
verkoopdatum verstreken.

Zorgdat de batterijcontacten altijd schoon zijn en dat er geen
corrosie op zit.

Controleer regelmatig met de batterijtester op uw detector of uw
batterijen nog goed zijn.

Wees voorzichtig met de draden van de batterijaansluiting.
Een breukje in de draad kan een storing in de detector veroorzaken.

Neem altijd reservebatterijen mee op uw zoektocht.
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Een unieke en merkwaardige bodemvondst te Diksmuide

Speelgoed of

iddeleeuwse ruiterminia-
turen behoren uiteraard
tot de groep van zeld-

zame en slechts sporadisch

opduikende bodemvondsten.

In \4aanderen zijn publicaties aan-

gaande deze materie dan ook heel

schaars. Het gros van deze curiosi-
teiten is momenteel gevonden in
stedelijke regio. Het bezitten van
deze kunstvoorwerpen wijst
hoogstwaarschijnldk in de richting
van een zekere materiële en

economische welstand.

Als we de typologie bekijken, dan

kunnen we spreken over drie
groepen of categorieën.

De oudsle typen verschijnen in
\4aanderen omstreeks 1.2so-127 s.

Ze werden vlak en in rectoverso stijl
ontworpen en ondersteund door
een mee-aangegoten draagvlak. Ze

hebben dus duidelijk een volledig
afgewerkte voorzij de en achterzij de.

Het tweede type (vanafrzT5) heeft
met het vorig beschreven model
nog enige verwantschap door de

vlakgegoten ruiter. Het paard is

echter driedimensionaal ontwor-
pen. Dit wil zeggen dat de vier
poten van het paardje nu het
draagvlak vormen.

Het derde type verschijnt omstreeks

13oo. Deze ruiterfiguren zijn hol en

hebben een gietnaad (de techniek
van twee tegen elkaar gegoten

vormen).

Sommige van deze ldeine, in tin
vervaardigde ldeinoden zljn zo

prachtig ontworpen dat we ons wel
moeten aflragen wat voor functie
ze in de middeleeuwen wel
verr.ulden. Alles interpreteren als

zou het om speelgoed gaan zou wel
heel simplistisch zijn.

Alle momenteel gevonden ruiteraf-
beeldingen hebben meestal een

militaire of gewapende voorstel-

ling, gehelmde ruiters, schild-

dragers, drakendoders enz.. Alle
facetten van de ridderwereld uit
die periode komen dan ook ruim-
schoots aan bod. Verrassend was

P.VanWanzeele

dan ook de vondst uit Diksmuide
van een vermoedelijk hoogstaande

dame te paard en in galop.

Tot op heden is dit nog steeds een

enig exemplaar uit de Vlaamse

bodem. Waarschijnlijk was dit ook

een gevolg van de ridderromantiek
en was de productie van de gehar-

naste ruiters veel groter.

In de volgende afleveringen van het
tijdschrift'Historie Flandriensis'
komen niet enkel de ruiterminiatu-
ren maar ook andere, nog niet te
determineren ldeinoden aan bod.

In Vlaanderen is er nooit een

archeologische inventarisatie
gedaan van deze lood-tinnen
kleinoden. Ook voor de traditioneel
archeologische wereld is dit rijk
bodembezit zelfs grotendeels nog
onbekend gebleven.

De archeologische studie van deze

materie staat dus nog in haar lcin-

derschoenen en de interpretatie is

duidelijk nog niet af.
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Van droom naar
werkelukheid
Van gouden munt uit Byzantium
naar munthanger uit het noord-
westen van Friesland.
In boeken staar je je er soms blind
op. Schitterende voorwerpen vaak
in ldeur afgebeeld.Je hoopt dat je
ooit ook zo iets zal vinden. Dit is
mogelijk als je maar door blijft zoe-

ken, ook alsje een terrein al hele-
maal afgezocht hebt. Zo ook een

gebeuren waar ik zelf bij aanwezig
was. Zoekend met één van mijn
zoekmaten. Wigher de Jonge, in
een tijd dat de aldcers reeds waren
ingezaaid, weken we uit naar een

kort gemaaid weiland. Samen baan-
tjes treldcend en eigenlijk niets
meer vindend dan wat loodafual en
een duit. Bijna uitgezocht liep mijn
zoekmaat vlak langs het sloottalud.

Ha, eindelijk kreeg hij een goed
geluid. Mak onder het maaiveld lag

hij te glimmen. Een gouden munt
en wat voor een. Na hem goed te

hebben bekeken konden we hem
dankzij de kennis die we samen in
huis hebben, determineren.
Het bleek een gouden Byzantynse
munl. Wat de vondst nog interres-
santer maakte was het feit dat aan

de munt nog duidelijk de resten
van een ooglip aanwezig waren.
Hieruit blijkt dat de munt hier als

siervoorwerp is gebruikt.

Uit de boeken wisten we dat zulke
voorwerpen zelden alleen worden
gevonden. Meestal werden ze teza-
men met andere kostbaarheden in
de grond begraven. Na nog een uur
de omgeving van de vondst afge-

zocht te hebben, gaven we de moed
op om nog meer te vinden. We den-
ken, dat gezien de diepte en de
plaats van de vondst, de munt uit

held<elspecie afl<omstig zou kunnen
zljn.Deze specie was reeds in de

herfst daarvoor afgevoerd en niet
meer te traceren.

Determinatie door het I(oninklijk
Penningkabinet te Leiden bevestig-

de onze vermoedens. Het bleek te
gaan om een gouden solidus van

Justianus rr. Periode 529/565, gesla-

gen te Constantinopel. Aan de por-
tretzijde herkennen we naast het
gezicht een wereldbol met een

kruis met daarnaast afgekort de als

volgtvertaalde tekst: "Onze heer

Justinianu vader van het vader-
land." De andere zijde laat een

staande victoria of engel zien.
Deze opmerkelijke vondst is ook
aangemeld bij het n.a.r.
(Biologisch Archeologisch Instituut)
te Groningen.

J. Koning

schrok enorm en draaide zich gelijk
om.Te laat want toenhij zich weer
omdraaide was hij grotendeels
bedekt met een prachtige rode kleur.

Dick deed uiteraarà wat elke goede

zoekmaat zou doen;hij lag zeker
een half uur dubbel van de lach.

Onlangs was Dick met een vriend op het strønd aan
het zoeken. Plotseling kreeg hij een behoorlijk

signaal. Nadat hij een gat van zo'n 30 cmhød
gegraven,haà hij het voorwerp nog niet te pakken.

Z'n detector gaf weer een behoorlijk signaal.
Hij stak de schep weer inhet gat en doorboorde daarmee

een verfspuitbus met inhoud. Z'n vriend die vol
belangstelling boven het gat had staan kijken,

ALTTID DË BETERE KEUS
Detection Systems Holtand - Tet. (038) ¡0 ¡0 Sgr
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Metøøldetectortechníek
Practtsche overwegingenbij de keuze van een detector

Iedereen kent het probleem; welke
detector is voor mij de beste keuze.

Allereerst moet je natuurlijk vast-

stellen wat je kunt en wilt uitgeven.
Er is echter een duidelijke onder-
grens; onder de 600 gulden is nau-
welijks iets fatsoenlijks te koop.
De detectoren die lager zijn
geprijsd moeten helaas vaak gezien
worden als "speelgoed". De presta-

ties sluiten nauwelijks of geheel

niet aan bij wat de doorsnee ama-
teur nodig heeft. Een nieuwkomer
in de hobby die op zo'n machientje
begint, zal in dit tijdperkvan "over-

bevissing" wijwel altij d onteweden
zijn over zijn resultaten.
Gevolg: de hobby levert niet de vol-
doening op die men verwachtte, de

detector komt na tevergeefse ver-
kooppogingen op zolder te liggen,
en de trieste eigenaar meldt zich bij
de locale biljartclub.

De kans dat de hobby wel een suc-

ces wordt, is beduidend groter als

rnen een detector aanschaft boven
de 6oo gulden.
(Mocht uiteinclelijk ook cleze eige-

naar zich melden bij de biljartclub,
dan brengt zijn detector tenminste
nog redelijk geld op!)

We zullen de "ideale detector" eens

nader gaan omschrijven.
Let wel, wat voor de één ideaal is
hoeft dat voor de ander uiteraard
niet te zijn!
De hieronder gegeven punten zijn
duidelijk mijn persoonlijke visie als

detectoramateur en vooral ook als

technicus.
ledereen moet de diverse eisen
wegen aan zijn eigen behoeften om
zijn ofhaar "ideaal" te bepalen.
Ik denk echter wel dat onderstaan-
de punten voor een zeer groot deel
van de clubleden van groot belang
zullen zijn, en il< hoop menigeen
het belangvan enkele overwegin-
gen te tonen die mijns inziens nog
niet de aandacht krijgen die zij ver-
dienen.

Mijn ideale detector moet o.a. :

1 Een voldoende groot diepte-
bereik hebben.

2 Goed discrimineren en over een

groot bereik instelbaar zijn.
3 Licht zijn en het zwaartepunt

moet hoog liggen.
4 Voldoende bestand zijn tegen

stoten, vuil, en vocht.
5 Een mald<elijk batterijsysteem

hebben en liefst op accu's
kunnen werken.

6 Fatsoenlijk geprijsd zijn en liefst
van een bekend merk, zodat
verkoop ofinruil nooit een
probleem is.

Dit zijn een aantal van de meest
belangrijke eigenschappen, maar
persoonlijk wil ik er nog een paar
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toevoegen, die vaakveel te weinig
aandacht krijgen. De detector moet:
7 Geschikt zijn voor meerdere

typen schotels.
8 Van een merk zijn dat goede en

lange garantie geeft en moet
liefst plaats bieden voor aan-

passingen of uitbreidingen.
9 Liefst op meerdere plaatsen

verkrij gbaar zljn, zodat bljv.
inruil of service nooit op een

dood spoor komt.

Dan zijn er nog enkele criteria die

mijns inziens juist niet per sé nodig
zijn. Een gemiddelde goede detec-

tor hoeft dus niet per sé:

10 Supercompact te zijn en
opgevouwen in een attaché-

koffertje te passen.

1.1 Een identificatiesysteem te

bezitten.
1.2 Probleemloos inzetbaar te zijn

tijdens de meest gewelddadige

stortbuien, windhozen of
tsunami's.

Ik zal al deze overwegingen punt
voor punt motiveren, en iedereen
mag zelf oordelen in hoeverre hij of
zij dezelfde criteria hanteert.

1 Een goed dieptebereikvind ik
essentieel.
Als de vondsten voor het opra-
pen liggen, kun je volstaan met
een luie detector, maar op
intensief afgezochte terreinen
zal alleen een fitte detector nog
zeker het e.e.a. tevoorschijn
toveren.

2 Goed discrimineren. Het discri-
minatiegedrag moet redelijk
"schoon" zijn, dus duidelijk
afi,vij zen en duidelijk accepteren.

Verder moet de discriminatie
linksom ook ijzer accepteren.
Dit zal ik later duidelijk maken.

Licht hanteerbaar. Belangrijker
nog dan het gewicht is de plaats

waar dit gewicht zit!
Een kilo onder je armsteun is

voor wijwel niemand een pro-

bleem. Een zoekschotel van een

kilo is een absolute ramp!

Stoten, vuil en vocht. De schotel
moet veel kunnen incasseren.
Hier gelden de zwaarste eisen.

De elektronica kan echter vol-

staan met een stevig kastje, mits
die een paar druppeltjes regen
niet schuwt.

Belangrijk! Elke keer weer
l<omt het batterijwisselen om
de hoek. Meestal is bij de meer
betaalbare detectoren de voe-

ding een beetje armzalig opge-

lost met 9V blokjes.
Dit is duur, onhandig, en dit
waagt om breuk in de voedings-
draden.
Een van de twee merken die ik
per sé rsrnr meer wil repareren
spande de kroon: maar liefst zes

9v blokjes waren nodig voor
deze detector.
De eigenaar liet mij een speciale
lader bouwen zodat hij voortaan
met NrcADs kon werken. Prijs
vau alléén de rvrcRos: ca. / r55,-!

Het mooiste werkt één cassette-

systeem zoals van een van de

grote merken.
Alle nieuwe modellen van dit
merk gebruiken dezelfde
"chocoladereep" die gevuld
wordt met 8 penlight batterijen

of NrcRos. De penlight batterij
of uc¡o heeft een zeer goede

prijs/energie- en gewicht/
energieverhouding.

6 Een billijke prijs is voor de

meesten van ons belangrijk.
Een goede inruil- oftweede-
handsprijs is eigenlijk net zo

belangrijk. Als je een bekende en
populaire detector koopt zal die
later mald<elijk en gunstig te ver-

kopen of in te ruilen zijn.

De bovenstaande argumenten spre-

ken voor zich. Die nu volgen zdn
toch ook zeker het overwegen
waard:

7 Meerdere typen schotels.
Voor de gevorderde allround
amateur eigenlijk een must.
Kun je 8o% van de terreinen met
je standaardschotel af, op de

overige zo% kunje de prestaties

aanmerkelijk verbeteren met
een speciale schotel.
Voorbeeld: menige goede univer-
sele detector verslikt zich op

stortgrond uit de binnenstad.
Een piepklein schoteltje maakt
van de geluidenbrei plotseling
weer heldere taal. Ook hierover
zullen we een keer flink
uitr,vijden.

8 Lange en goede service en
garantie is een zegen voor de
gebruiker. Als de detector j aren-
lang foutloos werkt, doet zijn
eigenaar dat zelden.
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Doorgestoken kabels, afgebroken
batterij ldepj es, kwij tgeraakte
schroef, es... (dag Michiel!)...
Belangrijk is dus dat de meeste
problemen snel, goedkoop en
efficiënt worden opgelost.
Dit kan alleen als de importeur
en zijn distributienetwerk vol-
doende daarin investeren.

9 Verkrijgbaarheid op meerdere
plaatsen stelt een aantal zaken
veilig. De klant hoeft niet ver te
reizen voor aankoop of service,

en als je dealer overlijdt of
vlucht naar Timboektoe, zijn er
nog genoeg dealers over.

Nu de drie punten die meestal rçrEr

zo noodzakelijk zijn.
Hoewel, het kan natuurlijk altijd
dat een amateur om wat voor reden
dan ook wnr vasthoudt aan één of
meer van de onderstaande argu-
menten.

10 Supercompact komt soms van
pas op vakantie. Je neemt dan
de detector inje handbagage
mee. Voor het gewone werk?
Ach, dan zou je eigenlijk ook een

supercompacte schep en super-
compacte rubberlaarzen moeten
hebben, anders schietje er nog
maar weinig mee op!

11 Identificatiesystemen. Bloed-

mooi, maar niet essentieel om

lol aan de hobby te beleven.
Wel erg nuttig als je ook veel op
recreatiestranden zoekt.

12 Stortbuibestendig of echt
onderwaterbestendig? Ik ben
niet zo'n dwangmatige zoeker
dat ik onder de meest barre
omstandigheden door de mod-
der loop te soppen.

Een beetje regen mag natuurlijk
geen schade veroorzaken aanje
detector, maar verreweg de
meeste detectoren voldoen rede-
lijk aan de regenbestendigheid
die de doorsnee amateur ver-
langt.
En dan erbij: Ik zie persoonlijk
liever dat mijn geld besteed is

aan perfecte zoekprestaties dan
aan rubber pald<ingen en
afdichtringen...

We zullen één van de belangrijkste
aspecten van de hedendaagse detec-
tor nog eens nader beldken; de dis-
criminatie.

Om te beginnen moet de discrimi-
natie voldoende laag te zetten zijn,
zodat zelfs ijzer hoorbaar wordt.
"Maar ik zoek helemaal geen ijzer",
hoor ik u zeggen. Klopt.
Maar laten we weer eens kijken
naar onze "lineaal" (fig.r).

Rechts bevindt zich het vondsten-
en discriminatiegebied.

fguur 1
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De verticale pijl stelt het kantel-
punt voor waarop de DISc-knoP

staat ingesteld.
Alle voorwerpen die qua geleiding
rechts van dit kantelpunt liggen
zullen hoorbaar zijn, de rest wordt
gediscrimineerd.

Een vervelend trekje van het discri-
minatiepricipe is echter dat voor-

werpen die dicht bij het kantelpunt
liggen al flink aan diepte inboeten.
De detectiegevoeligheid voor de

geaccepteerde voorwerpen kun je
zien op fig z.

A1s je detector op minimale otsc al
het ijzer schoon wegdiscrimineert,
zal dus van de gevoeligheid voor
ldeinere bronzen en gouden voor-

werpjes niet veel overblijven.
Remedie: De discriminatie

verder verlagen.

Voordeel: Flinke dieptewinst op
ldein brons en goud.

Nadeel: Je graaft regelmatig een
forse spijker op.

De amateur moet zelf ter pleldce

kunnen instellen wat hij of zij aan
j unkvondsten nog aanvaardbaar
vindt.

Zoeken in All Metal is het
andere uiterste; je graaftje dan
echt gek naar alle junk.
Nee, beter is een olsc-tegeling die
voldoende laag gaat.

Helaas heeft één van de grotere
merken metaaldetectoren zo'n te
hoge minimumdiscriminatie in
diverse modellen.

Jammer, maar geluldcig wel goed te
modificeren.

Een ander merk heeft een veel ver-

velender eigenschap.
Extra vervelend omdat dit niet zo

maar even te wijzigen is.

Om dit duidelijk te maken zal ik
aan de hand van blokschema's wat
meer over de interne opbouw van
een detector vertellen.

In fig.3 zieje dat de detector
inwendig twee meetcircuits heeft, a
en B.

Circuit A staat middels de crn-knop
afgeregeld op de grondmineralisa-
tie. Alles wat op de lineaal rechts

I
I
¡
I
L_________
I

I rlzeT
L ____:__-_

Ès

È's

v on dsten v an Ia g e g eleiding

þleinbrons, goud)

daarvan ligt, dus ook alle meta-
len, zal als positief signaal ver-
schijnen.

Circuit B staat met de Drsc-knop
ingesteld op de soort vondst
vanaf welke we willen
accepteren.
Ook hier geldt dat alles wat op
de lineaal rechts daarvan ligt als

positief signaal zal verschijnen.

In de ldassieke detectorbouw
werkt men zo: indien beide
meetcircuits gelijktij dig een

positiefsignaal geven, zal een

piepje ldinken.
Beide circuits moeten dus de

vondst "goedkeuren", om een

piep te krijgen.

Bij het afwijkende merk echter,
werkt men zo:Als circuit e een
metaal meet, Idinkt een piep.

Indien circuit B constateert dat
het metaal van het soort is dat
gediscrimineerd dient te wor-
den, blold<eert die de piep.

A wil dus bij elk metaal piepen,
en n gooit de rem erop als het
junk is.

Nu komt de clou: Omdat circuit
a middels de crn-knop mooi op
de grond staat ingesteld, heeft
die weinig last van de grondmi-

neralisatie en zal dus leld<er diep
gaan.

Circuit n daarentegen staat met de

orsc-knop ingesteld en dus noodge-

dwongen NIEr op de grond afgere-

geld.
Circuit n gaat daardoor minder
diep en is dus niet in staatjunk af
te wijzen die aan de rand van zijn
zoekdiepte ligt.
Praktijk: detector gaat lekker diep,
maar diepliggende junk klinkt als

een goed metaal.
Even graven.. eh, o nee, tochjunk!
Gebruikers van dergelijke detecto-
ren zullen het probleem herken-
nen.
Het is voor md een volslagen
raadsel waarom een fabrikant kiest
voor een dergelijk systeem...

En hierbij willen we het weer even laten.

Uw reacLies, suggesties of vragen zijn

intussen welkom tussen 19.00 en 21.00

uur.

WiI Hofman, 024-67 74063.

fguur 2
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Erru SI.-/oRISINSIGNE

In de eerste
geheel

middeleeuwse
bodemvondst te leper

lP. Van Wanzeele & D. Vandekerckhov el)

Een merkwaardig en voorlopig uniek pelgrimsteken dat
de beeltenis weergeeft van d,e Heilige Joris, ook wel als de

Heilige Georgtusbekend. Op pelgrimstekens wordt deze

St.-/oris doorgaans afgebeeld als een gehørnøste ruiter
met in de rechterhand eenlans die een draak doorsteekt.

Op de borst draagt hij een kruis dat tegenwoordig nog bekend

staat als het St.-Joriskruis. Het betreft een rood kruis op een

zilveren veld dat ook op de Engelse vlag aanwezíg is.
Het hoofd van de ruiter is door een aureool omgeven.

De foto toont ons een puntgaaf insígne van St.-Joris.

helft van de r4de eeuw kregen de religieuze insignes een

nieuwe stijl. Waar woeger alle draagtekens vol en
plaquettevormig gegoten werden, ontwildcelde men nu

een open reliëfuorm waarbij eveneens de afmetingen
toenamen.

Het is voorlopig nog niet mogelijk
om de St.-Jorisinsignes aan een

specifiek bedevaartsoord te
relateren. Wel mogen we reeds

stellen dat, afgaande op andere
gelijkwaardige vondsten in Vlaan-

deren, vergelij kbare kenmerken
vastgesteld kunnen worden met

betreld<ing tot de stijlkenmerken van de

draak. Hieruit menen we voorzichtig te

mogen besluiten dat het wel degelijk telkens
om een Maamse productie gaat.

Hoewel ons een aantal verschillende legenden
over St.-Joris bekend zijn, mogen we aanne-

men dat het een hoog officier betrof
in het Romeinse leger onder
Diocletianus. Deze laatste zou
hem in 3o3 ter dood veroor-

deeld hebben, nadat hij de

plald<aten verscheurde
waarop christenvervolgin-
gen werden aangekondigd.
Het ontbreken van nog meer
geschiedkundig feitenmate-

riaal is later de voedings-
bodem geweest voor verschil-

lende wonderverhalen.

lr4



Naast het feit dat hij op een won-
derbaarlij ke wij ze een verschrildce-

lijke draak versloeg en daardoor
een prinsesje of een maagd(?)

redde, vernietigde hÜ eveneens

vijandige legers in een oogwenk en

doopte hij tot zo.ooo mensen op

een dag. Doden liet hij opstaan en

clor hout herbloeide. Voor gif
was hij dan weer immuun en in
kokend lood bleefhij ongedeerd.
Driemaal stierf hij, driemaal werd
hij verbrand en werd zijn as ver-

strooid, doch driemaal herrees hij
weer!

De kalender maakt hem tenslotte
onsterfelijk door elk jaar op z3 april
zijn marteldood te herdenken. Hij
is de patroonheilige van ridders,
soldaten, schutters en wapenma-
kers en is tevens een beschermer

van herders en hun kudden tegen
ziekten en onheil.

In de omgeving van Brugge herin-
nert een gemeente aan deze, toch
wel merkwaardige heilige:
St.Joris-ten-Distel. Heel wat
ziekenhuizen, verzorgingstehuizen
en kerken namen St.-Joris als

schutsheilige.

Bronnen:

Heilig en Profoon, 1000 Laatmiddeleeuwse

insignes uiL de collectie Van Beuningen,

H l.E. Von Beuningen en A M Koldewij, 1993

Van AIIerheiIigen Iol SI.Junemis,

Achtergronden ttan onze feestdagen,

InezVan Eijk,1993

Met de Heiligen het jaar rond, Dom J
Huyben, deel n, Heideland Hasselt,7949

oud gedøøn
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Iong geleerd,

an het einde van hetjaar
belde eenjongen van zo

ongeveer 13 jaar een dealer
van metaaldetectors. Hij had met
de krant rondbrengen al zo'n

f 1.60,- gespaard, en wilde een

metaaldetector kopen. De dealer
vertelde hem dat hij dan beter toch
nog eventjes door kon sparen.

De dag voor I(erstmis belde de jon-
gen de dealer weer met de medede-

ling dat hij nu f 200,- had.
De dealer vond de vasthoudendheid
van de jongen wel leuk en zei dat
hij wel iets had. Een Viking 5 met
een hoofdtelefoon en een schep.

De jongen verliet de winkel met
een brede glimlach op zijn gezicht
en de clealer sloot de winkel voor de

I(erst.

Voor Oud en Nieuw belde de jongen

de dealer, dat hij wat leuks gevon-

den had. De dealer zei dat hij maar
een keer langs moest komen, maar
dat hij deze week nog gesloten was.

Een aantal weken later toen er
diverse zoekers in de zaak aanwezig
waren, lcwam de jongen binnen
met een tabaksdoos met vondsten.
Hij kon nauwelijks wachten met de

vondsten te laten zien. De zoekers

dachten, dat hij wel wat heden-
daagse muntjes gevonden zou heb-

ben. Toen de del<sel open ging,

lagen er een gouden middeleeuwse
munt en een aantal zilveren mun-
ten in; alles gevonden in nog geen 5
weken.
De monden van de aanwezige zoe-

kers vielen open van verbazing en

konden nauwelijks geloven dat hij
dit in 5 weken gevonden had terwijl
zij daar jaren voor nodig hadden.
De jongen had elke vrije minuut
van zijn schoolvakantie besteed aan

het zoeken en had alleen nraar in
de eigen omgeving van het dorp de

oude paden afgezocht. Pleld<en die
allang waren bezocht door de oude-

re zoekers, maar waar zij toch vond-
sten hadden gemist.

Het bewijst dat je niet altijd een

superdetector hoeft te hebben om
leuke dingen te vinden.

Zott<
NOOIT OP

ARCHEOLOGISCHE
TERREINEN

ALTIID DE BETERE KËUS
Detection Systems Holland - Tel. (038) ¡0 SO Sgr
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Spies- oJ

pieÞ Het
gevonden

exemplaar is
vrijwel iden-

tiek aan dit
museumstuk

Wat is dat nou...? Het'ding' dat ik op zekere dag aan moeder

aarde ontÍutselde kan ik hetbeste omschrijven a,ls een joekel van
een ijzeren draadnagel met aa,n de'kopzijde' een verlenging met
holle schacht van circa 3,5 cm diameter. De spits van'het díng'
wa.s nog zo scherp dat je er bij wijze van spreken het vuil van
onder je nagels mee weg kon krabben Steek er een stok in en..
je hebt een papierprikker!

ekheid natuurlijk... Heel
vaag had ik toch wel 'n idee
wat het mogelijk zou kun-

nen zijn. Maar zoals het zo vaak
gaat, bleef ook'het cling' een tijdje
in de rommelbak liggen. Uiteinde-
lijk heb ik contact gezocht met de

heer Puype, conservator van het
I(oninldijk Nederlands Leger- en
Wapenmuseum in Delft. Mijn ver-
moeden werd bewaarheid.
Het'ding' kreeg van nu af een

nieuwe naam en wel 'spies of piek'
die behoort tot de categorie stok- of
paalwapens.

Verrast was ik met de stapel (!) zeer
uitvoerige documentatie die ik van
de heer Puype mocht ontvangen.
Onder de verzameling stok- of paal-
wapens verstaat men de op lange
stold<en of schachten gemonteerde
wapens waarmee men kon stoten of
steken. Stok- of paalwapens werden
vrijwel uitsluitend door voetknech-

l'tilL''J

ten gebruikt. Een voetknecht
beschikte hielrnee over een

uitermate geschikt middel om een

lr,liter te paard aan te vallen of deze

althans op afstand te houden.

Het ontstaan en de ontwild<eling
van cleze wapens hing ten nauwste
samen net de ontwildceling van de

wapenuitrustingen in het bijzonder
die van ruiters en ridders. Op hun
beurt ontwild<elden deze zich ech-

ter weer om beter bestand te zijn
tegen de stok- of paalwapens.
De reecls aanzienlijke sterkte der
wapenuitrustingen van de ruiters
maakten hen aanvankelijk vrijwel
onkwetsbaar voor de eenvoudiger
wapens van de voetsoldaten waar-
door zij in een gevecht op korte
afstand sterk in het nadeel waren.
De handboog en de lans van de

voetsoldaten konden in het verwar-
de handgemeen met de ruiters te
paard moeilijker worden gebruikt
terwijl de bijl, het zwaard en de

clolk - meestal de overige bewape-

ning der voetsoldaten - niet hoog
genoeg reil<ten om een ernstige
bedreiging te vormen.

Omstleeks de r3e eeuw werden
stokwapens opgenonen in de alge-

mene bewapening der voetsoldaten
die hierdoor tot geduchte en in vele
gevallen zelfs superieure tegenstan-
ders van de ruiters te paard werden.
Brj de Slag der Gulden Sporen in
r3oz in de nabijheid van I(oltlijk (r)

werden door Vlaamse voetsoldaten
zware verliezen toegebracht aan
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r4oo. De vindplaats van 'de gepinde

stave of gemaecte stok' in de directe
omgeving van de vroegere stads-

muur aan de rivierzijde - sluit niet
uit dat het wapentuig ooit gebruikt
is bij een der vijandige schermutse-
lingen tegen de stad Dordrecht.
Op vrijwel dezelfde plek zijn nog
andere interessante vondsten
gedaan. Daarover een andere keer
meer....

F r ans Br eib ach, D or dr e cht

Vlaamse krijgslieden, circa t346
Muurschildering in de kapel van de

St Janen St. Pauluskerk, Gent

Franse ridders rnede door het mas-

sale gebruik van stokwapens.

Op een muurschildering uit circa
t346 ín de St. Jan & St. Pauluskapel
te Gent is duidelijk een leger van
voetsoldaten te zien dat rijkelijk
uitgerust is met stokwapens. Er is

maar weinig voorstellingsvermogen
voor nodig om te bedenken wat de

vreselijke gevolgen waren van een

krachtige stoot met het op de enke-

le meters lange stok bevestigde

wapentuig.

Het door mij gevonden exemplaar
heeft een totale lengte van 17 cm.
De schachtdiameter bedraagt 3,s
cm. Aan circa z cm van de onder-
rand zit aan een zijde een gaatje

waar vermoedelijk een draadnagel
doorheen heeft gezeten ter bevesti-

ging aan de stok. Juist op dit punt -

het zwakste gedeelte van de con-

structie - is een ldein gedeelte uitge-
broken. Het spits toelopende
gedeelte van het wapen bedraagt ro
cm. Restanten van de houten stok
zijn bij de afgraving niet aangetrof-
fen. Datering van deze Dordtse
'spies of piek' moet gezien de 'bij-

vondsten' gedateerd worden voor

Met vriendelijke dank aan de heer

J.P. Puyp e, consentator Koninklijk N ed.

Le ger- en Wap e nmus eum, D elft

Literatuur:
Mi d d el e euw s Wap entuig,

Drs. R.B.F. van der Sloot (1964)

Ency clop e die v an Wap ens,

U itgeterij Helmond B.V. (1981.)

ALTTID DE BËTERË KËUS
Detection Systems Holland - Tet. (038) g0 g0 Sgr
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-Agendø Tentoonstellíngs

19 september
I Afdeling Zeeland: A Carmiggelt Het

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

15 ol.tober
I AfdelingVallei en Eemland: M, Raven

(RMO). Mummies onder het mes Muse-
um Flehite, Breestraat 80, Amersfoort,
20.00 uur.

21 oktober
f Afdeling Zaanstreek-Waterland en

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

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

List en bedrog, vervalsingen in de
Nederlandse archeologie. Zeeu\¡/se
Bibliotheek, Middelburg, 19.30 uur

11 november
I AfdelingAmsterdam en omstreken:

R S Kok {gemeentelijk archeoloog
Gouda) De twaalfde-eeuwse boerderij;
in de Oostpolder bij Gouda. Prinses
Marijkeschool, Prinses Marijkestraat 1,
Diemen,20 00 uur.

19 novenlber
I AfdelingVallei en Eemland A.D. Verlin-

de (ROB). De Germaanse nederzetting
in Raalte/Heeten. Museum Flehite,
Amersfoort, 20.00 uur.

28 november
I Afdeling Zeeland: mw. W. Groenman-

van Waateringe (lPP). De gletscherman
uit het Otztal Zeeuwse Bibliotheek,
Middelburg, 19 30 uur.

Vidi Vici
I Heerlen - t/rn !6 november

Wat is er gebeurd en veranderd in de
tweeduizend jaar tussen het Romeinse
Co¡iovallum en het hedendaagse Heer-
len? De bezoeker ziet de Romeinse
erfenis op het gebied van taal architec-
tuur, communicatie, geld, leger, religie,
bestuur wonen en vrij etijdsbesteding.
'fhermenmuseum, Coriov allumslr aat 9,
Heerlen, (045) 560 45 81,

IJzertijdmensen in en rond Cuijlt
I Cuijk - Vm 1 november

Foto's, reconstructies en schilderijen
geven een overzicht van het ijzertijd-
leven in de streek
Museum Lenclem, Castellum 1,

Cuijk, (oa9s) 31 46 s2

Gewapend met goud
I Leiden - t/rn 28 september

Machtsstrijd in de vroege
middeleeuwen
Rijksmuseum Het Koninklijk
P ennin gk ab inet, Rap enb ur g 28

Middeleeuwse kastelen in Limburg
I Venlo - t/rn 29 december

Een prachtige, multimediale
tentoonstelling waarbU het thema
tot in de puntjes is uitgewerkt.
Limb ur g s Mu s eum, G oltzius str a at 21,
VenIo

\ì./onen op níveau, een opgraving
aan de Langestraat.
I Alkmaar - Vm oktober

De resultaten en vondsten, waaronder
17e-eeuws gÌaswerk, van het
archeologisch onderzoek aan de Lange-
straat geven een beeld van 800 jaar
bewoningsgeschiedenis in Alkmaar.
Ar ch e olo gis ch C entr um, O u de gr acht 2 45,
Alkmaar, (072) 51,4 26 30

Nijverheid, gilden en
kleinhandel ín Kampen
I Kampen - ¡Jrn 2O september

Aan de hand van voorwerpen uit de
museumcollectie, recent opgegraven
vondsten en archiefmateriaal wordt
het dagelijks leven en werken in
Kampen tijdens de late middeleeuwen
tot het jaar 1578 uiteengezet
S|edelijk Museum, Oude Straat 1.58,
Kampen, (O38) 331.73 61.

Mysterie van
Romeinen in¡

Matilo -

Leiden

Leiden -Vm eind september
In samenwerking met de ROB worden
de resultaten getoond van de opgravin-
gen in de polder Roomburg op de
plaats van het voormalige Romeinse
fort-met-dorp'Matilo', waar vorig
najaar het bronzen ruitermasker
werd gevonden.
Rijksmuseum van Oudheden,
Rapenburg 28,Leiden, (071) 51.6 31.63

Meld uw vondsten a,an
met het a,ønmeldíngsformulíer

ALTTID DE BËTERE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (038) g0 g0 Sgr
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Een handleiding zít er niet voor niets bij
Deze Fisher eigenaar
had waarschijnlijk niet
het geduld eerst zijn
gebruiksaanwijzing te
lezen, maar ging gelijk
het veld in.

Waren de resultaten
toch niet zo geweldig?

Om nou je frustaties dan maar op je detector af te reageren......

t " 
¡ ':i n :) :) _ (. I ,'. : : .' , ) -:

Pech
Piet is een zoeker die altijd
wel wat heeft te ldagen, maar
hij heeft ook wel vaak pech.

Onlangs ging hij met zijn
maat een dagje zoeken.

Het regende dus was het
gelijk mis. Daarna kwam hij
erachter dat hij zijn koptele-
foon thuis had laten liggen.

Ze konden alleen een behoor-
lijk eindje van de zoekplek
vandaan parkeren, en toen ze

op de zoekplek aankwanen
lcwam hij erachter dat hij z'n
boterhammen in de auto had
laten liggen.

Na een paar uur zoeken zon-
der veel resultaat stelde zijn
zoekmaat voor om maar naar

huis te gaan. Piet had daar
nog geen zin in en daar ze

met zijn auto waren, moest
zijn zoekmaat ook blijven.
Toen Piet weer een signaal
had, stak hij zijn schep in de
grond, zette zÜn voet op de

voetsteun. Door de regen en
modder was deze echter glad
geworden en gleed zijn voet
eraf. Hij raakte daardoor uit

Vrouwen
In onze vereniging hebben we een behoorlijk aantal
vrouwelijke zoekers. Zelden ofnooit hoor oflees je
daar iets over. Zoeken zij op dezelfde plaatsen als

hun mannelijke collega's, wat maken zij mee?

Wij zijn erg benieuwd hoe vrouwen deze hobby
ervaren. Laat eens iets van jullie horen, schrijf bij-
voorbeeld eens een verhaal over jullie ewaringen,
voor in het magazine.

De redactie

Vondst van het jøar 1997
Vorig jaar zijn er door onze leden diverse mooie uondsten gedaan. Een aantal heeft u kunnen zien in de rubriek
'vondst vanhet ja,ar'.Wij weten dat er nog veel en veel meer wordt gevonden.

Laat ook anderen uan uw vondsten en verhalen meegenieten en maak bovendien kans op een uan de leuke

prijzen,beschikbaar gesteld door de diverse importeurs en de vereniging door mee te doen met de rubriek
'vondst van het jaar' . U schrijft dan een leuk, interessant of spannend verha.al uan minimaal 150 woorden over

het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's en/of tekeningen mee.

Objecten van archeologische waarde dienen uiteraard te worden a,angemeld.

Evenals vorig jaar zijn er weer 8 categorieën, dus ook voor u een mogelijkheid om mee te doen.

Bent u niet zo'n schrijver, geen nood; indien nodig helpen wij u methet verhaal.

1 Voorvverpen ttan archeologische waarde, bijtt. bronzen bijl, bronzen bee\fue, ijzertijdurn, enz.

2 Sieraden (oud en nieuw), bijv. Romeinse rLng, bijzondere gouden ring gevonden inhet water of op het strand.

3 Mantelspelden ffibula's), Romeins, Keltisch, Merovingisch enz.

4 Munten I (tot 1400), bijv. Romeinse munten, Obooltjes enz.

5 Munten II (1400-1800), bijv. zilveren scheepjesschelling enz.

6 Munten III (na 1.800), bijv. kwartje Willem I enz.

7 Gebruiksvoorwerpen, bijv. zilveren vingerhoed of gesp, lakzegelstempel enz.

8 Religieuze voorwerpen bijv. pelgrimsinsigne, kruisjes enz.

balans en belandde op zijn
detector. Resultaat; een gebro-
l<en ondersleel. Misschien is

het nodeloos te veltellen dat
de terugtocht minder
plezierig was.
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'Waarom onze detektors dieper gaan

dan welke detektor dan ook?

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

Bel voor onze scherpe prijzen
024-67 7 4063 / 0654-9 46333

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

.RR"
\rt<,

viking

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

Spectrum XLT
uoo,f' 46 r4íper maand

S¡lver Sabre ll
uoo, f' 34 11 Sper maand

STEENBE,RGEN 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 belgìe 00 31 1 1 43 l9 756

D etgctor Mag azíne 
raarsans lee2

NR. r, 3 EN 4 fotokopieënverkrijgbaar
NR.2, s EN 6 nog maar enkele exemplaren

Jaargang L993, 1,994,1,995 en 1996

ALLE NUMMEre voorlopig nog leverbaar

Bestelling door overmakingvan f 42,5O þer
jaargang, incl. porto), oJ f 7 ,25 þer los nummer,
incl. porto) op gíronummer 7675OOO oJ ING Bank
67 80 04 9OO t.nrDe Detector AmateuÍ, onder

de vermelàing uan de desbelreffende jaargang.

Þ'l



OGGASIONS a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a

Bounty H- Tracker III, dichte schotel

Bounty H. Ttacker III, open schotel .. . - ..

Boul4ty H Tracþer IV (demo) open schotel

Compass Golàscanner (zonàer meter)

f 4s0,- Altai
f 550,- Bounty H.

f 4OO,- C-Scope

f 1000,- Fisher

f 1300,- vÌhing
f 1200,- Vikíng
f 1.OsO,- viking
f 1.200,- \¡/hite's

f 9oo,-

Compass Coinscanner Prometmetù entoonlD ..

Compass Goldscanner metmeter
Compass AU 52 (gouddetectot)

Compass AU 2O0O (goudàetector)

Compass X-1OO

Compass X-2OO

GaYrett FreedomAceplus
Garrett GTA 500 metdísp\ay.
Gawert Puls Sea Hun1.er XL 5OO

Tracþer III
cs 1220
L212X

7MX (incl beschermkap)
SMX 2 keer (incl beschermÞap) à.
Crow n (incl hoof dtelefoon)
'lM 808 àiep2oeker.................. .. .

Waadschop r.v.s. 2 Þeer, 2 mtr.lang à .

f 1.500,- Op al deze nieuwe demonstrsLíemodellen volledig garantie

f 5OO,- Bount\J Hunter 2 jaar, C-Scope 3 jaar, Fisher 3 jaar, Viking 2 jaar, \ilhite's 2 jaar

f 7OO,- HAGRo MErAAr.DErEcroRs, TEL (oay) 31 4465
f 1400,-

MD 2OO

víking 5D, d.emo, 1,2 mnd garantie

C-Scope 1200, z goeàe staat,3 mnd garantie.
Fisher 1265X,2 goede staa|,4 mnd garantíe

White's Classic III, z goede staat,5 mnd qarantíe

li/hite's Eagle SP, z goeàe staat, 6 mnd garantie

f L7s,-
f 47s,-
f 77s,-
f s97,50

f 47s,-
f 74s,-
f 2s0,-
f 1650,-
f es,-

f 34s,_

f soo,-
f 7oo,-
f 4s0,-

f 72s,-

KoNTAcr cEzocHT MET
WATERZOEKER IN BEZIT VAN
DUIKBR-EVET, OM IN HET

NAJAAR EEN W'EEK TE GAAN
ZOEKEN IN SPANJE, INLICH-
rInceN: (o58) 266 r8 18

GEzocHT: zoEKMA¡,T rN
HEEscH (N. Bn.) or uenr¡e
OMGEVING.
INLTCHTTNGEN: F. DrELrssEN
(o4rz) 45 6t 52.

TE KooP: ARADo r2o B
f 5ZS,-,VIKTNG METAAL-
DETECTOR (rrrUw) urr
KoRTTNG vAN 20 ror 3o%,
BOEKEN: MUNTCATALOGUS
MEvrus
f 3,-, WoRrDcorN f r8,-,
OoRD EN Durr f 33,-,
MUNTAccESSoIRES rEGEN
LAGE PRI'ZEN. A.V.D. BOLT
(o486) 45 16 4o.

C-Scope 550
C-Scope 99OD

Físher 128O (and-water)
Tesoto Cutlass II
Tesoro Silver Sabre II.

White's Classic lI

Tesoro Bandid,o, met 2 schijven
GorDRUsH, rxL (ozo) 668 29 68

ilo<')
f 3so'-

.. f 1.200,-

Compass CoinPro .. f 850,-
Bounty H. 'lracker III . .. f 350,-

Whiteb Spectrum f IOOO,-
DErËcrroN SysrEMs HoLLAND, rE¡ (o38) 36 36 5gI

White's Eaqle II 5L...... f 8OO,-
White's XLl, compleet nieuwste model f L250,-
White's XLT,iàem .. f 1,250,-

Op al onze 2e-hands detectors verlenen wij 7 jaar garantie Wordt geleverd met

hoofdLeleJoon enNed beschrijving Wisseierd steeds andere modellenbeschikbqqr

KoorsrRa MET,1ÂLDETECToRS, rEL. (o5rd 46 50 93

f 4so,-
f s95,-
f s4s,-
f 9s0,-

C-Scope 5 MX, bijna als nieuw, 12 mnd garantie ....... f 1195 ,-
C-Scope 1220 XB, níeuw ingeruild'24 mnd garantíe f 1299,-
'fesoto Stíngrqy I,z goede staat,l2mnd garantíe. . Í 11,50,-

White's XIT geen opl , demo,12 mnd garantie . . f 1,495,-
Mocht u een þeuze hebben gemøakt uit onze 2e-hands aanbieding,

wocht dan niet te lang met bestellen!

FA DErËcr - GERr GESTNK, rEL (oß) 43o 05 12

\
\ o*o*^".e%

AÌleen particulieren (leden)
kunnen gratis'Opgravertjes"
plåatsen, door deze voor de

sluitingsdatum naar de redactie
op te sturen. Aangeboden voor-

werpen van archeologisch
belang dienen altijd te zijn aan-

gemeld.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

TE KooP oF EVENTUEEL TE

RUILEN TEGEN GOED WER-
KENDE METAALDETECTOR,

CoMPUTERWANG 386/ß5,
r20 MB HD (DBL.SP.),4 MB
INTERN COMPLEET MET
MUTS,WTNDOWS 3.r, MS
WoRD EN KLEURENMoNI-
TOR. PRI'SINDICATIE:

f sso,-.
W.H.WEBER, HEERHUGo.
WAÂRD (oZ2) 574og 14.

GEzocHT vooR sruDrE:
MUNTEN vAN DE STAD TIEL
EN GEGEVENS HIEROVER.

A.M. VAN HERWI,NEN,
MoZARTSTRAAT 34, 4oo3 LD
Tter, (o344) 62 44 9c'

VRAGEN ovER LooDJEs
(rur.u.v. vrnztcrr- e n
LAKENLOOD'ES) WIL IK
GRAAG PROBEREN TÊ BEANT-

WOORDEN. ALLEX KUSSEN-
DRAGER, DE REGGE 3, 3448
CK WoERDEN.

TE KooP cEvR-A¡.cD: HET
BOEKI OPGRAVINGEN IN
AMSTERDAM, vAN J. BA.ART,

I977. BEREID EEN REDELI'KE
PRIJS TE BETALEN. G. vAN
ErtK, UDEN (o44) z6 9z 77.

TE KooP GEVRAAGD: ALLE

SOORTEN NED. GEWCHTEN,
B.AI.ANSEN, v/EEGSCHALEN,
LENGTEMATEN, INHOUDS.
MATEN EN STRI'KSTOKKEN.
OoK BoEKEN, PRrtscouRAN-
TEN, I'KPUBLIC¡.TIES ETC.

ZI'N WELKOM. ARIE APPEL,
ENKHUTZEN, (ozz8l 3r zo
33.

ALTTID DE BËTËRE KEUS
- Tel. (osa) 36 36 59t

Þ'l
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GETAN UW PARTNER
I METAAT,

J*,?ffifiTJR I N SCHATZOEKEN

G.Scope
Voor vrijblijvende informatie enlof 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 1220 xD
(zie magazine 32)

een ultrasonic cleaner
(winkelwaarde I 295,-l

gratis

. CS 6 Pl en CS 1220 XD zijn in principe steeds
uit voorraad leverbaar. Voorraad ultrasonic cleaners is beperkt, dus op=op

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

.d
\
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Bewaar nu uw detectormagazíne nummers
in een specíale verzamelband en uheeft een
prachtig naslagwerþ ín de boekenkast

De verzomelbond is voorzíen van een
72-pens mechaniek, waardoor u 1,2 bladen
zonder te beschadigen makkeljk kunt
bevestigen

De buitenkant is uítgevoerd in
blauw -zw arte bedrukÞing en voorzien
uan m ilieuu riend elijke folie

U Þunt deze verzamelbandbestellen door
overmakíng van f 23,95 (íncl. verzendkosten)
op Postbonk 1675ooo of
ING Bank 67 80 04 9oo t.n.v. De DetecÌor
Amateu4 ondent ermeldíng v an
'Verzamelband'.

Dete(ctolrminotLe

Dick Eekhof, bestuurslid en vroogbook speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondsten gemookl. Dit boekie heeft 100

pogino's en bevot I /5 folo's von voorwerpen uil ziin privécollectie.

Dit boekie heeft een zeer loeposeliike noom: Dele(clo)rminotie.

Von olle vondten wordt uitleg gegeven.

De priis vøn dit boekþ is intl. verzendkosten: f 29,95. lvløok dit hedrog over n00t

bonkrekening nummer 33.4/.65.781 vøn de Robobonk le loure, onder vermel-

ding von Íoloboek. Don zsl het zo snel mogelíik noør u Íoegezonden worden.

e(cto)tminøúe

[,]



AANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST

DATUNl

NAA},,I VINDER

ADRES

POSTCODE ,/ WOONPLAATS

TFI.FFOON

CEVONDEN OB]ECT:

MATER]ÂAL:

OMSCHR]JVJNC OBJECT

AFMET]NC/CQ GEWICHT:

DETERMINATTE VERRICHT: /A / NEE DOOR

VINDPLAATS,/ COORDINATEN:

CEMEENTE / PI,AATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

HANDTEKENINC

tector AMATEUR

SITUATIESCHTTS \']NDPLA,ATS CE\'ONDEN OBJECT

,4FBEEtDING GËVONDEN OBJECT

HET GEVONDEN OB]ECT BLI]FT IN JEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BU DE VINDER

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

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuuriijk 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 iater buiten beschouwing iaten.
Maar Romeinse, Keitische, Merovingische en middeieeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bron-
zen tijdperk zijn wel van archeoiogische betekenis. Bij twij-
fels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.

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

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 uhet formulier naar toe kunt sturen:

R ij k s d ien s t v o or het O udheidkun di g B o demonder zo ek
(RoB),
Kerkstraat'1.,
38'1.'l- CV Amersfoort
Telefoon 033-634233

Koninklíjk P enníngkabínet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus 'J-'l-028,

2301. EALeiden
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 KLEINE MOEITEI

Gevonden object:
Materíaal:
Omschrijving object:

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: vrouwenkop met
omschrift, keerzijde 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 : geploegde akker met veel

Romeinse schen¡en.

[rt]



g Laser Minelab
D.uruclol- N-r.lllW.q In Nederland vrij onbekend,

maar in Engelancl al jaren
razend populair en het meest
verkocht. Aan het kastje is het
al te zien, hij wordt inder-
daad gemaakt bij Tesoro,

eerst alleen speciaal voor de

Engelse markt, maar nu ook
in Nederland verkrijgbaar via
de Tesoro importeur.

De Lasel n3 Powermax is een

apparaat met z knoppen, dus

aanzetten en zoeken maar.
Voor mensen die toch de

mogelijkheid willen hebben,
om bv. de grondbalans in te

stellen is er
de Laser nr
Hi-power.
Prijzen:
Laser n3

Powermax

f 138o,-,
en de ¡r
Hi-power

f rsss,-.

Inlichtingen:

Fa. Detect - Gert Gesink,

tel. (0s3) 430 0s 72.

Detection Systems Holland te

Zalk is sinds kort officieel
importeur geworden van het
Australische merk Minelab.
Minelab produceert al jaren
een serie detectors voor de

professional en cle amateur.

Een van de cletectors die
Detections Systems Holland
gaat verkopen is de'Excali-
bur', een geavanceerde land- ,

strand- en onderwaterdetec-
tor (6o m. onder water) met
o.a. een perfect regelbare
1j zer afwljzing, toonidentifica-
tie en een uniek oplaadbaar
Nicad batterijpack systeem.

Het unieke rns (Broad Band
Scanning) frequentie systeem

zorgt ervoor dat steeds de

beste zoekfrequentie (t7 ver-
schillende van 1,S kHz tot
25,5 kHz) bepaald wordt.
Dit houdt in dat u op 'slechte'

gronden c1e minste bijsigna-
len zult hebben (hoge zoek-

frequentie) en op schone
gronden extreme dieptes
kunt bereiken vanwege de

lage zoekfrequentie. De detec-

tor bepaalt zelf de beste zoek-

stand.
Pr¡s:/ 2gg;,-.

Inlichtingen:

D ete clíon Sy s ste ems Holland,

te1.(038) s6s 6s 91..

aaa aaaa a aaa aaaa a a a aaa a a a a a a aa a aa a a a a a a aa a a a c a a a a a! a a t a a a aa a ac a a a

-^

TESORO - VVHITE'S - G,ARRETT - WKING -
BOLAITY HL"NTER - MINELAB . COMPASS - LASER -

Ztg møør wøt u wilt....

raij møken arn A L L E lúlßKlM. .

een 7,t) ctønzinnige øønbieding ! !
TE YËNS EEN RLITME KEUZE AAN, CCESSOiRES EN BOEKEN.

KEEPSTRAAT 2 57O2LH HELMOND 0492 - 5M782

l'4



Deø,ler.
pagtna,

r Kooistra Metaaldetectors
Compass / Garretl / C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buorren 1.'1.4, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (0s13) 46 s0 93

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

t Holland Detect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
Balingerbnnk 48, 7 872 SK Emmen
tel. (0s97)67 2s 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
Veerpad2,8276AP Zalþ
tel- (038) 36s 6s 97, Íax (O38) 363 64 80
autotel. 06-529 268 25
email detect@pi.net

t Fa, Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
GoÌdspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinkduarsueg 77, 7523 Nt Enschede
tel. (os3) 4so os 72

t Borderline
White's detectoren
Hobby, beveiliging en industrie
U elserdijk/Bouwmanw eg 2, O otmarsum
tel.(lsa7) 29 34 27, fax (0547) 29 36 32

Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad 78, 8376 DB Morknesse N.O.P.
tel. (os27) 20 39 29 / 06-s29 743 80

Blankeboom Detectors
Tesoro / Viking / White's
Kornhorst 65, 7 041- HL's-Heerenberg
tel. (0374) 66 44 70

Hofman Electr onica V. O. F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Prímulastraat 6, 6647 BV Beuningen
tel. (024) 677 40 63

Aemile Heíin
Metaald.etéctoren
White's / Tesoro / Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 3608 TH Maarssenbroek
tel. (0346) 56 30 37 (tot 23.00 uut)

t Goldrush
White's / Depthmaster/
Detection Design
P alemb an gstr aat 5, 709 4 T A Amster dam
tel. (O2o) 668 29 68

. D J. Laan Metaaldetectors
C-Scope / Tesoro / Fisher /Viking
Pieter Maatsstraat 72
7777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) s9 32 86,Íax (0227) s9 32 86

r GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De RozendijÞ 29, 7797 PD Den Burg, Texel
De Crimpen 9, 7927 BV'I Akersloot
tel. (0251) 37 39 s8

Zoetmulder metaaldetectors
Metaaldetectors voor hobby
industrie en beveiliging
Grote Houtweg 97, 1944 HB Beverutíjk
tel. (0251) 22 s4 s7

Hamstra V.O.F.
Garrett / Compass / C-Scope
Bounty Hunter
Kleine Haarsekade 779
4205NA Gonnchem
tel. (0783) 62 7s oo

Maro Detectie
Tesoro /Viking / C-Scope
Fieldmaster / Fisher / White's
,lan Kloossfraat 16
22OIPW Noorduijk
tel. (o71) 364 78 27,b.9.9. o6-s42 477 28

Deco HomeHoeveline
Tesoro

Butg Bauwmannlaan 90a
3c43 AP RotÌerdam
tel. (010) 47s 76 49

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

Carnisselaq n 55, 3083 HB Rolter d am
tel. (01,O) 466 73 84

I

T

I

T

a lan van Beraen'Metaaldeteítors
Tesoro

T

Tanneskampke 1,3, 5227 BT Den Bosch
tel. (073) 637 73 so

. P. van der Putten
C-Scope / Fisher
Hutakker 3,5552 C,f ValÞensuaard
æl- paQ 204 77 77 / (O4) 2O7 s3 47

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass ,/ Fisher / Garrett / Viking
Stotionsstraat 1.32-734, Deune
æ1. (oa%) s7 4 6s

Steenbergen Detectors
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. (0774) 37 97 s6

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter/ C-Scope
Compass / Fisher/ Garrett/Viking
Spoorstrcot 56-5 8, Boxmeer
æ1. paSs) s7 7s L6

I

T

Flevola

I



Waarom kíezen
toch steeds meer zoekers
voor een GAffett?

'j t'

Misschien vanwege de tage prijs,
het enorme dieptebereik,
en de vete instetmogetijkheden?
0f dankzij de goede uitleg en senrice,"v,¡n 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 Nederland.

DETECTORS

Buorren 114,
8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 so 93
Fax (osr3) 46 30 67

De officíële dealers van Kooístra Metaaldetectors staan op de dealerpagína


