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Tijdens de laatste
Newbury Rally in Engeland
werd er een heuse schat
bestaande uit 75 zilveren mun-
ten met een geschatte waarde
van t f 175.000,- gevonden
door 2 zoekers, waaruan de één
was uitgerust met een oud
model Golden íabre, de ander
met een Sabre ll.

Toeval? lVeel Tesoro en
Laser detectors zijn nu
eenmaal
uitermateOók dezekeer

een Tesoro!

pMax Cutlass

was het weer

lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 AI Enschede
Tel. (053) 430 05 12
(bezoek op afspraak)
Fax (053) 43o 21 92
http://www.a 1 . n l/bed rijve n/detecV

geschikt voor Stingray ll
het vinden
van o.a.
zilveren
munten.

Uit een onlangs in Engeland
gepubliceerde test van
versch i llende merken metaal -
detectors, bleek dat de
meeste "hammered coi ns"
(met de hand geslagen
zi lveren mu nten) werden
gevonden met LaserlTesoro
detectors.

Ook in Nederland worden er
opmerkel ijk veel zilveren
munten met een Tesoro en
de sinds kort leverbare Laser
detectors gevonden.

AMIGO II

pMax CUTLASS
SILVER SABRE II

pMax SIDEWINDER

f 64s,-
f 195,-
f 995,-
f 1195,-

/ 1380,-
/ 1380,-
f 1510,-
f 1699,-

pMax BANDIDO ll
LASER 83 Power Max
¡rMax BANDIDO NL Mod.
ïoLTEC il

PIRANHA (pulse induction) f 1995,-
ST|NGRAY l f 2195,-
LOBO Super TRAQ f 23-15,-
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Praatjes
ESTUUR

Sinterklaas ís weer
achter de rug enhet

is nu tijd, voor mijn 2-
maandelijkse' praatj e' .

Ov er praatj es gesproken:

er círculeerde in Rotterd.am

tijdens de determinatied.ag het
gerucht datKees, uw redacteur

en ík door de polítiebetrapt
waren terwijl wij zochten op een

ar cheol o gi s ch monum ent.

Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bü de verkeèr:"'
de personenvan deverenigingterecht.Vandaar, . :r. :

dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten. '

Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellenltl, I , r 
t.

I Vragen '":':,i''i':
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bü otze . ; . . ,..--j

secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, ' " "
8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 6g:¡i8. , -, .,i

I Ledenadministratie : ,' .,,.1

Opgave van leden, wagen over de conEibutie bij:
W. Woudstra, Melkemastete :.6, 89z5.AP Iæeuwarderl,i .. i,

I Activiteitencommissie .1 , 
.

Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi- :

natiedagen kunt u terechtbij: i

B. Tigelaar, Ommerweg 77,77o7 A,S Balkbrug,
tel. (0523) 6S7z7J

1. ,:,

I Advertenties, Opgravertjes, Occasions
Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer, , . 1 .,,

Hanebalken 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) 53o403;i:-;:ìil

Vondstaanmeldingen :-

Stuur een fotokopie van het fo¡mulier, dat u naaÍ,
een van de ofFrciële instanties heeft gestuurd naar-
ons secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoúl'l

lrf

Wie deze praatjes verspreidt
is ons een raadsel. Zijn dit
mensen die de vereniging in
discrediet willen brengen, of
hebben deze fantasten iets
op ons persoonlijk tegen?

Jaloezie? Uiteraard is er van
deze lasterpraatjes niets
waar. Kees en ik hebben zelfs
nog nooit samen gezocht.

Maar, en dat weet u oolc wel,
deze ldetspraatjes kunnen
veel schade aanrichten.
Als bestuur proberen wij het
zo goed mogelijk te doen, al
maken wij ook best wel fou-
ten.

Ook tijdens onze zoekdagen
gebeuren er wel eens dingen
(gelukkig ldeinigheidjes) die
beter kunnen. Misverstanden
kunnen altijd voorkomen,
maar daar waar mogeldk
worden ze beperkt.
Van fouten kun je ook leren.
Tijdens onze zoekdag hebben
wij mensen gewaagd om
regiovertegenwoordiger te
worden. Er hebben zich een

paar mensen gemeld. Met de

reeds eerder aangemelde

mensen hebben wij nu een

aantal maar nog niet voldoen-
de. Voelt u er iets voor? Graag

een telefoontje of een brief
schrijven. Binnenkort neemt
het bestuur schriftelijk con-

tact met de regiovertegen-
woordigers op omtrent richt-
lijnen, bevoegdheden enz.

De kerstvakantie staat weer
voor de deur en velen van u
zullen weer extra zoektoch-
ten maken. Ik hoop dat ze

voor u tot tevredenheid
mogen verlopen. Uiteraard
houdt u zich aan de regels

zodat onze hobby niet in een

verkeerd daglicht wordt
gesteld.

Gaat u op wintersport? Ook
dan veel plezier toegewenst.
Uiteraard ook de thuisblijvers
onder u hele prettige feestda-

gen, een goede en fijne oude-
jaarsavond en een heel erg
gelukkig 1998 wordt u door
het bestuur en mijzelf toege-

wenst.
En tot de volgende keer.

Luitzen Haak

T

I

T

U verwacht waarschijnlijk een verhaaltje van mij, met allerlei
mijmeringen en terugblikken, want watvoor blad je op dit
moment ook openslaat, aan het einde van het jaar wordt er
altijd teruggeblikt. Nee deze keer eens niet. Ook geen geleur
om kopij, geen opgeheven vingertje, enz. Deze keer weet ik
eigenlijk niet waar ik over moet schrijven, ........ en dat doe ik
dus ook rnaar niet. Ik denk dat ik alvast de kerstboom ga optui-
gen, dat moet toch ook gebeuren. Uiteraard wens ik wel ieder-
een veel leesplezier in het nieuwe magazine, prettige feestda-
gen en een voorspoedig nieuwjaar met veel zoekplezier.

Kees Leenheer



Vondst van
het jaar 1997

Veel leden hebben deze tijd
van hetjaar een aantal dagen
vakantie, en dus tijd om eens

even leldcer te gaan zoeken.

Wellicht vindt u dit jaar nog
een leuke of geweldige
vondst. Misschien had u al
een mooie vondst gedaan,

maar was u er nog niet aan
toe gekomen om uw vondst
aan te melden voor deze jaar-
lijkse wedstrijd. In ieder
geval, snel een goede foto
maken, een verhaal schrijven
en opsturen voor l9januari
1998.
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Vraag altijd toestem-
ming tot zoeken aan de

lanàeigenaar of b eheer der
van de grond.

Legitimeer je met je
lidmaatschapskaart

(edenpas).

Wees uoor onze vereni-
ging "de Detector

Amateur" een

detectorambassadeur.

Laat munitie liggen;
indien noàig de plaats

markeren en de politie waar-
schuwen.

Zoek nooit op archeologi-
sche terreinen, mits je

to e stemming hebt v erkr e g en

van de bevoegde instanties
om mee te helpen bij
een archeologische

opgravlng.

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, waarvan men
r e delijker w ij s kan a an-

nemen of vermoeden dat
de ze v an w etens ch app elijke
cultuurhistor i s che w a ar d, e

zijn, moeten binnen drie
dagen gemeld wordenbij
de burgemeester van de

plaats waartoe het gebied

behoort.

Bovengenoemde vonà-
sten moeten eveneens

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

Het's nachts zoeken

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

Ir]

ExposrrrE
FruES MUSEUM

Voor de volgend jaar
in het Fries Museum
te houden expositie

over 'metaalvondsten'
zoeken we nog
topstuldcen.

Aanmeldingen:
L. Haak, Zetveld 12,9202 LM Drachten

/ oe dete ctor AMATLUR

Bestnur
Ë"1 Voorzitter:

L. Haak
Zetveld t z
gzoz LM Drachten
Tel. / fax (o5rz) 5z z8 o4

i:- Vice-voorzitter:
J. Koning
Nieuwmarkt z6
87or KL Bolsward
TeI. / fax (o5r5) 57 z5 oz

;. Secretaris:
D. Smilde
Pr. Bernhardweg 3t
84y XC Oranjewoud
TeI. (o5t) 63 19 78

ltl Bestuurslid:
D. Eekhof
Pealskar 47
85or TL Joure
Tel / fax (o54) 41 66 7o

Ë Bestuurslid:
B. Trgelaar
Ommerweg'l-1
77o7 AS Balkbrug
TeI. (o54) 65 tz 73

K Bestuurslid &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten
Tel. / fax (o5tz) y o4 o3

E Penningmeester &
ledenadministratie
W. Woudstra
Melkemastate 1,6

8925 AP Leeuwarden
TeI. / fax (o58) 266 18 tB

LÍcimaa:schap
Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altijd 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
1 augustus schriftelijk bin-
nen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f5o,- per
jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

aaaaaaaaoaaaaaaaaaaa
PosTl;anlt : 5.' y,ttr:,:
lllG Baul.- e ,' Er', o-: :;r-,,:

t.lt"i7. i-:ç ]Jc i.,ìcl-(- i .,! r:r¿rir; l: i.
Le euv./rìiri rìr ì



Overzicht
opgravingsvlak met

de mulrstructuur

De þamers afzoeken
naar metaal

fguur 6
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TafelaaràewerÞ
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GraJbijzettingen,
Drinkbeker,Potje en

Black Gloss Pot
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Opgrøvirg
MuroTenente (Italíe)
rg97 door de
V.U. Amsterdam

In het voorjaar van dit jaar
werd ik gevraagd door dhr.
W. Beex, medewerker van de

Vrije Uníversiteit te Amster-
dam, of ik interesse had om
mee te helpen met een opgra,-

ving in ltalíe. (Fig. r.)
De werkzaamheden voor mtj
zouden zijn; het les geven in
metaaldetectorzoeken a.an stu-
denten en de werkputten en de

omgeving afzoeken naar
metaal. Jullíe zullen wel begrij-
pen dat ik daar nietlang over
hoefde na te denken.

e vliegreis was daarna snel
geregeld, alleen de papiereu
voor invoer van de metaal-

detector moesten nog in het ltali-
aans vertaald worden.
Op r9 juli ben ik bepakt en bezakt
vertrokken naar ltalië. Het vliegtuig
landde in de plaats Brindisi, waar
dhr. W. Beex mij al op stond te
wachten. Na een korte rit met de
auto, lcwamen we aan in het plaats-
je Mesagne. De V.U. mocht daar
gebruik maken van de plaatselijke
school. Ik kreeg een kamer toegewe-

zen op de verdieping van de opgra-
vingsleiding, en kon mijn spullen
uit gaan paldcen, om daarna de
omgeving te gaan bekijken. De dag

erna kreeg ik uitleg, over waar ze

mee bezig waren en wat er nog
moest gebeuren.

De Universiteit graaft al een aantal
jaren op in de antieke Messapische

stad Muro Tenente, ca. 5oo tot 1oo
jaar voor Chr. (Italië). (Fig. z.)

Het toponiem Muro Tenente betreft
een antieke ommuurde nederzet-
ting van middelgrote omvang
(Sz ha.) Deze is vrij goed bewaard
gebleven, doordat later de boeren
het land alleen gebruikt hebben als

ald<er en wijngaarden. In het mid-
den van de stad is een ldeine stads-

muur aangetroffen, het betreft hier
waarschij nlijk het oudste gedeelte
van de stad. In de voorafgaande
jaren zijn er verkenningen uitge-
voerd. Er zijn ldeine opgravingsput-
ten gemaakt; daarin zaten o.a.

muurresten en een aantal graven.
Aan de noordkant van het stadsare-
aal is een grotere put uitgezet.
In deze laatste put zijn de laatste
twee jaar opgravingen gedaan,
waarbij delen van muurstructuren
zijn bloot gelegd. (Fig.s.)
Deze opgravingen verliepen volgens
traditionele opgravingsmethoden.
Dit jaar werden er in Muro Tenente
een aantal belangrijke opgravings-
technische veranderingen doorge-
voerd, o.a. werken met total sta-

tions (hoogte-meetapparatuur),

oriënterend booronderzoek, geogra-

Verslag van een detectoramateur
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fisch onderzoek, het nemen van
div. monsters voor chemisch onder-
zoek, parallelle uitwerking en ande-

re moderne veldtechnieken.

De dagindeling zag ú als volgt uit:
's morgens om S.oo uur opstaan en
ontbijten en de bus inladen, om
6.oo uur beginnen tot 12.oo uur
's middags. Daarna eten en siësta,

om 16.4o weer de bus inladen en
om 17.oo weer beginnen in het veld
tot 19.oo uur. Om 2o.oo uur was er
avondeten ldaargemaakt door z

Italiaanse kokkinnen. Dit ter
verduidelijlcing dat het geen zon
vakantie was. Dinsdag en woensdag
ben ik begonnen met lesgeven in
metaaldetectie aan de studenten,
dit is goed verlopen. Ik had in een

boomgaard een vlak uitgezet en er
munten verstopt, deze moesten
terug gevonden worden. En verder
moesten ze vertrouwd raken met de

discriminatiestanden van de detec-

tor. Verder had ik ze een door mij
samengesteld lesboekj e gegeven.

De reacties waren positief.

Vervolgens ben ik begonnen met
het aþiepen van de opgravingsput
en de stort. De resultaten waren
een ldein depot van bronzen fibu-
la's, z zilveren munten (datering
ca. 4oo-3So v. Chr.), een bronzen
bekertje, spijkers, een loden versie-

ring van een aardewerk pot en repa-
ratie loden, welke diende voor ver-

steviging van gescheurde amforen
ofvoorraadpotten. Verder nog een

armbandje met een gat erin waar
misschien een steen in gezeten
heeft, een bronzen knopje die
behoorde aan een fibula van ca. ro
cm groot. Het zoeken werd bemoei-
lijkt door de laag dakpannen en

huttenleem die in de kamers aan-

wezig was. Maar was die laag ver-

wijderd dan kon je van alles tegen
komen.
Hier volgt een beschrijving wat er
zoal gevonden is in de tijd dat ik
daar was. Er is een graftombe
gevonden in het vlak waarvan de

inhoud bestond uit een grote zwart
beschilderde pot (black gloss) een

drinkbeker en een potje. (Fig. 4.)
Verder een soortbadkuip, een
graanvijzel, en een grafvan een
pasgeboren baby, welke was begra-

ven in een aardewerk kom.
Opvallend is verder de hoeveelheid
(meer dan roo stuks) weefgewich-
ten van verschillende afmetingen
die gevonden zijn (Fig. 5).

Sommigen hebben een versiering of
een figuur ingekrast ofgedrukt, de

betekenis daarvan moet nog onder-
zocht worden. Er zijn ook allerlei
soorten gebruiksaardewerk gevon-

den, o.a kommen, schalen, amfo-
ren, voorraadpotten, drinkbekers
en borden. De heer dr. D. Yntema,
aardewerkspecialist, en al z6jaar
actiefin Italië, heeft uitleg gegeven

over het in Muro Tenente gevonden
aardewerk.

De Voornaamste ldassen die in
Muro Tenente gevonden worden,
z\n:
't . Apulian Black Gloss Wares '¡tc'

(Fig. 6.) anc is vooral gebruikt als

tafelaardewerk. Drinkbekers,
schalen, kommen, kannen en

borden zijn de meeste gebruikelij-
ke vormen. Er werd uit geschon-

ken en gedronken en van ofuit
gegeten. De fijne tot licht korreli-
ge klei is variabel van ldeur
(witachtig tot lichtbruin), maar
het oppervlak van het vaatwerk is
steeds geheel of gedeeltelijk
bedekt met een min of meer glan-
zende bruine, donkerbruine of
zwarte laag. Het werd zowel in de

Griekse als in de niet-Griekse
nederzettingen in Zuidoost-Italië
gemaakt. De overgrote meerder-
heid dateert uit de periode 33o-
r3o v. Chr.

z. Banded wares locql 'nwr' (Fig. 7 .\

nwr (streepbandaardewerk) is

vooral gebruikt bij de voedselbe-

reiding en bij (andere) typisch
vrouwelijke bezigheden (bv. wol-
bewerking) Er werd echter nooit
in gekookt. De vormen van deze

ldasse bestaat vooral uit grote
kruiken, kuipen, schalen en klei-
ne voorraadvaten. De licht korre-
lige ldei varieert van kleur (crème
tot lichtbruin). De oppewlakte is

altdd gladgesponst en heeft een

decoratie van enkele opgeschil-
derde horizontale banden (rood-

bruin tot donkerbruin) en wij zel-

den verticale decoratie. swr
aardewerk werd wdwel zeker in

Iu]

bijna alle inheemse nederzettin-
gen van Zuidoost-Italië gemaakt,
en komt al vanafde 7de eeuwv.
Chr. voor in Zuid-Italië.

g. Coarse Cooking wares Hellenistic 'ccn'

(Fig. 8.) ccH is het typische kook-
aardewerk. De meest gebruikelij-
ke vormen zijn koekenpannen en

kookpotten. De klei bevat een

flinke hoeveelheid met opzet toe-
gevoegd zand (de zgn. magering).
Dat voorkomt dat de pot bij plot-
selinge sterke temperatuurwisse-
lingen uit elkaar zou springen.
De ldeur van de ldei varieert van
bruin tot zwart. Het is nog ondui-
delijk wanneer deze ldasse voor
het eerst in Zuidoost-Italië voor-
kwam (vermoedelijk 5de eeuw
v. Chr.) Zaterdag liep voor mij de

opgraving ten einde, en ging ik
mij opmaken voor de terugreis op

zondag. Willem Beex gaf mij nog
de laatste uitdraai van de recon-

structie van de gevonden muur-
delen (Fig. 9.) Verder bedankte ik
iedereen voor de geslaagde week
en de gastvrijheid. Misschien
komt er volgend jaar nog een ver-

volg, want de v.u. is daar nog
jaren bezig. Wat mij betreft is het
voor herhaling vatbaar.

Om te peilen ofde studenten en de

leiding al eerder ervaring met
metaaldetectoramateurs hadden
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BandedWares Local
Streepbandaardewerk
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fguur 8
Coarse Cooking

Wares Hellenistic
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figuur 3

Delen uan de
muursûucturen die
aangetroffen zijn

ftguur 5
Weejgewíchten,
met verschillende
afmetingen en
versreftngen

frguur 2

Luchtfoto Mur o T enente.
Goed, te zien zíjn de

Buítenste en de Binnenste
stadsmuur ende
opgravingsulakken.
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gehad, en wat naar hun mening
verbeterd kan worden tussen de

relatie detectoramateur en archeo-

loog, heb ik een vragenformulier
uitgedeeld met de volgende wagen:
r. Wat is uw functie binnen de

archeologie?
2. Bent u bekent met

metaaldetectie?

3. Bent u van mening dat metaal-
detectie leidt tot meer metaal-
vondsten in een opgraving?

4. Maakt uw instelling gebruik
van een metaaldetector tijdens
opgravingen?

5. Heeft u ewaring met metaal-
detectoramateurs?

6. Zott u gebruik willen maken van
de diensten van een detector-
amateur tijdens opgravingen?

7. Wat zou verbeterd kunnen
worden tussen de relatie
archeoloog / amateurs?

8. Bent u van mening dat metaal-
detectie door amateurs in het
verdrag van Malta verboden
moet worden?

9. Bent u voorstander van een

vergunningstelsel, en zo ja,

wat voor eisen stelt u daar aan?

Ik zal een korte samenvatting geven

van de antwoorden. De meningen
van de studenten en de veldleiding
en de docenten zijn bijna hetzelfde.
Allemaal zijn ze bekend met
metaaldetectie, en de meesten zijn
ook van mening dat het gebruik
van een metaaldetector tijdens een

opgraving tot meer metaalvondsten
leidt. Maar ook dat er tijdens opgra-
vingen vaak geen metaaldetector
aanwezig is, en als er een metaalde-
tector aanwezig is, wordt deze vaak
niet gebruikt omdat men niet weet
hoe de apparatuur te gebruiken.
De meesten hebben wel goede

ervaring met detectoramateurs.
Zo noemde men een paar voorbeel-
den: door de hulp van detectorama-

teurs zijn er op de terp Wijnaldem,
de laat-Romeinse nederzetting
Gennep, Romeinse nederzetting
Weert, opgraving Tiel, en natuurlijk
Muro Tenente meer metaalvond-
sten gedaan. Zo werden er op de

stort nog vele metalen voorwerpen
gevonden die in het opgravings
vlak in eerste instantie gemist
waren. De meesten wilden wel van
de diensten van een detectorama-
teur gebruik maken Als er maar
van te voren goede afspraken
gemaakt worden.
Om de relatie detectoramateur -

archeoloog te verbeteren dacht
men aan voorlichting,
Door voorlichting zou de 'angst' bij
archeologen voor detectoramateurs
moeten verdwijnen, er zouden bete-

re contacten via verenigingen naar
archeologische instellingen moeten
komen. De meesten pleiten toch
voor een betere samenwerking en
zien ons als 'de ogen en oren'van
de archeologie. Verder zijn zevan
mening dat metaaldetectie door
amateurs niet verboden moet wor-
den, omdat verbieden niet helpt.
Goede amateurs hebben veel
bijgedragen aan de archeologische
kennis, en de goeden mogen niet
onder de kwaden lijden. Men zou

voorstander zijn van een vergun-
ningstelsel met een soort prakti-
sche basiscursus archeologie, en
een absolute meldingsplicht.
Wje niet meldt verliest zijn vergun-
ning, hetzelfde geldt, als men zich
op terreinen bevindt waar men
geen toestemming voor heeft
gekregen.

Ik hoop dat ik mijn steentje heb
kunnen bijdragen aan een betere

verstandhouding tussen amateur
en archeoloog.

E. Nijsen

@ Copyright De foto's van dit artrikel
mogen niet worden venteelvuldigd enlof

openbaar gemaakt door middelvan
druk, fotografie, microfilm of op welke

wijze dan ook, zonder voorafgaande toe-

stemming van de Vrije Uniyersiteit

Amsterdøm.

Ik wil de ttolgende mensen en instellin-

gen enbedrqven bedanken toor de huþ
die ze mij gegevenhebben.

- D e Vrij e Universiteit Amsterdam;

GJ. Burgers, D. Yntema, W. Beex,

B. Ridderhof.

- De ttereniging De Detector Amateur;

D. Smilde,W Kuypers.

- Firma detect; G. Gesink.

- Timmerbedrijf L.Nijsen; L. Nijsen

- Ar che olo gis che str chtin g
PeeI Maas & Kempen.
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In de aankondigíng stond "N atuurlijk

rekenenwij op een grote opkomst.

Neem daarom ook uw zoekmaten die

misschien nog geen lid van onze vereni-

ging zijn, mee na.ar deze gezellige dag".

200 zoeker s, w aaronder v eel' nietfiJ) e'

le den, kw amen naar Amerong en.

Dit was ietsje meer, dan waar we op

hadden gerekend. Het was dus gezellig

druk in de zaal. Het zoekveld was àoor

de enorme toeloop eigenlijk te klein.Voor de volgende keer

zullen we voor grotere velden zorgen. Het uitgebreide deskun-

dige determinatieteam had over belangstelling ook niet te

klagen. Div erse munten, pelgrimsinsignes, dakloodjes, enz.,

enz. werden er aan de deskundigen getoond.Veelleden

bezochten uiteraard ook de diverse detectorimporteurs.

Zo'n zoekdag, met alle merken detectors onder een dak, is dé

gelegenheid om de detectors eens te bekijken en te vergelijken.

De prijsuitreiking, het slot uan de zoekdag was ook dezekeer

weer een spannend gebeuren. Mede dankzij de steunvan de

heren importeurs hadden uJe een volle prijzenpot. 4 detectors,

geldbedragen, gouden munten enz. Een schitterende dag.

Omdathet op de zoekdag in Amerongen gehanteerde prijzen-

systeem, voor wat onduidelijkheid en verwarring zorgde

(waarvoor excuses) , heeft het bestuur besloten op de volgende

zoekdag een nieuw en gemakkelijker prijzensysteem te

hanteren. Ook de gebruikelijke loterij zal veranderen.

Hetbestuur

Deze dag werd mede mogelíjk

gemaakt door de medewerking vøn:

Gemeente Amerongen,

G emeentepolitie Amer ong en.

Sponsors:

D etection Systems Holl and,

Fa. Detect - Gesink,

Kooistra metaaldetector s en

Gelaan metaaldetectoren b.v.

[']



Honder dzes t íg kil o meter

'Het is niet meer voor de

graaf-machíne uít

potten gaan rooten,

Hij deed deze uitspraak op de Lan-

delijke Anateurarcheologendag in
Tiel tijdens de presentatie van het
paradepaard van de Nederlandse
archeologie, de opgravingscampag-
ne van de Betuweroute. Als een

welhaast militaire operatie, zo werd
deze grootste campagne uit de

geschiedenis van de vijftigjarige
Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek uit de doeken
gedaan. Het zal vele amateur-
archeologen de afgelopen tijd niet
ontgaan zijn, de nieuwe zakelijke
manier van werken bij de non.

Publiekswiendelijker, dat ook.
'De Betuweroute is een groot poli-
tiek maatschappelijk project, ook
wij als archeologen moeten met
resultaten komen, daarom gebrui-

mo.ar veel eerder

een uitdagíng mee

te werken ín

projecten' aldus

projectarcheoloog

B. Goudswaard. A. Folkerts

ken we nu ook moclerne computer-
programma's, het uitwerken start
meteen, dus aan het eind van een

opgraving weten we a1les met een

druk op de knop. Vraagstelling, rap-

portages, publikaties, iedereen kan
zien wat we doen, dat was in het
verleden wel anders. Toen hielden
we ons eigenlijk alleen maar bezig
met het verzamelen van veldgege-

vens, vondsten registreren en de

rapporten en wetenschappelijke
publikaties verdwenen in het
archief.' Nu heeft het RoB echte
communicatiedeskundigen in
dienst die publieksgerichte infor-
matie verstrekken, rondleidingen
en open dagen organiseren, folders
en populaire publikaties publiceren
ter rechtvaardiging van het uitge-

t"l

ven van belastinggeld aan het
behoud van het cultureel erfgoed
van onze vroegste voorouders.

De archeologie bestudeert welis-
waar heei oude dingen, maar blijkt
zelfeen zeerjonge wetenschap te

zijn. Zo blijkt uit het betoog van
mevrouw Henriëtte van der Linden,
de nieuwe directeur van de Ros

sedert november vorig j aar.

Een manager afl<omstig van
OCenW, directeur-generaal, en

daarvoor wethouder in Leiden, dus

geen archeoloog.ZelfzieT ze dat als

een voordeel. 'Ik kwam er al gauw

achter dat de hele archeologische
wereld eigenlijk afhankelijk is van
de waarnemingen van amateurar-
cheologen. Het fenomeen amateur-



eus voor mensen. Ik kreeg contact
met de archeologie via tunnels toen
ik nog scholier was. In bijna iedere
stad waren tunnelverhalen rond, en
wat is spannender dan een praatje
aan te knopen met een archeoloog
die kennelijk net zo'n geheimzinni-
ge ruimte ontdekt heeft. A1 gauw
bleek dat het meestal om een beer-
put ging, maar mijn interesse was
gewekt. Eenmaal besmet met het,
overigens onschuldige, archeolo-
genvirus blijft dat je hele leven bij
je. 'Wist u datJacob van Lennep op

5 augustus r8z3 logeerde in de Her-
berg btj de Hamsche Brug. Nu gaat
alles daar op de schop voor de Betu-
weroute'. Samen met anderen

De Betuwelijn, een honderdzestig
kilorneter lange archeologische
dwarsdoorsnede van Nederland.
'Men denkt dat we eindelijk de

kans hebben om in een ldap tien-
duizend jaar menselijke geschiede-

nis te bestuderen' zegt B. Gouds-

waard, projectleider van dit
immense project. 'Fabeltjes, die
hoorje al genoeg over ons.

Het barst van de vindplaatsen in de

Betuwe, wij barsten van het geld en
we zijn een 'geharnaste organisatie'
waarin de amateur niet welkom
zot zljn.Ja, de Betuwelijn is 16o

kilometer lang tussen Rotterdam
en Zevenaar, dan moet je wat
anders gaan werken dan tijdens een

archeologendag is dan ookveel
ouder dan mijn dienst. Deze blijkt
rond de eeuwwisseling al te zijn
ontstaan rond de eminente archeo-
logen van die tijd zoals J.H. Holwer-
da, voormalig directeur van het
Rijksmuseum van Oudheden in Lei-
den'. Archeologie was toen nog een
avontuur met mummies en
geheimzinnige goudschatten die
met gevaar voor eigen leven opge-
spoord werden. Maar Indiana Jones
kom je heden ten dagen niet meer
tegen op de amateurarcheologen-
dag. Wie je er bijvoorbeeld wel kunt
aantreffen is de heer Taconis, een
Tielse amateurarcheoloog van de
hobbyclub raro. Hij heeft een heel
andere kijk op de archeologie.
'Archeologie heeft nog iets mysteri

heeft hij in 1978 een Tielse Archeo-
logiewerkgroep die in 1987 de
naam BAro kreeg. 'De Tielse oud-
heidkamer was al in rgor opgericht
op advies van Holwerda. In de jaren
veertig is die hele collectie vernie-
tigd, maar in mijn tijd hebben we
de hele streek archeologisch in
kaart gebracht. ln de omgevìng van
Tiel zijn inmiddels honderddertig
nederzettingen en grafrøelden
getraceerd en er zijn duizenden
vondsten gedaan. Het juist omgaan
met bewoners en bestuurders vind
ik het belangrijkste. Temeer omdat
de belangstelling voor de eigen
streek steeds maar toeneemt.
Maar alleen voorwerp melden is
niet genoeg, de vindplaats moet je
precies beschrijven en dat doen wij.

kleine stadsopgraving. Het doel van
de Ns is het ontvlechten van het rei-
zigers- en goederenvervoer, zodat
lange wachttijden tot het verleden
zullen gaan behoren'. De archeolo-
gen begonnen met een standaard
archeologische i nven tarisatie.
De computer'Archis' hoestte maar
liefst z6o vindplaatsen op die door
het tracé doorsneden zouden wor-
den. Geologisch gezien werden er
drie verschillende gebieden door-
sneden, in het westen veen, in het
midden stroomruggen en in het
oosten pleistocene lagen uit de ijs-
tijd. Daarna volgde een aanvullen-
de archeologische inventarisatie.
'We gingen het veld in om aan de

oppervlakte een'landesaufirahme'
uit te voeren en om te boren.

["]



Zo vonden we in de Betuwe fossiele
rMerbeddingen met stroomruggen.
In dejaren tussen r99z en 1996

werden er zo achtduizend boringen
verricht langs de ar5.

De laatste fase is nu aan de gang,

het aanvullend archeologisch
onderzoek. We hebben aan de hand
van de rapportages van z6o loka-
ties, er 16o bekeken, en uiteindelÜk
4z geselecteerd voor het graven van
proefsleuven van vier bij vier meter.

Uiteindelijk zijn er ongeveer acht-

entwintig plaatsen behoudenswaar-
dig. Die willen we in eerste instan-
tie beschermen, dus laten liggen
waar ze liggen. Maar als dat abso-

Iuut niet kan, gaan we ze opgraven,

heel strak is voor wat betrefit het
graaþroject. 'We willen wel probe
ren wijwillige inzet te gebruiken.
Deze is bijvoorbeeld welkom in het
geval van toevalsvondsten en in de

niet gekaarteerde gedeelten'.

Omdat de oude sûoomruggen
altijd al bewoond zijn geweest, kun-
nen de archeologen voor verrassin-
gen komen te staan.'Waarnemin-
gen door amateurs zijn zondermeer
essentieel voor ons, zo willen we
ook nog de vondsten van detecto-
ramateurs inventariseren van de

middeleeuwse vindplaatsen bij Tiel.
Bij de Stenen l(amer ligt de nadruk
op de 8e, 9e en 1oe eeuw en bij
Malburg is het vooral Romeins en

I(arolingisch tot de 14e eeuw. En er

dat blijken er nog altijd vijftien
stul(s te zijn waarvan er twee in de

tunnelbak bij Tiel liggen, de Stenen

I(amer en Malburg. Dat wordt nog
een hele operatie. Er komt een brug
over de Linge bij Stenen Kamer, de

ar5 wordt naar het zuiden ver-
plaatst en bij Malburg wordt een

tunnel onder de provinciale weg
door aangelegd. Er komen geen

bruggen maar wel viaducten en
geluidsschermen plus een 7 à 8

meter diepe tunnelbak. De opgra-
ving bij Malburg kreeg zz april een

feestelijk tintje, omdat dat de eerste

opgraving in de reeks was'.

De inbreng van de amateurs is in de

laatste fase helaas maar beperkt.
De archeologen geven aan dat de

tijdsplanning tot halverwege 1999

vindt Srsisch geografisch onderzoek
plaats tussen beide vindplaatsen'.
Er zijn meer vindplaatsen met mooi
materiaal, maar deze bleken ver-

stoord, dat is te zien aan plastic
zakjes en colablikjes, die hadje in
de middeleeuwen nog niet.

Het onderzoek rond Tiel spitst zich
toe op de I(arolingisch- Ottoonse
tijd tussen 75o en 11oo AD. Dore-
stad is bijvoorbeeld l(arolingisch en
Tiel Ottoons. De archeologen kijken
naar de aard van de nederzettin-
gen, het landschap, de plaatsing in
de tijd en de structuur als deel van
een integraal cultuurhistorisch
onderzoek. Het historisch bronnen-
onderzoek gebeurt op het archief.
Malburg, een begraven hofstad,
werd bewoond door graaf Waltger

Io]

in de roe eeuw. Tot slot wordt er
een bouwhistorisch onderzoek naar
het bovengronds archief gedaan.

Het gaat immers om beschermde
monumenten die toch moeten wij-
ken, 't Huis Malburg blijft behou-
den, dat ligt net buiten het tracé.
Het huis de Stenen Kamer gaat ver-

dwijnen. Een bouwhistoricus denkt
dat het van oorsprong een vakwerk-
huis is zoals je die nu nog in Lim-
burg en Duitsland kunt vinden.
'Het is niet meer voor de graaÍÌna-

chine uit potten gaan rooien, maar

veel eerder een uitdaging mee te
werken in projecten' aldus
proj ectarcheoloog B. Goudswaard.



Een

edurende een groot deel van
de Romeinse occupatie van
Europa werden el soldaten

geworven voor het Romeinse leger.
Deze soldaten kwamen niet alleen
uit het Romeinse rijk maar ook uit
gebieden die in de Romeinse

invloedsfeer lagen. In deze invloed-
sfeer lagen ook de Noord-Neder-
landse kustlanden (o.a. huidig Gro-

ningen en Friesland). Na het eind
van hun diensttijd namen deze sol-

daten vaak luxe goederen mee naar
hun woonplaats. Onder andere op
deze manier kwarnen Romeinse
beeldjes, sieraden, luxe aardewerk
en bronsvaatwe¡k in het noorden
van Nederland terecht.
Een voorwerp gevonden op een

wierde ten noordwesten van de stad
Groningen behoort tot deze luxe
voorwerpen. Dit voorwerp is een

zogenaamd attache. Het woord
attache kornt van het Franse woord
attaché, dit betekent bevestigd aan.

Het is een versiersel van een bron-
zen beldcen (een lage schaal).

Aan dit beldcen zatten 3 attaches
bevestigd. Verder zat er aan elkvan
de attaches een bronzen sierring
bevestigd.

løøt-Romeinse
attache.

De datering van het attache is de 3e
eellw AD. Deze precieze dateling is
mogelijk, cloorclat er parallelle
vondsten zijn gedaan in Noord-
Duitsland en Overijssel. De Noorcl-

Duitse varianl l(an qua versiering
uit dezelfcle welkplaats l<orlen als

deze Groninger variant.
De initiële determinatie wercl
gedaan door Ruud de Heer (Detec-

tion Systern Holland). De uiteinde-
lijl<c dctelminatie erì r'einigirrg
werd gedaan door de nos.
Deze personen/instellingen wil ik
beclanken voor hun hulp,
speciale dank gaat hieruit naar'

H.A Groenendijk (provinciaal
alcheoloog van Groningen).

Beschrijtting:

Het voorvtetp heeft een zogenaand

wijnblad motief. Aanhet uiteinde yan

de sleel zíL een gesLíleerd kopje van een

jonge leeuwin of een

pantel'.

Het gebruikte materiaal: brons.

Massa:146 g (d= ZS).

Breedte:5.0 cm.

Lengte (zonder steel):5.5 cm.

ALTTID DË BËTERE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (038) f0 f0 Ser

[tr]



DETECT GERT GESINK
Tel: O53-43OO512 Far 43(D2192

Munten enpmningen
B@2 CATALOGUS, DENEDERLA¡IDSE MTJNTEN VAN

lS06tothedq Mwiul99ó . . .

BOOS CATALOGUS, DE MUNTEN VÄN BELGIE I?90.I997
BOO9 KLEINER DEUTSCHER MI'NTZCATALOG 187I.1997

Bol3 MT NTBOEK vA¡l PIET VERI(ADE (1540-179t
B0l5 MITNIGRWICIITEN V/D NEDERLA¡fDEN, door G.Houbsr
Bl 12 OORD B{ DUIT uit Noord qt Ari4 cloo¡ W Bos

80,14 V,D.CIIIJS BEELDU\AA& Nede¡lanclsemuntatot 1576 .

8052 GOLDCOINS OF IIIE,tl¡ORLD, eblogu mdpriþøt vøt gouda
mmta hde waeld, vrnf Romeim tot nu 736 pag.

8063 NOORD NEDERLANIISI MUNIGETWICIÍTEN door Arqlt Pol . .

8079 ROMAI{ COINS Ä¡ID TIIEIRVALUES, Sm, geb hrdkaft
8146 IIANDBOEKNEDERLANDS KOPERGELD 15211797 (D Pumc

<r H.J. van der Wid) geb. ha¡d kaft, 237 pag.

BI47 STAIDARD CATALOG OF GERMÄN COINS 160I TO PRESENT

Dete¡mindìe van hooÍdz metalcn voorweroen
B07l LONIX)N MUSEUM CATÄLOGUE 19¡10 320 pag methmdqdq

afteddinga vm Middelawæ metalq væm
Bl59 THE JDWELLERY OF ROMAN BRITAIN Geb twd kaû 255 pag )
BO78 YERBORGEN STEDEN, STADSARCHEOLOGIE IN NEDERLAND

kaótboek gebondan, hsd kaft, væl foto's vm vonclstøq plaategr

B0E5 EEI\Í EIGENZINNIG VERIZ.4.MELAAR, 94 pag. ,honderd€n foto's
vm mdala vævcpan, kanddaas, pijpwrodæ, tiru s¿

816l CATALOGUE Of RINGS 1930 (\4ctorim ild Albst mffi)
8090 ROMAN ARTIFACTS, A4 fomaat. 100 pag 300 âfb. 400

B09l ROMEINEN FRIEZDN en FRANKEII in het ha¡t vm Nedql¡nd
8092 NERINC E\ VERMAAIÇ opgr l.le awæ mar*t in Amqsfoort
809ó DETECTOR FINIXI I 100 prg 1000illutratis
8099 THIMBLES. Vmgrhoeda vmf de uoegste tijd. Fmi boek
Bl00IIEILIG EN PROFAAÍ. 104 Pag, ovq timq (pdgrimÐ iroigns
8165 A¡ÍIIQUE BOTTLES COLLECTORII EIì{clcLoP (ved foto's)
Bl0ó MEDIEVAL PILGRIM & SECULAR BADGES du Mitchinq.

St¿ndmdwq* ovs @dgrinslißþe. 287 pag.h kaft, Aa g€b.

Bl07 DRONS UIT DE OUDIIEID, 94 pog. Ned€rtÂndstslig

Bl08 ARCIIEOLOGIE v. MIDDELEEINW NEDERLAND, 9ó pag.

B I 09 DE ROMEINSE TUD in Nedslând, 96 pag.

Bl l0 ARCIIEOLOGIE vu FRIESLAI\D, 230 pag, væl tletedorumd
81 13 DETE¡CIOR FINIXI 2, 100 pag 1000 iüüt
Bl l5 LEAD CLOTH SEALS A¡ID RELATED ITEMS British Mmm
Bl 16 IIEILIGEN UIT DE MODDER, pndtboe* ove pdgrimsinsþæ
BllT GELD UIT DE BELT, Mdddbur¿sehuisvuiþondstã 1550-1570

0{-
t27,20

15,95

23,50

23,50

39,50

x,-
39,90

169,-

r20,-

3t,25
116,-

89,-

95,-

36,-

12,50

69,50

34,50

49,95

49,95

32,50

39,-

28,-

59,50

o5-
28,50

28,50
28,50

49,90

32,50
79,-

21,50

2t,s0
Bl 18 cRAvEN NAAR I'RIF,IIE KONINGEIY, mooi boekje over de opgmvinga

opdeterpvanWijnaldum,T2pag veelfoto'sva¡rmdaalvondsta - 18,50

Bl 19 HISTORY BEìIEATII OUR FEET, 212 pag, A4 formut. ln hm histo-
risdre voþode beùmddt de sdrijvø duizandor mdal€ri voow - 59,50

Metaaldetætors
B00l SUCCESVOL Z)EKEN MET DE METAALDETECTOR. dær k

G6inh229psg hondadqrfoto's,ookovervondstdetqmimtiel - 34,n
BI32MODE$IMETALDETECTORII doorChadsGarrett - 59,50

8087sIrNKÍ]l\fTREA¡¡UREHOIVTOFINDIT doorRobstMarx - 59,50

Bl4l TREASUREIIAORDS, þnclrtboekged inHtrovãsdBtvondstfl) - 3990

Nieuwe Boeken
Bl5l IlElLIc EN PROFAÁN, hd Ndslmds-talþe standaardwed< ova

(pelgrim)ißigns,32pag,gó. hrdkaft GrEJ.mBtringÐ - 139,--

Bló7 MEESTERTEKUTTS OP nnT DAI( pmåtboek A4 fmaat ovq
tobeãlodm(l58Gl9),ævedafbedd. 64pag(PP Steijn) - 20,-

B163METALDETECTINGONTIIEOOAST0€top sümrlzoekæ!) - 34,50
BI64DETECToRF¡NIN 3(metHe¡rqplstq)bestsdlq! - 39,90

Bl5óBUCKLES1250-1t00. (mmiboekovcgespørmetHetr, A4 - 39,90

8166 DE ROMEINSE RIJKSGRTUSSIE¡I MOÍ'7.Ì'L ENNOORDZEEI( . 45,.

Bló0ROMANJEVyELLERY(lrdkâft,A4fmælgeb.2l9gag) - 89,50

8162PLAYTHINGOFTIIEPAST, A4foÍnÊåtbo*jeovqttumaspedg - 26,95

Bt$GRA\rErlMETEDLEID,aIdIoncløæe*inNijmegml9S9-195 - 34,90

8148 HEI KOP¡¡ PLATEAU, a¡dr ondrzoek buita Nijmeg€n - 25,-
Bl49 VONIISTEN IN VEERE, Mirlddaw voorwupcr uit a baput - 27 ,fi
8169 ARCIIEOLOGISCIIE MONUMEì{TU\a IN NEDERLAND (md topo's ) - 25,-
Bl70 ROMEINEIí LA¡IG.S DE SI\ELWEG, bomtaen voor Vedltqls vel. - 25,-
8171 DEIVEGTERUG,ddT ontdekkingalugsdeATlbijVsray - 19,90

BESTEL: Via Girooverhoeking op giro 48.38.918
MA,¡[K HET TOTAALBEDRAG VAN DE BESTELLING +
f 5,. VERZENDKOSTEN OVER OP ONS GIRONI,JMMER
TN V DEÏECT ENSCHEDE @estdmrmmøs+ adrsvmdda!)
Telefonisch of via far uw bestelling wordt
ONDER REMBOURS VERSTUURD. VERZENDKOSTEN F I5,-

Vanuit België: per Eurocheque of postw.

€

þ"T*"9
Officïeel dealer van:

Altai, Bounty Hunter, C-Scope,
Compass, Fishe4 Garrett, Viking

Keuze uit 25 modellen, met uíterste kortíng!

Geopend u olgens normale winheltijden.
Na 18.00 uu\ tel. (0492) 33 14 51

Zie d,e d,eølerpagina, aoor regío aerhoop

GETAN UW PARTNER
f r\4ETAAr,t DETECTTE

J,CPPÄR,ATLUR IN SCHATZOEKEN

Voor vrijblijvende ¡nformatie enlof demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 073 - 5512949, Fax 073 - 5515658
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De nieuwsgierigheid naar wat je
gaat opgraven boeide mij enorm

Onlangs las ik een oproep in het Detec-

tor magazine nummer 34 een oproep
aan wouwelijke zoekers om hun erya-

ringen met de metaaldetector te

beschrijven.

Jaren heb ik versleten aan verschillen-
de hobby's, tot ik uiteindelijk voor de

metaaldetector koos. De eerste keer
dat ik ging zoeken was in de bossen,

Grote vondsten hacl ik niet, voorname-
lijk alleen kogels. Maar het in de bos-

sen zijn, op plaatsen l<omen waar je
nog nooit was geweest, de nieuwsgie-
righeid naar watje gaat opgraven boei-
de mij enorm. Toen ik ermee begon
was ik in het bezit van een Tesoro

Amigo 2, een leuke metaaldetector om
mee te beqinnen, er zit alleen geen

meter op, waarcloor je dus eigenlijk
alles moet opgraven zodra er een sein

door de koptelefoon komt. Nu inmid-
dels ben ik in het bezit van een Spec-

trum XLT, en kan ik negatieve signalen
negeren waardoor ik niet bij elk sein-
tje moet graven en op grotere schaal
kan zoeken. Regelmatig zoek ik nu op
ald<ers.

Voor ik besluit ergens te gaan zoeken,
duiì< il< eerst de boeken in om wat
informatie over het stuk waar ik wil
gaan zoeken te bemacirtigen. Ik verge-
lijk oude kaarten met recente kaarten
om zo achter oude wegen te komen,
boerderijen die er eventueel hebben
gestaan enz. Een hele studie vooraf,
maar dat maakt de hobby alleen maar
interessanter. Meestal vertrek ik zeer
vroeg in de morgen, tref ik een boe¡
aan, dan vraag ik hern of ik op zijn
ald<er mag zoeken en verblijf daal dan

meestal ook de rest van de dag. Alles
wat ik opgraaf, neem ik mee naar
huis, ook de rommel, dit omdat ik niet
de volgende keer dezelfde rommel wil
opgraven. Eenmaal thuis gekomen,
probeer ik c1e gevonden voorwerpen zo
goed mogelijk schoon te maken.
En dan de boeken weer in om de

gevonden voorwerpen zoveel mogelijk
op tijd te kunnen bepalen. De mooie
spulletjes gaan in een vitrine kastje,
en de wat mincler mooie in een cloos.

I(ortom ik ben daar een hele dag zoet
mee. En van de winter? Leld<el de boe-
ken in om de plaatsen te bekijken
waar ik het volgend seizoen weer ga

zoeken. Mijn ervarinq: een schittelen-
de hobbyl Met clank aan Munsters
Metaaldetectie te Helmond.

Ingrid

Op pagina 26 van magazine 30, wordt
aangegev en hoe zw aar aangetast íjzer
behandeld dient te worden De componen-

tenhiervoor zijn natriumsulfet en nat-
ronloog. Natronloog is met een beetje

geluk bij een goede verfzaak te verkrij-
gen. Echter natriumsulf,et was niet zo

makkelijk te verkrijgen, of alleen in grote

hoeveelheden (zakken van 25 kg Bij de

groothandel).Inmiddels heb ik echter toch
een adres gev onden w aar dit verkrij gbaar
is Het betreft de frma Labshop te Twello,

tel (0571) 27 63 40.Deze firmakan aller-
hande chemicaliën leveren, ook in zeer

kleinehoeveelheden De eigenaar gaf aan
dat hij dit ook per post door heel Neder-
Iand kan v er stur en naar ev t. colle g a- zoe -

kers/sters.

R]. Brinkman,Twello

ólt .ti.*tbod rond fortvechten
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TNGEZONDEN VOOR DE

VONDST
VAN I{ET

,AAR

OM MEE TE DoEN MET DE "voNDsr vAN HET JAAR" DIENT u EEN wRHAAL, vAN lENMtNsrE t5o
wooRDEN, TE scHRl/vEN ovER HET DooR u GEVoNDEN o8.lEcr NATUURLITK sruuRT u DUTDELITKE Foro's

VAN HET VooRwERP MEE VooRw¡RPEN VAN ARCHEoLoGISCHE \I/AÁRDE D¡ENEN TE WORDEN AANGEMELD

Het begon alle
maal in het voor-

jaar van 1997.

Na de aankoop van
een 2e-hands detector

heb ik de stoute schoe-

nen aangetrokken en ben
rnet mijn detector en schep

op pad gegaan. Toen ik op de

uitgekozen plek arriveerde, zag

ik tot mUn verbazing nog een

detectorhobbyist. Na een uur zoe-

ken, een paar centen en wat prulle-
tjes rijker te zijn, besloot ik de

bewuste man aan te spreken.
Deze man, J. Zijlstra, liep met zijn
detector in het water. Ik woeg hem
of het zoeken in het water nog wat
opleverde, waarop hij antwoordde;
ach, soms wel, soms niet en liet
tegelijkertijd een gouden armband-

Je zren.

Begínner sgelulc, of níet?

Na ons gesprek ging ik met de

grootste plannen naar huis. Een

week later besloot ik ook een water
detector aan te schaffen. Na de aan-

koop ben ik in recreatiewater gaan

zoeken.

Ik vond daar mijn eerste gouden
(trouw)ring en een handvol klein-
geld. Kort daarop merkte ik dat dit
niet mijn doel was, ik ben meer
gelnterreseercl in archeologische
voorwerpen en besloot mij hierin te
verdiepen.
Na wat onderzoek ben ik naar een

plek gegaan waarvan ik had ver-

wacht dat deze bekend zou zijn.
Na een paar uur succesvol zoeken,
kreeg ik toch het idee dat ik hier de

gels en twee zilveren munten uit
1346 (leeuwengrootjes). Dit werd
mijn vaste stek.

Na nog een week intensiefzoeken
vond ik iets waar je alleen maar van
zou dromen, maar dit was echt. Een

fraai bewerkte zilveren lakstempel
met een datering van rond de 1550

(zie foto). Omdat ik deze lakstem-
pel, en velen met mij zeer uniek
vind wil ik graag meedingen voor
"de vonst van het jaar" titel.
Verder heb ik op één en dezelfde
plek het volgende gevonden.

1 20 duiten
honderden musketkogels
1 keltische munt

5 gouden ringen
15 middeleeuwse knopen

25 middeleeuwse gespen

18 zilveren munten
datering t1346

L zilveren munt 1/2

patagon Brussel
7645

3 zilveren munten
Utrecht
1.61.s11.59217627

4 pelgriminsignes
enz. enz.

Dit alles vond ik in de eer-

ste maand van mijn nieuwe
hobby in het water,
Is dit nou beginnersgeluk of niet?

Mede dankzij het begrip en geduld
van mijn gezin bezit ik nu een

mooie collectie.
Ik wil haar/hun hiervoor bedanken.

Gerard deWit,
Almere

eerste was. Ik la¡¡am

thuis met een

paar duiten,
musketkc>

t'.1



Weer een mooíe gouden ríngvondst
Zoals zovelen die hopen met zoe-

ken toch iets moois te vinden, had
ik eindelijk ook eens het geluk
mee. Op een mooie dagzagik, iets
ten noorden van Leeuwarden, een

boer een akker omploegen. Na de

boer toestemming te hebben
gewaagd, kon ik beginnen met
zoeken. Na enige tijd waarin twee
Romeinse munten gevonden te
hebben, stond ik met verbazing te

kijken naar wat ik na een mooi
geluid in mijn hand had. Een

mooie ring, en aardig oud zo te
zien. Mijn dag kon niet meer stuk.
Voor de rest vond ik verder nog
wat oude duiten. De boer vond de

ring heel mooi, maar hoefde er
niets van te hebben. De ring heb
ik op een gegeven moment opge-

zonden naar het BA.I. te Gronin-
gen en daarna ook nog naar het
R.O.B. in Amersfoort. De ring werd
als volgt beschreven:1418 karaats
gouden ring, grootste breedte basis-

plaat 21 x 23 mm, gewicht 7,7 gram.
De bovenste plaat is met 6 kegels en
4 halve bollen versierd. De ring is
verder nog versierd met gouddraad
en granules. Het geheel is voorzien
van 92 granules (gouden kogeltjes)

van 0,7 tot 1,1 m dik. De pasmaat is
18 mm. De ringwerd gedateerd op
800 -1200 na Chr. Een vergelijkbare
ring is tot nu toe nog niet bekend.

S. Loversma, Molenend

Lezers die eventueel meer informatie
over deze ring of vergelijkbøre nngen

hebben, kunnen reocties sturen noor:

!. Henstra, DeTaats 11,9285 ME Buiten-

post, tel. (0577) 54 32 27

Vondst vanhet jaar 1997
Vorig jaar zijn er door onze leden diverse mooie vondsten ged.aan. Een aantal heefi u kunnen zien in de rubnek 'vondst vøn

het jaar' .Wij weten àat er nog veel en veel meer wordt gevonden. Laat ook anderen van uw uondsten en verhalen meegenie-

ten en maak bovendien kans op een van de leuke pnjzen, beschikbaar gesteld door de diverse importeurs en à,e vereniging

door mee te doen met de rubriek 'vondst van het jaar' . U schnjft dan een leuk, interess ant oJ spannend. verhaal van minimaal

1-5Owoordenoverhetdoorugevondenobject.Natuurlijkstuurtuduidelijkefoto'serloftekeningenmee. Objectenvan

archeologische wøarde dienen uiteraard, te worden aangemeld. Euenals vorig jaar zijn er weer 8 categorieën, dus ook uoor u

een mogelijkheid om mee te àoen. Bent u niet zo'n schrijver, geen nood,; indien nodig helpen wij u methet verhaal.

1 Voorwerpen van archeologische waarde, bijv. bronzen bijl, bronzen beeldje, íjzerti;jdurn, enz.

2 Sieroilen (oud en nieuw), bijtt. Rometnse ring bgzondere gouden ring gevonden inhet woter of op het strand.

3 Mantelspelden lfibula's), Romeins, Keltisch, Meroúngtsch enz.

4 Munten I (tot 7400), biju. Romeinse munten, Obooltjes enz.

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

6 Munten III (no 1800), bijv. kwartje Willem I enz.

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

8 Religieuze yoorwerpen biju. pelgrímsinsigne, kruisjes enz.

lr4



[Advertentie]

De Excalibur waad-, duik- en
landmetaaldetector

ZoTang als er metaaldetectoren gernaakt worden, is er
gebruik gemaakt van een enkele zoekfrequentie
welke door de makers bestempeld werd als 'de beste'

zoekfrequentie. Tot nu toe zijn deze detectoren met
veel succes gebruikt. Recent lcwam er een twee fre-
quentie detector op de markt om zodoende de moge-

lijkheden voor de zoekers uit te breiden hetgeen er
toe zou kunnen leiden dat er meer vondsten op verschil-

lende grondsoorten gedaan werden.

Omdat de 1 freq. detector goed en een 2 (ofregelbare) freq. beter is, biedt een

detector met 17 zoek frequenties vanzelfsprekend de beste mogelijkheden voor de

detector amateur om meer vondsten (schoon/licht vervuiltlzware
gemineraliseerde grond etc.) te doen.

A¡rders dan andere detectoren die met 1 frequentie opereren, of zelß bij de 'nieuw-

sten' die twee of regelbare frequentie's gebruiken, werkt de 'EXCAIIBUR' met 17 ver-

schillende zoekfreq. welke van 1,5 tot 25,5 khz lopen (met stappen van 1,5 khz omhoog). Alle fie-
quentie's worden tegelijkertijd automatisch gebruikt. Het uiteindelijke signaal dat van een vondst verkregen
wordt, wordt door een microprocessor zodanig omgezet dat het 'geschoond'wordt van grondstoringen (o.a.bijge-

luiden) welke veroorzaakt worden door allerlei soorten mineralen (deze hebben op 'normale' detectoren een diep-
te remmende werking en een onduideldke weergave bij identificatie 'goed of niet goed') Dus we concluderen dat
de Excalibur helemaal ongevoelig is voor welke mineralisatie dan ook en dus een veel betere diepte werking heeft
dan de reguliere detectoren, dus meer vondsten.

Een ander overduidelijk verschil dat de 'EXCAIIBUR' in vergelijking met andere detectoren heeft is de geluidsiden-

tificatie. Elke metaalsoort (of legering) heeft zijn eigen unieke geluid. Een 14 kz gouden ring heeft een compleet
ander geluid als een 18 kz ring. Ook de verfoeide trekring is duidelijk te herkennen en te onderscheiden van goud

en andere non ferro metalen. We weten dus na enige ervaring welk metaal er zich onder de schotel bevindt, dus is
een lage discriminatie geen enkel probleem. Conclusie: Geen rommel meer, alleen goede vondsten!

De gevoeligheid (diepte) verdient natuurlijk ook enige aandacht. Als de 'SENSITIVTIY' knop geheel tegen de klok is
ingedraaid, valt hij met een 'ldik' in AUTO(MATISCH). In deze stand zet de microprocessor het diepte bereik auto-
matisch in de hoogst mogelijke acceptabele gevoeligheidsstand. De 'EXCAIIBUR' bepaalt dan zelf a: wat de grond
condities (freq.) zijn en b: zet meteen de gevoeligheidsinstelling zodanig dat daarmee de beste en diepste resulta-
ten behaald worden. Vanzelfsprekend is de gevoeligheid ook naar persoonlijke wens traploos in te stellen. Groot
diepte bereik!

De eenvoud in de bediening maakt deze cletector erg maldcelijk in gebruik, het is een gewone instelbare (traploze)

knoppen machine: discriminatie, sensitivity, volume, basistoon en pinpointschakelaar, alles is naar eigen idee zelf
in te regelen.

Voor de duikers is ook een extra korte steel (standaard) aanwezig. De detector l(an tot 60 meter onder water
gebruikt worden. De verzwaarde wide-scan schotel (open 2 D) is aan de kanten rond gemaakt om zo min mogelijk
weerstand te krijgen tijdens het 'waterzoeken' of duiken. Er is dus ook nog nagedacht door de fabrikant. Als extra
is er een heupconversie 'klik' systeem te verkrijgen zodat je er meteen een heupmodel van kan maken hetgeen het
zwaaien op het land veel lichter maakt, en er ook in het water minder weerstand ondervonden wordt.

De 'EXCALIBUR'wordt standaard geleverd met: onclerwater koptelefoon, oplader, oplaadbaar nicadpack, T-Shirt en

vondstenschort. De Garantie is 12 maanclen en wij leveren direct uit voorraad.
Wordt geleverd door: o.a. Hofman electronica (Wil Hofman) te Beuningen &

IMPIRTEUR: DETECTION SYSTEMS HOILAND (nuud deHeer)
Veerpad.2,8276 AP ZaIk, tel. (038) 363 65 9L, fax (038) 363 64 80
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Excalibur

(de beste onderwaterdetector)

Te chnische sp e cific atíe's :

- Frequentie scanner van 1.5 to 25,5 kïz
- Gewicht: 2.3 kg, als heupmodel: 1,2 kg

- 0ptaadbare nicadcetten. 1o tot 15 uur

zoekhjd

- Batterij 'bìjna leeg'indicatie

- Motion detector met 17 zoekfrequenties

- 2o cm verzwaarde open widescan

schoteI

- TotaaI geen last van zware zout/mest

mi nera [isatie

- Perfecte discriminatie i.v.m. BBS

tech niek

- IJzermasker (geen ìjzer wel bv

superdun HOL goud )

- Voor duikers: verkorte onderstee[

- Onderwater hoofdtetefoon

- 60 meter duikdìepte (8 atmosfeer druk)

- G ratis: heu pkit/T-Shì rt/pet/vondsten-

schort/oPlader & Nicadcelten

- Erg makke[ìjk in bedìening

- Garantie: 12 maanden

Prìjs aII-ín f 2995,-

IMPORTEUR

DETECTION SYSTEMS
HOLLAND
Ruud de Heer

Veerpad 2,8276 AP Zalk
Iel. (038) 363 65 91, fax (038) 363 64 80

Te chnis che sp e cífi c atíe's :
- Frequentie regelbaar van 6,1 tot 6,7 kïz
- Gewicht: 1.4 kg

- Batterijen: 8 atkaüne penlites jn cassette

- Zoektijd: turbo 20 uur en standaard: 80

uur

- Batterij'leeg' toonindìcatie

- Motion detector met 21 cm open

concentrische Blue Max 950

- Anti mineralisatie schaketaar

( N orma t /Btacksa nd)

- Fantastisch dieptebereik (zie test DDA van

W. Kuypers)

- Uitstekende traploze discrimjnatie
(met echte o dìsc)

- Grondba[ans: Naar keuze automatisch of
regelbaa r

- Ptaats bepatings/ a[[ metaI schakelaar

( Pin poi nt)

- Turbo voegt 35% aan extra diepte toe
- Ctassic III 5L is met of zonder Turbo te

leveren

- Garantie:36 maanden

Príjs ìncl. TURB0 f U99,-

De beste metaaldetector met
het grootste dieptebereik

Te chnis che sp e cífic atie's :

- A[[e opties zijn naar eigen wens instetbaar

- Frequentie regelbaar van 6,1 tot 6,8 khz

- 5 fabrieksprogramma's en 4 speciaaI door

ons ontwi kkelde (schoon/vuì [,/erg

vui lri recreatie) zoekProgr.

- ro basis ìnste[[ingen: o.a. volume, basis-

toon, ge[uìds disc.

- Sjlent search, toonidentificatie, dìepte,

vertichting etc.

- Professionete ìnste[[ingen : o.a. voorver-

sterker, zendfreq. hoofd versterker,

180 notch fitters i.v.m. discr., detectie-

snelheid, audio en zichtbare discr., auto-
matische of handmatige grondba[ans,

ìjzerfitter, hoge & [age tonen etc.

- Verwissetbare 950 Btuemax schote[.

- Nicad batt. pack met optader en

hoofdtelefoon standaard.

- Zoektijd: zo uur (batterijindicatie op

beetdscherm)

- Gewicht: 1,5 kg.

- Garantie: 24 maanden

Wij garanderen u dot het gebruik van de

detector u meevaLt en dat de XLT niet

moeilijk is.
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UW PARTNER
IN SCHATZOEKEN

C.Scope
Voor vrijblijvende informatie enlof demonstratie:

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

TEST NU GRATIS EN GEHEEL
VRIJBLIJVEND DE NIEUWE

Fisher CZ7
of de

C-SCOPE 8SST
(tast m.b.v. microprocessor

100x per seconde de grondconditie

af en past zich daarop aan)

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 A? Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Fax 0227 593286
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Belnaar nu uw detectormagazine nummers
in een specicle verzamelband en uheefl een

prachtig naslagwerk ín de boekenkast

De verzamelbanà is voorzienvan een
72-pens mechanieÞ, waardoor u 72 bladen
zond.er te beschadigen maÞkeljk kunt
bevesngen.

De buitenkant is uitgevoerd, in
bl auw - zw arte b e druÞkin g en v oor zien
u an milíeuu r iendel ij ke folie.

U kunt deze uerzamelband bestellen door
overmaking van f 23,95 (incl. verzendkosten)
op Postbank 1675ooo oJ
ING Bank 67 8o o4 9oo t.n v. De Detector
Amateu4 ondent ermelding v an
'Verzamelband'.

Dete(ctolrminotþ

Dick Eekhof, bestuurslid en vroogbook speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondlen gemookt. Dit boekie heefi ì00

pogino's en bevol I 75 folo's von voorwerpen uit ziin privécolleclie.

Dit boekie heefi een zeer toeposeliike noom: Dele(ctolrminolie.

Von olle vondslen wordt uitleg gegeven.

De priis von dit hoekje ß in hedrog over nøor

bonkrekening nunmer 33. re, onder vermel-

ding von foloboek. Døn zøl den worden.

lnn*'rminsüe



å o a a oo a a aa o ¿ a a a ô a a a. a ó e o a a o a r OCGASIONS
400,-
350,-
400,-
550,-
800,-

1000,
1250,-
1-350,-
450,

550,-
1200,

L400,-
550,-

1L00,-

Garrett CX

Compass Gold,scanner

Compass Golàscanner Pro met meter

Compas Coin Pro met metq en toon ID
Tesoro Cutlass iI
Tesoro Rcyal Sabre
Fisher 1.266-X

Fisher 1280-Xland/water
White's Classic III metBlue Max
Whíte's XLT

KoorsrRc MEr¿-ArDErEcroRs, TEL (o54) 46 5o 93

Compass AU 2O0O

Garrctt Grandmoster Hunter CXIII
GarrcÌt cTA 500 (als nieuw)
White's Eagle SL II
White's Classic I

MuNsrERs MErAArDErEcrrE,Ttt (o492) 5447 82

Viking 5, als nieuu..... .

Tesoro Band,ido 2, 1 jaat oud
White's Classic 3 Turbo 1,996 met accusysteem
White's Spectrum XLT,1, jaar oud,

Tesoro zoekschotels,vanaf
HOËMA.N ELEcrRoNrcA v o r ,TrL (oz4) 677 40 63

Altai MD 200 (voor kinderen)
C-Scope CS 2MX, inclbeschermkap
GaYrctt FreedomAcePlus,incl kap
Garrctt GTA 500, incl beschermkap.
Fisher 1.212 X,incl beschermkap
Vikíng Crown, incl hoofdteleþon
Víkíng 7 MX,incl beschermÞap .

Viking 8 MX, incl beschermkap
White's Beach Bug BB III . .

White's Classic SL lll, met BM schotel
White's TM 8OB diepzoeker tot 6 mtr.

Op A¿ DEzE NTEUM DEMoNSTMTIEMoDE¿IEN vo¿lEDtcE GAMNTIE

C-Scope 990
C-Scope '1200 VLF

Garrctt Freeò,om

Garrett GTA 350

TR

Ace Plus

L95,-
795,-
995,-

1-400,-
75,-

L50,-
875,
490,-
7a<

550,-
225,-
450,-
650,-
465,-
895,-

1400,

I
I
f
f

f
f
f

,f
f

sg5 -
1-1.50,

750,-
800,
300,-

C-ScopE 3 lMR, FTSHER 3 tMR, GARRET 2 JÆ, VTKJNG 2 ,MR, wHrrE's 2 JMR

HAGRo MËTAALDETËcIrE, TEr (o4y) 31 44 65

o*o*^"'r)$,çÉrjrå,li;i¡jffi 
.r.r,'i""};iff

belang dienen altijd te zijn aangemeld.

29 maarÌ:
I Vijftigste Archeologische dag in Boxtel,

thema nog niet bekend Informatie en
aanmelding bij'Het Noord-Brabants
Genootschap', postbus 1004, 5200 BD
's HertogenboscLr, tel 07 3-61,39484

a a a aa aaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

TE KooP: C-Sco?E CS4ZX, BrtNA Nrrr
cEBRUTKT. VRAAGPRUS f 650, - .

A. BREMER, TRrJE RoEDEN r9, 943KP
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-Agenda
3 januari:
I Afdeling Lek- en Mer-westreek:

Nieuwjaarsbij eenkomst. Werruimte,
Vest 94a, Dordrecht, 11.00 uur.

14 januari:
f Afdeling Utrecht en omstreken:

mw. I Dijkstra (ROB). De handelsneder-
zettingTiel in de 10e - 11e eeuw.
Kapittelzaal van de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 5, Utrecht, 20 00 uur

19 januari:
f Afdeling Rijnstreek: H van derVelde

(ROB) Noordwijk: de oudste boerderij
van West-Nede¡land Gemeentearchief,
Boisotkade 2a, leiden,20.00 uur.

25 januari:
I Afdeling De Nieuwe Maas (Rotterdam

e.o.): PA. Hendrikx, Het ontstaan en de
vroegste ontwikkeling van de
steden in Zeeland, BOOR,
St .lobs\r./eg 7, Rotterdam, 20.00 uur.

11 februari:
I Afdeling Utrecht en omstreken:

W. Roebroeks (IPL). De vroegste
prehistorie van Europa. Kapittelzaal
van de Pieterskerk, Pieterskerkhof 5,
Utrecht,20 00 uur

2 rnaart:
I Afdeling De Nieuwe Maas (Rotterdam

e o.) mw. E jansma (RING/ROB).
Dendrochronologie BOOR, St Jobsweg
7, Rotterdam, 20 00 uur

lL maart:
I Afdeling Utrecht en omstreken: O.P

Nieuwenhuyse Beiroet, archeologische
ontwikkelingen in een verscheurde
stad Kapittelzaal van de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 5, Utrecht, 20.00 uur.

28 maart:
I Afdeling Utrecht en omstreken:

Excursie naar Münster, Meer informa-
tie volgt.

Stichting Brabants Heem i.s.m. Archeo-
logische Sectíe Noord-
Brabants Genootschap:
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WIE Is ER IN HET BEztr vAN DEZE

AFGEBEELDE KOPEREN VOORWERPEN.

ZoU GRAAG DA¡.RVAN EEN TÊKENING
OF FOTO WILLEN HEBBEN-

A DE BoER, FURMERUSSTRAAT 562,86o2
CG SNEEK, ril./rnx (o5t5) 41 87 57

GEzocHT EN INLICHTING:
WrE KAN oNs vooRLrcHTEN ovER HET
cEBRUIK vAN EEN 'on¡¡cr'. WI¡ geerl'
ÊR EEN DREDGE, ¡N'co¡ot st¡nr' IN oe
AANBIEDING VOOR EEN REDELI'KE PRI'S

A. DE BoER, TEL./rnx (o5r5) +r 87 57

GEzocHT: zorru"raer¡e(s).
CoRTEN DE BoER, HurzEN (N -H.),
Ttr. (o35) 5257 658



Metøø,ldetectortechníeln
Specialedetectortechníeken

In ilit artikel zullen u)e eens wat nader

i#,:H::ii;"{ä:::!:'!i:"

ben

stao. niks", zijn er verscheidene Willie

bezig geweest met het uitvinden va.n

oppofrt n voor speciale doeleinden.

We zullen er een paar nader bekijken.

DeTúo Box Locator
Vaak diepzoeker genoemd, naar
zijn belangrijkste eigenschap.
Een leuke techniek om grotere
voorwerpen tot grote diepte te
kunnen opsporen. En als ik zeg

grotere voorwerpen, dan bedoel ik
voorwerpen vanaf het formaat
helm. Voor kleinere voorwerpen is
een goede gewone detector beter.
Wat hier een nadeel lijkt; het
ongeschikt zijn voor het opspolen
van bijvoorbeeld munten, kan ook
als voordeel worclen uitgelegcl.
Neem nou eens een vliegtuigwrak
uit de Tweede Wereldoorlog. Als je
aan de hand van oude documenten
en een vaag ooggetuigenverslag
zo'n ding ongeveer weet te zitten,

þrJ

clan ben je het meest gebaat bij een

two box locator. Je hebt namelijk
geen enkele last van klein metaal
zoals spijkers, krammen, bierdop-
pen en aiuminium melkdoppen, (1'e

weet wel, die dingen die we vroeger
inzamelden en naar de alme
landen stuurden i. p. v. de melk
waar ze echt behoefte aan hadden).
Tegelijkertij d is het wonciercling
we1 in staat een motorblok van een

spitfire tot zo'n vier meter diepte
aan te wijzen! En je hoeft er dan
niet eens echt precies overheen te

lopen. Je kan dus met zo'n cling in
fols marstempo flinke lerreinen
verkennen. Een club bij nij in de

omgeving is hierin gespecialiseeld



en scoort regelmatig met behulp
van zo'n detector. Ikzelfzie op
tegen het graafiverk... Er zijn ook
amateurs die met een dergelijke
detector oude wapendepots vinden,
zoals een achtergelaten zoodje
granaten waar woeger een batterij
luchtdoelgeschut stond. De oude
term "two box locator" verdient
misschien wat extra uitleg. De eer-
ste exemplaren waren namelijk
opgebouwd uit twee "dozen",

verbonden door een steel van
ongeveer een meter. De eerste doos
bevatte een zender, en straalde zijn
energie uit middels een om de doos
gewild<elde antennespoel.
De tweede doos bevatte een

ontvanger, met een soortgelijke
antennespoel. De twee antenne-
spoelen waren haaks ten opzichte
van elkaar gemonteerd aan de steel
zodat minimale koppeling tussen
zender en ontvanger optrad.
Elk groter stuk metaal verstoort dit
elektromagnetisch evenwicht en
kan zo worden gedetecteerd. Ziet u
de overeenkomst met de zoekscho-
tel van de normale detector? Ook
hier liggen de spoelen
dusdanig dat minimale koppeling
optreedt. In feite is de two box
locator niets meer dan een detector
met een enorme opengewerkte
zoekschotel waar je middenin
loopt... De naam Two Antenna
Locator zou inmiddels wat toepas-
selijker zijn. Het uiterlijk van deze
machines heeft namelijk een flinke
ontwildceling doorgemaakt.
De'vVhite's TM808 heeft bijvoor-
beeld een centrale kast met
handgreep, en voor en achter een
stevige maar slanke antennering
uit aluminiumbuis. Er zijn dus
geen twee "dozen: meer te vinden.
Een leuke variant werd destijds
door Garrett aangeboden, de
Bloodhound; een soortvan anten-
neconstructie die aan de kast van
hun topmodel gewone detector te
monteren was. Ik weet niet of deze
optie nog steeds verkrijgbaar is.

Waarom ik niet gewoon diepzoeker

zeg'. De term Two Box Locator
vertelt meteen wat over het
werkingsprincipe, en een "diep-

zoeker" hoeft niet per se van het
Two Box Locatortype te zijn, ook
anclere methoden zijn in staat tot
op grote diepte te meten.

Magnetometer
De magnetometer moet je zien als
een soort elektronische kompas-
naald: hij bekijkt het aardse

magneetveld en merkt verstoringen
op die door bijvoorbeeld een groot
stuk metaal worden veroorzaakt.
In de Tweede Wereldoorlog is deze
methode uitgegroeid tot een
middel om vanuit vliegtuigen duik-
boten op te sporen. Men doopte het
"MAD". (Magnetic Anomaly
Detector, ofi,rrel Magnetische
Afiuijkings Detector). Toen was een
enorme raamantenne nodig die
aan een forse vliegboot werd
gemonteerd. Tegenwoordi g zie je
op de Orion vliegtuigen slechts een
verlengd staartstuk dat de antenne
bevat.Je kunt erop rekenen dat
zo'n detector diep gaat!
Een moderne duikboot kan honder-
den meters diep duiken, en toch
vonden de Sovjets het nodig op hun
modernste duikboot van peper-
duur titanium te bouwen
omdat titanium geen

magnetische verstoring
geeft! (Blijkbaar zit er
geen "411 Metal" knop in
zo'n dure Orion!) Eigenlijk
kan je dus ook de magneto-
meter niet echt een metaaldetector
noemen; niet alle metalen
hebben invloed op het aardmagne-
tisch veld, en verscheidene
steensoorten juist wel. Het principe
kan zelfs worden gebruikt om
fundamentresten op te sporen.
Nog een nadeel behalve de prijs is
het feit dat het doel slechts pal
erboven kan worden gedetecteerd.
Net als de hobbydetector boven de
munt moet zweven, moet de Orion
wdwel pal boven de duikboot zitten
voor goede detectie. Het leger
gebruikt ook detectoren volgens
dit principe, om b.v. mijnen op te
sporen. Voordeel hierbij is dat de
magnetometer niets uitzendt; de
vijand zou b.v. een landmijn kun-

nen maken die naast de gewone
ontsteldng door gewicht of trilling,
ook afgaat bij het meten van een
zendersignaal van een metaaldetec-
tor! Behalve voor het opsporen van
fundamentresten en bommen en
granaten is dit principe voor onze
hobby niet echt interessant.
Wie toch geïnteresseerd is, kan nij
bellen voor een importeur.

Pulse Inductie
Een ander principe, waar we het al
eerder over hebben gehad, is de
Pulse Inductie machine.
Dit principe werkt met een eenvou-
dige enkelvoudige spoel. Daardoor
is het wij goedkoop om meerdere
spoelformaten te gebruiken.
Er bestaat zelfs een versie waarbij
de grote raamantenneachtige spoel
tussen twee personen wordt gedra-
gen. Sterk punt van de Pulse Induc-
tiedetector is zijn grote dieptebe-
reik, en zijn ongevoeligheid voor
grondmineralisatie.

Zwak punt:
De zeer beperkte discriminatie-
mogelijkheden, of het geheel ont-
breken daarvan. Als diepzoeker of
duikdetector prima, als archeologi-
sche hobbydetector minder.

VLF detectors
Na deze korte omzwervingen langs
alternatieve detectorprincipes
komen we voor onze hobby toch
weer terug bij de bijna ldassieke
VLF motiondetector. Deze detector
biedt ons gewoon het meest; goede

zoekdiepte gecombineerd met
prima discriminatie of zelfs identi-
ficatie. Dat ook hier de Willie
Wortels niet stil hebben gezeten

þ'l



blijkt uit een aantal varianten op
dit aloude zend/ontvangprincipe.

De meeste varianten werken qua

detectieprincipe op de conventione-
le manier. Bij de interpretatie van
de meetgegevens wordt echter de

hulp ingeroepen van aanvullende
elektronica, soms in de vorm van
een microprocessor. Een waarschu-
wing is hier op zijn plaats; zeker

niet alle toeters en bellen zijn een

aanwinst. Vooral Amerikaanse
zakenlieden zijn erg sterk in het
oppompen van hun productspecifi-
caties. Kijk maar naar de commer-
cië1e TV-uitzendingen.
De ene "ongelooflijk" na de andere
"fantastisch" flitst in razend tempo
over uw scherm. En elke keer vin-
den ze blijkbaar nieuwe slacht-
offers. De prachtigste dingen
komen uit de States, maar de groot-
ste nep die ik ooit onder mijn ogen
heb gehad, was ook made in USA.. .

Oppassen dus!

TR detectors
Wat mij als technicus altijd heeft

gestoord is de "kromme" terminolo-
gie die sindjaar en dag de detector-

wereld heeft gedomineerd.

Als je als technisch opgeleid
persoontje in aanraking komt met
de detectorwereld, word je herhaal-
delijk misleid door uitdruldcingen,
die blijkbaar heel wat anders bete-

lcenen dan je logischerwijs zou ver-

moeden. Een TR- detector bijvoor-
beeld is voor veel mensen iets heel
anders dan een Motion detector.
Een onschuldige maar onjuiste
voorstelling. Een doorsnee Motion
detector is namelijk OOI( een

TR-detektor. TR staat voor Transmit

/Receive ofi¡¡el Zend / Ontvang.
We hadden juist geconcludeerd dat
de moderne hobbydetectoren
vrijwel alle werken volgens het
Zend-Ontvang ofi.rrel het TR-princi-
pe. De ouderwetse TR-detector was

er het eerst, en is later doorontwik-
keld richting Motion- detector.
TR-Motion detector zou een meer
kornplete benaming zij n.

I(walijker wordt het als men bewust
een foute voorstelling van zaken
probeert te creëren. Een bepaald
merk had bijvoorbeeld een kanjer
van een knop op zijn detector
zitten, met de uitdruldcing Trans-

mit Power, ofivel zendvermogen.
Het formaat van de knop tesamen
met de tekst erboven doet vermoe-
den dat er een wereld opengaat als
j e het lef hebt aan dat wiel te draai
en.. . Nee hoor, nader onderzoek op



de meettafel leert dat die knop niet
het zendvermogen opkrikt, maar
gewoon de gevoeligheid van de

ontvanger. Voor de gebruiker is het
gewoon een sensitivity knop, maar
door die knop een abnormaal
formaat te geven en middels de

tekst te suggereren dat je daarmee
een soort krachtcentrale beheerst,
krijgt die knop plotseling een veel
dramalischer effect. Je ziet in
gedachten alje zoekspoel dieprood
opgloeien van de pure power!

Wow dat moet wel diep gaan!

BULLSHIT! (Ook een Amerikaanse
vinding trouwens, "Bullshit"..)

Dat er zo'n stukje misleiding wordt
toegevoegd aan een overigens best
goede detector vind ik jammer; het
product en merk verltezen zo

geloofivaardigheid.

Nog een voorbeeld: van de heer
Wouters uit België ontving ik een

l<opie van een advertentie.
Een Amerikaans verzendhuis
schrijft over de "Viper" detector:
"Veldtests wezen uit, dat dieper
gelegen doelen (12tot 16 inch),
aan de rand van de detector zijn
bereik, niet genoeg energie lever-

den om een piepje te veroorzaken.
Om dit probleem op te lossen zijn
VOOR de geluidselektronica een

aantal LED's (lichtjes) in de schake-

ling opgenomen. LED's hebben
minder energie nodig dan het
piepje, dus de LED's laten doelen
zien die voor het geluid nog

onbereikbaar zijn. "Zonder in
technische details te treden, wil ik
het volgende kommentaar leveren:
BUTLSHIT ! Het kan best zün dat de

LED's aanvullende informatie
geven, zoals een metertje kan doen,
maar de betekenis die de adverteer-
der eraan geeft, is ronduit nonsens.
Een andere soortgelijke detector
heeft een rij LED's die als bij een

scanner voortdurend "zoekt".
Ik kan het zonder die detector niet
bewijzen, maar het riekt wel weer
sterk naar optisch vermaak.
Overigens moet ik de heer Wouters
uit Belgie nog danken voor zijn
inzending, en mijn verontschuldi-
gingen aanbieden voor het uitblij-
ven van mijn antwoord. Ik wil ook
graag bij dezen iedereen oproepen
die interessante of maffe adverten-
ties ofartikelen over detectoren
heeft gezien. Stuur ze me asjeblieft
toe. Misschien worden we er wijzer
vanl ?

Welnu, niet alle toeters en bellen
zijn zonder nut. De iclentificatie-
meter is er zo een die echt wel zijn
nut heeft bewezen. Op een echt
archeologische site volstrekt over-

bodig, maar op de ven¡uilde velden
die de amateur soms beloopt, kan
de meter een goed hulpmiddel zijn.
Als de verrruiling bijvoorbeeld
beståat uit trekringen, of uit ande-

re stabiel identificeerbare voorwer-
pen, dan pik je ze er met de meter
zo uit, enje bespaartjezelfveel tijd
en graafiverk. Als je op grasland
zoekt geeft dit als extra voordeel
dat je de grasmat minder toetakelt.
Het summum van de identificatie-
detectoren wordt op dit moment
gevormd door de digitale detecto-
ren. Belangrijk is dat het gehele
identificatiebereik in voldoende
ldeine stapjes is verdeeld.Je kuntje
namelijk voorstelÌen dat als je het
totaalbereik opsplitst in b.v. slechts
10 gebiedjes, je grote kans loopt dat
sommrge rnteressante voorwerpen
in hetzelfde gebiedje zitten als de

trekring. Dan heb je hetzelfde pro-
bleem als met de analoge notchde-
tector, die ook een te grote hap uit
het detectiespectrum haalt.
Een merk bewijst dat het kan, en
overdrijft het zelfs een beetje; met
190 gebiedjes is het gehele

spectrum in voldoende kleine
partjes gedeeld om er enkele te
kunnen uithalen. Deze detector is
zelfs in staat om te leren welke
voorwerpen wel of welke niet
mogen worden gedetecteerd.
Twee microprocessoren aan boord
interpreteren de meerdere
metingen die per zwaai (!) van een

voorwerp worden gedaan, en pre-
senteren die in de vorm van een

staafdiagram op het beeldscherm.
De detector haalt dus veel meer
informatie naar binnen dan een
gewone piepstok en zet die om in
verteerbare audio en in visuele
informatie. Een echte aanwinst
voor die zoeker, die ook regelmatig
een recreatieterrein of strand
beloopt. Is de vervuiling veel com-
plexer, enje zoel(t naar oudheden,
dan voldoet zelfs ook dit systeem

niet geheel meer. De uitslag die een

stuk aluminiurn melkdop geeft,
kan net zo goed een dun sieraad
zLJIr.

Een andere techniek die weleens
voordeel zou kunnen opleveren, is

het gebruik van meerdere frequen-
ties. Zoals bekend kunje een

detector andere eigenschappen
geven doorje zendfrequentie te

*dffiþü
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veranderen. Er bestaan een paar
detectoren die je kunt omschakelen
tussen twee frequenties, de hoogste
frequentie is dan vaak voor goud
bedoeld. De 4U2000 van
Compass bijvoorbeeld lcan je
omschakelen van ca. 13 kiloherz
naar 50 kilohertz (kHz). Die 50

kiloherz geeft betere resultalen
voor goud. ICjk maar naar de fre-
quenties die alle merken gebruiken
voor gouddetectie; het ligt vrijwel
allemaal tussen de 30 en 150 kHz.
Alle normale frequenties voor
allround detectoren liggen zo tus-
sen 3,5 en 15 kHz. Het lijkt dus

logisch een detektor te bouwen die
met meerdere frequenties tegelijk
werkt om zo extra informatie aan

de bodem te ontlold<en. Fisher
heeft momenteel zo een dual-
frequency detector op de matkt.
Welke frequenties deze machine
gebruikt en wat de uiteindelijke
prestaties zijn is mij nog onbekend;
ik heb zo'n toestel nog nooit
kunnen uitproberen. Nog een

flinke stap verder en je komt bij de

BBS-technologie.

BBS detectors
BBS staat voor Broad Band Spec-

trum, ofi¡¿el breedband frequentie-
spectrum. De eerste keer dat ik met
deze technologie in aanraking

kwam was dat bij een Minelab
machine. Deze detector komt
oorspronkelijk uit Australië, en is

speciaal ontworpen voor de zeer

extreme grondmineralisatie aldaar.

Een luchttest was toen niet indruk-
weld<end, maar praktijktests in een

zoutwaterstrandgebied met veel

baksteenresten wees uit dat deze

detector zo ongeveer de enige was

die tegelijkertijd baksteen en

zoutmineralisatie aankon!
Dezelfde techniek vinden we nu in
de Minelab Excalibur duikdetector.
De gedachte achter het principe is

ook hier dat met meerdere zoek-

frequenties tegelijk veel meer
informatie te verzamelen is dan
met een enkele frequentie.
De fabrikant stelt dat met 17(!)

frequenties tegelijk wordt gewerkt.
De interpretatie van de op deze

wijze verzamelde gegevens is dan
uiteraard ook zeer complex.
Ook hier zal een microprocessor de

uitkomst moeten presenteren in
voor mensen verteerbare piepjes.
Als ik dit artikel schrijf heb ik nog
geen gelegenheid gehad deze

machine uitgebreid te testen,
maar analyse van het zendersignaal
laat zien dat we iets heel bijzonders
onder handen hebben.
Zelf meet ik nog veel meer frequen-
ties dan 17 maar het kan natuurlijk
zijn dat met "slechts" 17 stuks wat
wordt gedaan in de ontvanger.
Helaas leent deze machine zich
slecht voor mijn studie, omdat hij
natuurlijk waterdicht moet blijven.
Voorlopig blüft het daarom raden
naar de gebruikte signaalverwer-
lcing. Qua geluiden lijkt het
apparaat redelijk normaal;

GRONDVONDSTEN
MUSEUM
NOORDWOLDE

ds. v/d Tuukstraat 26,
Noordwolde
Tel. (0561) 43 32 13

Uitsluitend na tel. afspraak.
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toonhoogte geeft een indicatie van
de soort vondst, en b.v. nildcelgeld
verraadt zich mooi door een soort
"pjongg" geluidje. Hoewel dit
principe dus aljaren bestaat, heb-

ben we er hier in Nederland nog
maar welnrg van vernomen.
En belangrijke oorzaak zal zeker
zijn dat het commerciële succes

van een detector sterk afhangt van
het formaat importeur dat het
product voert. Sinds kort wordt de
Excalibur door een der grote
importeurs in Nederland ingevoerd.
AIs de techniek deugt zullen we er
beslist meer van gaan horen en
zlen.

Opvoeren
Een relatief eenvoudige, maar goed

werkende techniek waar inmiddels
al heel wat amateurs gebruik van
maken, is het opvoeren van het
zendvermogen van een detector.
Een belangrijke beperking waar-
mee je dan te maken krijgt, is de
energievoorraad die je meedraagt
in je accu's. Verhogen van zendver-
mogen betekent domweg dat je
meer slurpt uit je accu's. Als je nou
een detector hebt met een flinke
accucapaciteit aan boord dan kan
je zoektijd inruilen voor zendver-
mogen, en dus diepte. Het mooiste
is als je dan tenminste nog een
ldeine 8 zoekuren op een accula-
ding overhoudt. BÜ detectortypen
die zich er echt voor lenen kan je
flinke dieptewinst boeken.
Tijdens een veldtest met een zwaar
opgevoerde detector kon een duitje
in vette Beuningse rivierldei op ca.

38 cm diepte nog prima worden

gehoord. Pas bij extra optillen van
de schotel tot 5 cm boven de grond
verdween het piepje. De amateur
die daarbij was en sindsdien ook
met zo'n detector zoekt, belde me
later dat hij een zilveren clubbeltje
op zeker 18 cm diepte had
gevonden, in ldeigrond!

Er zijn dus een heleboel wegen die
naar Rome leiden, en elke weg
heeft zijn voo¡s en tegens.

Mijn boodschap in dezen is kort-
weg, laat alle nieuwtjes rustig over
u uitstorten, maar voordat u de

portemonnee trekt: uitproberen!

Intussen zou ik nogmaals impor-
teurs en lezers willen uitnodigen
om nieuwtjes in welke vorm dan
ook naar mij door te spelen. Ik kan
uiteraard alleen schrijven over de
dingen waarmee ik in aanraking
kom.

Gegroet, en een prettige Kerst en jaar-

wisseling. Enne.. zorg dat u alle tingers
b ehoudt! Wil Hofm an, 02467 740 63

(tussen 19 en 21 uur).
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Kooistrø Metaaldetectors wenst een ieder en spe-

ciaal al zijn L400 klanten een zeer
voorspoedig 1,998 toe.

D¡ffCtOn NTTUWS Vakantie
Wat dacht u ervan omkomend jaar eens meT

vakantie naar Polen of Portugal te ga.an.

Detection Systems Hollans heeft contact gelegd metNederlandse campinghou-
ders in deze twee landen. Beide campings liggen in een schitterende historische
omgeving temidden uan een prachtige natuur, met ook veel zwemplekken.
Zoeken in het water of op oude bronstijd en middeleeuwse (o.a. kasteelru.ines)
plekken of Romeinse sites. Dit met toestemming van de grondeigenaren!
Is uur interess e gewekt? Lees dan het volgende februarinummer van
'Detector Magazine' .Wij zullen hier dan uitgebreid op terug komen.
We maken er nu meteen gebruik van om u, mede namens White's,
prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar te wensen.

Waterd,etector met meter !

Garrett Electronics USA komt in 1998 met een geheel nieuwe "land/waterdetec-
tor" in een heel betaalbare klasse. Waarschijnlijk is deze detector ook nog eens
uitgevoerd met een meter.
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Civil War schat

De Newbury Rally'97 zal niet
gauw vergeten worden.
Zalerdagwerd de eerste
wedstrijd verschoven i.v.m. de
rouwpiechtigheid vanwege het
overlijden van Princess Diana.
Via radio's en TV werd de
plechtigheid door de meeste
zoekers gevolgd. Een indruk-
wekkend en voor veel zoekers
een ontroerend gebeuren.
En zondagochtend werd tijdens
de zoekwedstrijd door Brian

Jenner en Andy Stewart een
echte muntschat uit de Engelse
burgeroorlog gevonden.
De meeste zoekers lopen niet
naar een schat te zoeken, maar
als je dan hoort dat er een schat
gevonden is, begint je hart toch
snelier te kloppen. Een soort
jongensdroom, denk ik. In totaal
zljn er door de twee vinders
75 zilveren munten naar boven
gehaald. 17 Sixpences, 43 shil-
lings en 15 halfcrowns uit de
periode van Elizabeth I tot
Charies I. Er is geen pot ontdekt
zodat aangenomen word, dat de
munten of in een lederen buidel
hebben gezeten die natuurlijk is

vergaan, of dat de munten zo in
de grond zijn gestopt.
De vroegste munt was een shil-
ling van Elizabeth, gedateerd
1580, en de laatste munt was
een halfcrown van Charies I,
gedateerd 1644. De landeigenaar
ging akkoord met een gelijke
verdeling van de schat, t.w. de

ìÊr
Wat n-rij allereerst opviel, waren de zeer grote aldcers waar
wij op gingen zoeken. In ons land moet je na 100 tot 200

meter onder het prild<elclraad door kruipen, of ovel een

sloot springen. Na de start van de 2e molgen van de zoek-

wedstrijd, waal ik al snel 2 tokens vond bleef ik midden op

de ald<el en beetje lond zoeken Opeens zag ik een Engelsman

op zo'n 10 à 15 meter van mij vandaan munten uit de grond opra-

pen. Ik pakte mijn fototoestel (ik had er nog maar 3 opzitten, wat natl-rur-

lijk jammer was) en zei iets tegen hern (let me see what you have find). Hij stak

zijn hand naar voren, en ik knipte een foto. Hij had er toen t 6 gevonden, en hij
ging verdel met graven (hald<en) Hij pakte er nu de ene na de andere uit (t 20

stuks). Hij riep "machiue out and get out away", want met de toeloop van mede-

zoekers kon hij zelf niet meer zoeken (storing).

Een andere Engelsnan begon 20 à 30 cm van het gat te graven en begon toen

ook mnnten op te rapen. Steeds rneer zoeker-s kwamen kijken. Nadat de

wedstrijdleiding de vindplaats met palen en touw hadden vlijgenaakt
konden ze ongestoold velder zoeken. Wat mij ergelde was dat er zo ruw met de

munten omgesprongen werd, wrijven en schuren in de hand om te zien wat het

was. Het weer was prachtig, net als het landschap. 's Avoncls gezellig in c1e tent
nret een pint en een portie humor. Ik heb genoten.

Harm Moed. Hasselt

vinders elk éénderde, en de
landeigenaar éénderde.
De munten bevinden zich nu in
het museum in Devizes.
Verwacht wordt dat de Treasure
Tfove Inquire in de loop van
1998 bepaalt wat er met de
schat gebeurt.
Uiteraard houden wij u op de
hoogte van wat er met de schat
gebeurt.
Gezien de belangstelling 51

De munten urt de muntschat in de vitrine

deelnemers (1 bus) en de reac-
ties, na een mini-enquête in de

bus op de terugtocht, hopen we
ook in 1998 weer een reis te
organiseren. Zodra we meer
weten, leest u dit natuurÌijk in
uw magazine.

Alle inzenders van de foto's en
kopij worden hartelijk bedankt.

Kees Leenheer
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! 600 man wachtend op het startschot

Brian Jenner toont enkele van àe qeuonden munten

AJs opstapplaats had ik Utrecht genomen wâar ik met 4
Þuulur andere zoekers even stond te wachten (busje komt zo)

8.30 uur de bagage in de bus en door naar Breda. Na een

korte stop voor de grens door naar Calais, waar we met de

bus op de boot gingen. De overtocht naar Dover duurde
1 5 kwartier. Daarvandaan gingen we in een ruk naar Chilton

Foliat waar we om 19.45 uur Engelse tijd aankwamen. Snel de tent
opzetten want het begon al donker te worden. Nog even naar de grote partytent
voor een drankje en toen op tijd slapen, want het was toch een lange dag
geweest. Zaterdagmorgen na het zelf meegenomen ontbijt te hebben genuttigd,
even een stuk over het land gelopen waar nu toch wel veel zoekers hun tenten
neergezet hadden. Nog even naar de grote tent waar de importeurs hun spullen
hadden tentoongesteld en daarna een leld<er baldcie (Hollandse koffie) bij de
Detector Amateur tent. De eerste zoekwedstrijd was om 12.00 tot 2.30 uur en de

tweede wedstrijd van 3.00 tot 7.30 uur. Ik heb die dag maar weinig gevonden,
alleen een paar stuld<en van een freesmachine. Zondag waren er weer twee
zoekwedstrijden. Tijdens deze wedstrijd vond ik een knoop en later een penny
die door de organisatie verstopt was. Een Engelsman zei even later tegen mij dat
er verderop 19 munten bij elkaar gevonden waren. Op zo'n moment ga je zelf
nog fanatieker zoeken. Nadat ik mijn detector spullen naar mijn tent gebracht
had, liep ik naar de a1d<er waar de munten gevonden waren. Ze waren nog
steeds aan het zoeken in het gat waar de munten gevonden waren. Tot nu toe
70 zilveren munten in goede kwaliteit. Dit is toch een prachtige vondst, waar
iedere zoeker toch op hoopt.
De munten werden in de grote tent uitgestald, zodat we ze konden bekijken,
want een schatvondst zie je niet elke dag.

Ik vermoed dat ze daar later nog meer munten gevonden hebben want toen we
om 1 17.15 uur weggingen waren ze nog volop aan het graven.
Het was een mooi weekend met mooi weer, alleen werd er door de meeste zoe-

kers weinig gevonden. Maar ja er waren ook zoveel zoekers.

Jan Bijman, Wognum
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Verslag van uw
reisleider

Een zeer voor-

spoedig verlopen

reis (dus geen bus

van de boot afduwen).

Na een lange reis van 14

uren, inclusiefeen uur file op de

ringweg onder Londen, in Chilton
Foliat aangekomen, stonden Kees en

Johan al op ons te wachten. Het veld

om te kamperen was dichtbij de bus

dus snel de spullen uit de bus om daar-

na de tenten en de DDA-tent (3 x 3 m)

op te zetten. Deze DDA-tent diende als

verzamelpunt voor de Nederlanders en

voor het gratis bald<ie koffie. Na wat
vluchtige kontakten te hebben gelegd

met de organisatie werd het tijd voor

bier in de grote tent en dan slapen.

Een zoeker aan het woord.
Wald<er geworden na een woelige

nacht en veel spannende dromen. Snel

een hap brood naar binnen gewerkt.

Snel naar de DDA-tent voor een heerlij-

ke gratis kop koffie. De koffie was

alleen bedoeld voor de Nederlanders.

De wedstrijd zou om 9.30 uur van start

gaan, maar zoals u wel weet, werd op

die zaterdag Prinses Diana begraven

wat voor heel Engeland een droevige

gebeurtenis was De 1e wedstrijd werd

verplaatst naa¡ 12.00 uur. Na enkele

minuten van stilte ging de hele stoet

richting het eerste zoekveld. Daar aan-

gekomen troffen wij een klein veld aan

van ongeveer 10 à 15 voetbalvelden
groot. Toen het startschot viel, vlogen

er ongeveer 700 mensen het veld op

waarvan 7% Nederlander was. Ja hoor
mijn eerste piepje, het was meteen

raak mijn eerste mooie roestige spijker

had ik gevonden, dus mijn detector

deed het nog goed Zoals men weet zijn

er in Engeland veel ldeine zilveren

muntjes geslagen, vandaar dat ik niet
discrimìneer. Deze wedstrìjd heb ik
niet veel gevonden. Zeggen en schrij-

ven een penning van de t duizend pen-

ningen die verstopt waren, en ik liep in
het begin ook nog wel bijna vooraan.

Van uw reisleider
Het veld van de tweede wedstrijd bleek

een hobbelig veld te zijn en zeker twee

keer zo groot als van de eerste wed-

strijd AJle mensen stonden in een

lange rij en wachtten geduldig op het
startschot Ja hoor eindelijk een piepje.

Na wat spitten en woelen kwam mijn
eerste bronzen muntje de grond uit.
Voor de rest vond i[< nog een mooie

bronzen gesp en een zilveren knoopje.

Voor de rest was het niet veel soeps.

Moe gestreden en ten einde raad weer

terug richting de tent om daar maar

eens in de DDA-tent een vers kopje kof-

fie te gaan zetten. Zoals iedereen weet,

gezelligheid kent geen tijd Vooral de

man met zijn doedelzak die piepte er
's avonds in de grote tent vrolijk op 1os.

Des te meer bier hij kreeg cles te beter

ging hij spelen, of dat aan het bier lag,

weet ik nog steeds niet. Maar een ding
wist ik wel er was een tijd van komen

en gaan, want er wachtte nog een

lange dag.

Van een zoel<er

's Morgens werd ik wakker gemaakt

door de reisleider want het bleek al

ìaat te zijn. Alhoewel ik nog net tijd
genoeg had om de kop te wassen en

een vers bakje koffie te nemen. Om

daarna snel naa¡ het zoekveld te gaan

waar het startschot aI reeds gevallen

was, Dit keer liep ik niet vooraan maar

achteraan, maâr dat maakte niet veel

uit, want het einde van het zoekveld

kon je niet eens zien laat staan dat je

er al kwam. Direct vooraan kreeg ik
mijn eerste mooie piepje het was

rneteen raak: een penning. Nog geen

twee tellen later een mooi stukje leer-

beslag. Zo vond ik die ochtend nog

twee penningen een muntje van l¡rons

een paar gespen en een stel mooie

knoopjes waarvan een van zilver en

verder nog wat patroonhulsen en een

buildeltas vol met ijzer. Maar ondanks

dat alles vond ìk het slecht. Maar ik zeg

maar zo als je maar lol en plezier hebt

dan kan zo'n weekend niet meer stuk,

en in dìt geval was dat zo. Toen gebeur-

de er iets wat ik nog nooit had nreege-

maakt Er kwam een Nederlander aan

die zei dat er een schat was gevonden,

midden op de heuvel. Dus ik stond al

gauw op de plek, waar inmiddels een

kudde mensen bijeen was gekonen Ik
zag tol mijn verbazing een man in een

gat staan die de ene munt na de andere

oppakte. Na plusminus twintig mun-

ten ging de man staan en liep naar de

tent van de activiteitencommisie. Ter-

Leþker
bakkie koffe

Ov er zicht op het v eld meÌ op àe v oor grond de Nederlandse tentjes
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wUl hù daar heen liep, kreeg een ande-

re Engelsman een tweede piepje op nog
geen zestig centimete¡ van het andere
gat, dus ook die man ging graven en

vond zijn eerste munt op plus minus
dertig à vijfendertig centimeter diep,
en al gauw zijn tweede en derde munt.
De man die het eerste gat had gegraven

lcwam al gauw weer terug met iemand

van de activiteitencommisie. Besloten

werd om een stuk terrein van plus

minus 7 bij 7 meter met lint af te zet-

ten, zodat de Lwee in alle rust verder
konden graven De munten (78) zdf
waren uit plus minus 1670 en hadden
de grootte van een rijksdaalder.

Verslag van uw reisleider en zoeker
De laatste wedstrijd begon overigens

vlak naast de grote tent was Op dit

land was nog nooit eerder-gezocht dus

hiel moest het liggen. Het was trou-
wens mooi wee¡. Wat het het hele

weekend aI zo was dus de laatste wed-

strijd begonnen we weer met volle
moed. Toen het startschot klonk, vond
ik al gauw een penning die trouwens
nummer vier was Ook onze reisleider
had er inmiddels vier stuks bijeen
geraapt Maar die geluksvogel ofbof-
kont had ook een hele mooie bronzen
bewerkte paardenbel uit de zestiende

eeuw gevonden. lk zelfvond een deel

van een paardenbel en een penning uit
1907 Maar hoe we ookve¡der zochten
meer muntschatten lagen er niet
Terwijl wij nog aan het zoeken waren,
waren de twee van de muntschat nog
aan het woelen en spitten want er
moest nog veel meer liggen En volgens

mij was dat ook zo. Maar helaas, het
weekend zat er bijna op. Nog even naar
de prijsuitreiking want ik had tenslotte
toch nog vier munten gevonden. De

prijsuitreiking was simpel, dus met
andere woorden net zoals in Nederlanrl
Al1een hier was de hoofdprijs duizend
pond; dat is zo'n 3400 gulden Verder

zijn er nog vier detectolen uit gegaan

wat kleine prijsjes en een boekenprijs
van honderd pond Maar helaas ik viel
niet in de prijzen. Desondanks vond ik
het een geslaagd weekend ik hoop dat
iedere deelnemer er hetzelfde over

denkt en dat iedereen veel plezier

heeft gehad.

Andy Stewart en Brian Jenner met de handen vol munten
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Een zilverschat uit
Sallandse bodem

et is ongeveer 86o na Chris-
tus, en een zeer onrustige
tijd. Door het glooiende Sal-

landse landschap tlekt een handels-
gezelschap uit Deventer, toenter-
tijd een bloeiende handelsplaats,
naar Raalte om daar wat koeien te
kopen. De boeren in Raalte hadden
hun nederzettingen op hoger gele-

gen gedeelten van het land, enken
ofessen. Daar zaten ze hoog en

droog. Eigenlijk hetzelfde als de

boeren in Friesland. Het was guur
weer en toen het handelsgezel-
schap laat in de middag in Raalte

aankwam, werd de lucht behoorlijk
donker en het kon elk moment
beginnen met onweren. Ze besloten
om de nacht door te brengen bin-
nen de betreldcelijke veiligheid van

de omheinde nederzetting waar
een ldeine leefgemeenschap woon-
de. 's Avonds toen het gure weer
begon door te zetten, zaten ze in
een van de boerderijen onder het
genot van een bak pruttelsoep rond
het open vuur. Daar hoorden de

boeren van de invallen van de Noor-
mannen in Dorestad en omliggen-
de plaatsen. Een van de handelaren
kwam daar vandaan en was met
een wij grote groep naar Deventer
gevlucht om daar met zijn vrouw
en kinderen een nieuw bestaan op
te bouwen.
Na nog wat te hebben gebabbeld en
gehandeld, besloten ze te gaan sla-

pen. De volgende ochtend toen het
weer een stuk beter was, vertrold<en
de handelaren bepakt en bezakt.

trr]

De boer van de boerderij was er een

stuk beter van geworden want hij
had een koe aan ze verkocht. Maar
na al die vreemde verhalen over

Noormannen besloot hij het geld

en wat persoonlijke spulletjes in
een met een dicht gebonden stuk
lap met een stevig gevlochten touw
in het moerassig gedeelte van het
lagere stuk grond te verstoppen.
Want dacht de boer, voor je het
weet varen de Noormannen de IJs-

sel op en staan ze hier. 's Avonds bij
het open vuur nam de boer weer
wat van de pruttelsoep en stikte in
een botje wat daar in zat. Hij over-

leed ter pleldce zonder dat zijn
vrouw wist waar het geld gebleven

was. Zo zou het gebeurcl kunnen
z\n.



De munten uit de schatvondst
Schatvondst van tenminste 48 Karolingische munten (waarvan som-
mige fragmentarisch overgeleverd) zonder (resten van) verpakking.
Gevonden in mei r995 door z detector amateurs op industrieterrein
De Zegge. Aangemeld bij het n.o.a. (dr A. Verlinde/drs A.V.A.j. Bosman)
en onderzocht door het r.r.r. (A.Pol).

De munten zijn geslagen onder Lodewijk de Vrome 8r4-84o, Lotharius
r 84o-855, Karel de Kale 84o-877 en Pippijn rr van Aquitanië 839-852.

De jongste emissie in deze vondst is die van Karel de Kale's oboli van
Aquitanië (+S-+8), een gebied waarover hij zeggenschap kreeg in 848;
deze emissie heeft geduurdtot8TT. Karel regeerde overWest-Francia
en had in Noord-Nederland geen zeggenschap. Toen hij in 864 een
nieuw type introduceerde met het omschrift cRArrA DEr REx ('koning
bij de gratie Gods'), werd de intrekking en ommunting van oudere
muntstukken gelast. Omdat Karels rijk zich niet tot het gebied van
tegenwoordig Nederland uitstrekte, werd aan dat bevel in onzestreken
dan ook geen gevolg gegeven, maar munten van dat nieuwe type
kwamen hier wel in omloop. Het ontbreken van Karel de Kale's
munten van het GDR-type (vanaf864) in de schatvondst Raalte r995,
geeft aanieiding te veronderstellen dat deze partij vóór 87o in de
bodem terecht kwam. Verborgen waarschijnlijk rond 86o.

Opvallend is een vrij grote groep denarii op naam van Lothatius r

met de drie-regelige muntplaatsnaam DoRESrArvs in het veld.
Een deel hiervan heeft dezelfde stijlkenmerken (o.a. grove letters,
slechte spelling) en een aantal exemplaren is met dezelfde stempeis
geslagen. Of we hier van doen hebben met (lokale?) imitaties, zai
nader onderzoek moeten uitwijzen.

D e N oormannen plunderen D or estad
Schoolplaat v an J H isings

Precies t35 jaar later met schitte-
rend voorjaarsweer loopt er een
man, in dit geval Jan, op de zelfde
plek wolijk heen en weer te zwaai-
en met zijn metaaldetector, zonder
uiteraard te weten wat hier zich
lang geleden heeft afgespeeld.

Samen met zijn zoekmaatJos
waren ze eerst in de buurt van Raal-
te geweest, maar hadden er erg wei-
nig gevonden, en hadden daarom
besloten naar het nieuw aan te leg-
gen industrieterrein te gaan om
daar hun geluk uit te proberen.
In de auto zeiden ze nog tegen
elkaar als we een schat vinden dan
delen we hem samen. Goed, Jan
loopt zo heen en weer te zwaaien
en krijgt opeens en goed geluid op
zijn'vVhite's Spectrum. De schaal

geeft een tien aan. Nog niets ver-

moedend wat hij met deze piep
teweeg zal brengen begint hij met
graven en haalt er, als zo vaak, weer
een munt naar boven. Het muntje
blijkt heel dun te zijn en lijkt op zil-
ver. Het is een beetje geel geoxy-

deerd enJan kon er nog wel een
kruisje op zien. Hij stopt het munt-
je in zijn koker en gaat wer verder
met zoeken. Direct er achteraan
hoort hij weer een piep en haalt er
weer een naar boven. Nu wordt het
tijd om zijn zoekmaatJos er ook bij
te halen. Hij laat de munten zien en
ze besluiten om samen verder te
zoeken. Die dag vinden ze er nog
een stuk ofvijf bij, op een stuk
grond van tien bij twintig meter.
Waarschijnlijk zijn de munten ver-

spreid over het land gekomen door
het ploegen.
De meesten van ons weten, dat
waar enkele van zulke munten lig-
gen konden er wel eens meer lig-
gen. Een muntvondst?
Dat was nog even de waag, want
Jan en Jos wisten op dat moment
nog niet hoe oud de munten waren.
Toen ze thuis kwamen gingen ze

een van de munten schoonmaken.
Na wat detectorbladen doorgebla-
derd te hebben, kwamen ze erach-
ter dat ze heel oude lGrolingische
munten hadden gevonden. Op dat
moment beslootJan om wat men-
sen van de ¡ww te bellen, waaron-
der ondergetekende en nog
iemand. De zaterdag daarop zij we
er nog een keer geweest met de

trl



Enkele historische vermeldingen
Karel de Grote had een groot Karolingisch rijk weten te vormen gedu-
rende zijn bewind (768-8ra) en bezat veel aanzien. Na zijn dood in 814,

na 46 jaar leiderschap en op de leeftijd van ongeveer 7z jaar, werd zijn
enige nog in leven zilnde zoon Lodewijk de vrome keizer.
Deze Lodewijk de Vrome wiide het rijk intact laten, doch de onophou-
delijke aanvallen van de Vikingen veroorzaakten grote problemen.
Het gevoel van eenheid verdween, en er ontstonden onderlinge
twisten tussen de koningen van het Frankische rijk. De verdeling
van het rijk in 843 onder de drie overgebleven zoons van Lodewijk kon
hier ook geen verandering in brengen. De zoon Lotharius kreeg het
gedeelte van het Rijk waarin o.a, het huidige Nederland lag. Na zijn
dood in 855 werd het gebied verder verdeeld onder zijn drie zoons.
Enkele jaren later verdeelde Lodewijk de Duitser ziln rllk onder zijn
drie zoons. Het Karoiingische rijk was inmiddels sterk verdeeld en
stond op instorten. in de tijd waarin de Raalter muntschat (86o) is
verborgen is het djk (voor zover hier nog sprake van kon zijn) in staat
van anarchie en alleen het leenstelsel hieid de macht staande.
In 898 was het Karolingisch imperium ingestort.

schop en k\ ¡amen toevallig de uit-
voerder van de gemeente tegen en
vertelden hem wat wij gevonden
hadden en dat we eigenlijk een
graafmachine nodig hadden. Vanaf

dat moment ging alles in sneltrein-
vaart. De week erop hadden we
(eww) met toestemming van de

RoB een kraan geregeld bij de
gemeente die wel mee wou werken.

Op zo'n groot project als het indus-
tieterrein konden ze aan een opgra-
ving wel een bijdrage leveren.
Samen met een groepje mensen
van de AwN waarvan er een bij de
nos werkt, werd er gewerkt. Nadat
de graafrnachine er steeds tien cen-
timeter had afgegraven werd het
opgravingsvlak telkens met de

metaaldetector afgezocht. In totaal
werden er nog een stuk of 4o mun-
ten bijgevonden. Tevens werden er
een ring en z muntfibula's gevon-

den. Na een lange officiële weg
langs de nos in Amersfoort en het
rpr< in Leiden zijn de munten weer
terug.
Toch wel leuk, de grootste schat-

vondst van Overijssel, gevonden
door een 'Detector Amateur'.

Benno Geertman

Met dank aan de RoB en het r<pr

ALTIID DE BETERE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (038) $ s:o sgt
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AANMETDINGSFORMUTIER
METAATVONDST

D,A.TUM

NA,A.M VINDER:

ADRES

POSTCODE

TELEFOONI

/ WOONPLAATS

GEVONDEN OBJECT

MATERIAAL:

OMSCHRUVING OBJECT:

AFMETING/CqGEWICHT

DETERMINAT]E VERRICHT: JAl NEE DOOR

VINDPLAATS / COORD]NATEN:

GEMEENTE / PLAATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN :

tector AMATEUR

SITUATIESCHETS VINDPLA,A.TS CEVONDEN OB]ECT

AFBEELDINC CEVONDEN OBJECT:

HET GEVONDEN OB,JECT BL'FT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING TN DEPOT BU DE V]NDER

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

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

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

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

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

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

Romeinse schewen.

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

Adressen waar u het formulier naar toe kunt sturen:

Rijksdienst v oor het Oudheidkundíg Bodemonderzoek
(RoB),
Kerkstraøt'J..,
38L'1. CV Amersfoort
Teleþon 033-634233

Koninklijk P enningk abinet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus 'l-'1,028,

230l E&Leiden
Telefoon 071.-'L2O748

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 $/eten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KLEINE MOEITEI

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:

tt]



Mogelijk verbod op TURBO Detektoren

Van onze correspondent:
De Nieuw-Zeelandse regering heeft via een brief aan premier
Kok gevraagd een algeheel verbod op opgevoerde White's
detektoren uit te vaardigen. Het komt namelijk steeds vaker
voor dat Nieuw-Zeelandse burgers 's nachts uit hun slaap
gewekt worden door schrapende geluiden onder hun woning,
veroorzaakt door Nederlandse TURBO-detektoramateurs
met hun extra verlengde schepjes. Dit nieuws valt samen met
geruchten in Den Haag dat de Heer Kok onlangs zelfs zo'n
Classic TURBO heeft aangeschaft met behulp van overheids-
geld. De Nederlandse premier voerde desgevraagd ter verde-
diging aan dat hij het apparaar wil gebruiken om eigenhandig
het Nederlandse financieringstekort te verkleinen door in de
middagpauzes het Scheveningse strand af te zoeken.
Voor ongeruste detektoramateurs is een speciaal telefoon-
nuÍrner opengesteld: 024-6'77 4063 (Hofman Elektronica VOF).

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

.R8.\.'{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,ENBE,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 0114 - 31.97 56 Vanuit belgie 00 31 1l 43 19 756

TESORO -WHITE'S - GARRETT- WKING-
BOUNry HLD/TER - MINELAB - COMPASS - LASER -

Zeg møør wøt u wilt....

wij møken 
"o" 

A L Ll l4lß KlN. .

een w Øønzinnige øønbieding ! !
TEVEN S EEN R LIIME KEUZE AAN ACCESSOIRES EN B OEKEN.

KEEPSTRAAT 2 5702 LH HELMOND 0492 - 5M782
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Dealer.
pa,gtna,

Ko oistr a M eta al detecto rs
Compass / Garretl/ C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buorren 1'1,4, 8408 HP Lippenhutzen
tel. (0s13) 46 so 93

DSG Metøaldetectoren
Groningen
White's / Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstroat 26, 9965 RK Leens
tel (osgs) s7 77 49

t Holland Detect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
B alinqerbrink 48, 7 812 SK Emmen
tel (0s91)61 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 Zalk
tel. (038) 363 65 97, fax (o38) 363 64 80
autotel. 06-529 268 25
email detect@pi net

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings serr¡ice

Schurinkdruarsu¡eg 77, 7 523 AT Enschede
tel. (053) 43o Os 1.2

t Borilerline
White's detectoren
Hobby, beveiliging en industrie
U els er dijk / B ouwmanw e g 2, O otm arsum
tel.(os4l) 29 34 21, fax (Os41) 29 36 32

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

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

Aemíle Heiín
Metaalilelíctoren
White's / Tesoro / Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 3 6O8'[H Maarssenbroek
tel. (0346) s6 30 37 (tot 23.OO uut)

t Goldrush
White's / Depthmaster /
Detection Design
Palembangsùaat 5, 7094 TA Amsterdam
tel. (o2o) 668 29 68

D J. Løan Metaaldetectors
C-Scope / Tesoro / Fisher / Viking
Pieter Maatsstraat 12
7777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) 59 32 86, fax (0227) s9 32 86

GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendijk 29,1797 PD Den Burg,Texel
De Cnmpen 9, L92L BW Akersloot
tel. (o2s7) 31 39 58

t Zoetmulder metaaldetectors
Metaaldetectors voor hobby
industrie en beveiliging
Grote Houtrlueg 97, 7944 HB Bevenuíjk
tel. (02s7) 22 s4 57

Maro Detectie
Tesoro / Víking / C-Scope
Fieldmaster / Fisher / White's
,lan Kloosstraat 16
22OIPW Noordruijk
tel. (O77) 364 78 27,b.9.9. o6-s42 477 28

. Deco Home Hoeveline
Tesoro

Burg Bauwmannlaan 9Oa
3M3 AP Rotterdam
tel. (O1o) 41s 76 49

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

Carnisselaan 55, 3083 HB Rofterdam
tel. (o7o) 466 73 84

. Ian van Beraen'Metaalileteítors
Tesoro

r Fleuo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpød 18,83L6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (Os27) 20 39 29 / o6-s29 743 80

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

TannesÞampke 73, 5227 BT Den Bosch
tel. (o73) 637 73 50

P. van der Putten
C-Scope / Fisher
Hutokker 3, 5552 CJ Valþensw aard
tel. (o4o) 2o4 1,7 77 / (o4o) 2o7 s3 41

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Stationsstraat 732- 1,34, Deume
tel. (0493) 37 44 6s

t Steenb er gen D etector s
White's /Tesoro / Viking / Laser
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technologyr
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie poorten
Bontehondstradt 3-5, 4561- BA Hulst
tel. (0774) 31 97 s6

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher/ Garrett/Viking
Spoorstraat 56-58, Boxmeer
tel. (0485) s7 7s 16

¡

T

T

I
Kleine Haar s eka d.e'1,'1-9

4205NA Gonnchem
tel. (0783) 62 ls 0O

Noord



Waarom kíezen
toch steeds meer zoekers
voor een GAffett?

Misschien vanwege de lage prijs,
het enorme dieptebereik,
en de vele instetmogetijkheden?
0f dankzij de goede uitleg en service van de
deater/importeur?

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

0f bel voor een folder en prijslijst met daarin het grootste
assortiment van Nederland.

Buorren 114,
8408 HP Lippenhuizen
Tet. (0513) 46 50 93

METAAT D E TE CT 0 RS Fax(osr3) 4G3067
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De offícíëIe dealers van Kooístra Metaaldetectors staan op de dealerpagína


