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Tijdens de laatste
Newbury Rally in Engeland
werd er een heuse schat
bestaande uit 75 zilveren
munten met een geschatte
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waardevan!f175.000,-
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gevonden door 2 zoekers.
De één zocht met een Tesoro
Golden iabre, de ander met
Silver Sabre ll van Tesoro.
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Toeval? lVee!
Tesoro-geb ru i kers weten
al lang, dat een Tesoro
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detector het
meest
geschiktst is
om kleine
muntjes van
kopen zilver
en ooud te
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lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink
Schurinksdwarsweg

11

7523 Af Enschede
Tel. (053) 430 0s 12

(bezoek op afspraak)
Fax (053) 430 21 92
http://www.a
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CUTLASS ll pMax
SILVER SABRE pMax
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649,8es,-
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LASER Power Max ll
LASER Power Max ll gemod.
TOLTEC I

1380,-

PIRANHA (pulse

f

f
/
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induction) f

of fax ons en we sturen u de
test gratis toe.
Bel

l/bed rijven/detecV

f

IJit een onlangs in Engeland
gepubliceerde test van
de Londense detectorclub
'The Premier Metal Detectíng Club'
met verschíllende merken en
modellen metaa ldetectors,
bleek dat veruit de
meeste'hammered coins'
(met de hand geslagen zilveren
munten) door zoekers met een
Tesoro of een Laser waren
gevonden!

1452,1595,1699,1195,-
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SUPAMAG

(supermagneet)
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Detector magazine is het

verenigíngsblad van
"De Detector Amatetf,r"
en verschijnt elke 2 maanden.

a
a
a

a
a
o
a
a
a
a

DETECTOR
frrufzino
a
a
a

a
a
a
a
a
o
a
a
a

a
a
ISSN: 1386-5935

I

Redactieadres
De Detector Amateur
Hanebalken r53
g2o'CL Drachten
Tel. (o5rz) 53 04 03
(uitsluitend na r8.oo uur)
Fax (o5 rz) 53 04 03
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BUSTUUn
Het is u va,st ook
wel eens overkomen
dat u zoveel te doen
had, dat er íets bij
inschoot. Dat overkwam
mij deze keer. Bijna was ik
vergeten een voorwoord te
schrijven, maar gelukkig wordt
ik daar dan door anderen weer
aan herinnerd.

Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de verkeerde personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?!!

I

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

I

I

ders of belangrijks kan zijn,
meld het dan aan. U cloet de

schijnlijk ook Arnhem)

groot pleziel mee. Ook bij
twijfel aanmelden, je weet
maal nooit. En natuurlijk
onderschrijft u onze (en uw)
doelstellingen en reglemen-

iecle-

re maancl weer een vergaderavond bij. Maar ja, e.e.a. moet

toch gebeuren.
De meeste leden zullen denk
ik geen idee hebben, van wat
er ais bestuurslid allemaal op
je afl<omt. Geloof me maar,
er gaat nogal wat tijd inzitten. Maar het bestuur is gekozen op vrijwiliige basis en
bestaat uit goedwillencle
amateurs met goede en minder goede lcwaliteiten. Uiter'aard maken we fouten, al
proberen we clie zoveel moge-

lijk

te

voorkomen.

De laatste tijd zullen de
meesten van u misschien
niet veel gezocht hebben

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31,
8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 631928.

I

Een deel van het bestuur
heefl er rnel de exposilie in
het Flies Museum (waar-

Activiteitencommissie

i.v.m. de winterse omstandigheclen. Maar ook claar komt
weer een einde aan en dan
kunt u weer volop genieten
van de hobby.

archeologie en ons daar een

ten.
Voor eerd ergenoemde expositie kunnen we ook nog wel
iets "gebruiken". Aarzel niet
en laat het ons weten als u

nog iets moois heeft.
Vercler allemaal veel zoekple-

zier en succes gewenst op 14

naart

a.s.

in Hoogersnilde op

onze zoekdag. Met zo'n 20 à
25 hectare land belooft clit
een "Engelse" dag te worden.
Ik heb van de boeren gehoord
dat er in het verleden ook z.g.
stadsdrek op uitgestrooid is.
Wie weet wat dat kan opleveren.
Tot ziens op de zoel(dag.

Voor vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Groningen, Tel. (o5o) 54a3396

Vindt n iets, waarvan u ver-

Advertenties, Opgravertjes, Occasions

Uittreding als
bestuurslid

Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer,
Hanebalken 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5tz) 53o4o3.

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

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

moedt dat hel wel iets bijzorr-

L. Haak, voorzitter

Helaas heeft B. Tiggelaar zijn werkzaamheden als bestuurslid

binnen de vereniging moeten stoppen. Andere werkzaamheden
en studie waren niet meer met de druldce werkzaamheden als
bestuurslid en hoofd activiteitencomnissie te combineren.
Het bestuur

T Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar

Contributie

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

Heeft u de contributie 1998 al betaald? Gauw even invullen, in
een enveiopje doen en naar de brievenbus brengen. Dan weet u
zeker dat u het volgencle magazine niet hoeft te missen.
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Bestnur

¡

U had het misschien al ver-

op prijs stellen als u op de

wacht, het eerste nummer
van het nieuwe jaar heeft
weer een nieuw omslag.

kaart uw keuze invult en
deze naar ons opstuurt.

Ook deze keer wordt i'r¡m de
kosten, het omslag voor 6

Elke keer weer doen we ons
best om een mooi magazine
te maken. Desondanks zullen
er toch nog wel wensen en/of
aanmerkingen bij de leden

Tot slot, veel leesplezier en
tot ziens op onze zoelcdag in
Hoogersmilde.

zijn. Die zouden we dan ook

Ikes Leenheer

nummers voorgedrukt.
Per l<eer worden dan de nieuwe tekst en de zwart-wit
foto's ingedrukt.
Voor de computerfanaten
onder ons. hel bestandje van
het magazine (incl. omslag en
advertenties) dat naar de
druldcer gaat om op film te
belichten en te druld<en is
zo'n75O MB groot.
weten dat er diverse leden
zijn, die liever geen of minder
advertenties in hel magazine
zouden zien. Deze keer staan
er zeìls meer advertenlies in.
Net als de krant en de televi-

wij niet zon-

del advertenties. De adveltentieinkomsten zijn voor onze
vereniging niet onbelangrij k.
Zonder advertenties zou de
contributie aanmerkelijk
hoger zijn. Dit jaar hebben we
de contributie niet hoeven te

verhogen, maar zoeken we
wel sponsors om bepaalde
activiteiten te kunnen bekostigen. De sticker voor de legitimatiepas bijvoorbeeld,
wordt nu gedeeltelijk door
een sponsor betaald.

gedaan. Diverse leden hebben
de laatste maanden dan ook
nog verhalen geschreven voor
de rubriek 'Vondst van het

Voorzitter:
L. Haak
Zetveld tz

gzozLM Drachten
TeI. / fax (o5rz) 5z zB o4

E

Vice-voorzitter:
J. Koning
Roodborststraat zo
8916 ac Leeuwarden
TeI. / fax (o58) z16 55 73

id

Secretaris:
D. Smilde
Pr. Bernhardweg

84y XC
TeI.

3r

Oranjewoud

(o5r)

t8

63 tg

Fax (o5ry) 63 z9 z7

E

Bestuurslid:
D. Eekhof
Pealskar 47

Huishoudelíjk

85or TL Joure
/ fax (o54) 41 66 7o

Tel.

E

reglement
Vraa.g altijd toestemming tot zoeken aan de

landeigenaar of beheer der
van de grond.

Maak alle gaten weer
netjes dicht en wel zo,
dat er geen schaàe zichtbaar
is þijvoorbeeld aan een eventuele grasmat).

Legitimeer je met je

liàmaatschapskaart
(edenpas).
Wees voor onze vereni-

ging "de Detector

Amateur"

een

detectorambassadeur.

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

Er zljn vorig jaar weer een
heleboel mooie vondsten

graag van u willen horen.
Wilt u zelf een ar-tikel schrijven dan is dit natuurlijk van

harte welkom.

\Me

sie kunnen ook

AMATLUR

Vonàsten, waarvan men
r e delijker wij s k an aan nemen of vermoeden dat
deze v an w etens ch ap p elijke
cultuurhi st o r i s ch e w a ar d e
zijn, moeten binnen drie
àagen gemeld wordenbij
de burgemeester van de
plaats waartoe het gebied
behoort.
Bovengenoemde vonàsten moeten eveneens
worden aangemeld bij de des-

Zoek nooit op archeologische terreinen, mits je
to e stemmin g hebt v erkr e g en

b etreffende ar cheolo gische instanties, zoals de ROB enhet

van de bevoegde instanties

KPK.

om mee te helpen bij

jaar 7997'. Heel opvallend is
dat het deze keer uitsluitend
inzendingen van munten zijn
en geen andere dingen.
De antwoordkaart heeft u

een qrcheologische

waarschij nlijk al gevonden.
Ook deze keer zouden we het

lood enkoper mee.
Denk omhetmilieu.

opgrqvrng.
Neem zoveel mogelijk
het metalen afval, zoals

Het's nachts zoeken
zonder toestemming
van de landeigenaar is verboden. Iemand die's nachts
zoekt is v er dacht b ezig.

Bestuurslid &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer

Hanebalken r53
gzo5 CL Drachten
Tel. / fax (o5rz) y o4 o3

E

Penningmeester &

ledenadministratie
W. Woud.stra
Melkemastate'16
8925 AP Leeuwarden
Tel. / fax (o58) 266 tB 18

Lieìma.atsc.:hap
Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altij d stilzwij gend verlengd

met een Jaar.

Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen aile reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op
r augustus schdftelijk binnen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f 5o, - per
jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkeiijke korting.
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Bøtøafs
Passewa,aíj,
ømateulrørcheologen
toonden
professio naliteit
Universiteit (AWU) uit Amsterclam.
'Er vindt momenteel een snelle
commercialisering plaats binnen
de archeologische werelcl, waarin
geen plaats meer is voor idealisti
sche anateuralcheologen zoals die
van de BATO, vanwege het grote
geld'vreest hij. De traditionele
archeologie is ingehaald door
gespecialiseerde archelogische karterings-bureaus die gefinancierd
worden door de in werkingtreding

A. Folkerts

rcheologie is al lang niet
meer alleen het zoeken
naar oude scheryen van potjes en
het filosoferen over het pastorale
leven dat onze voorouders vroeger
in een idyllisch landschap geleid
moeten hebben. Althans dat is de
streldcing van het openingsverhaal
van drs. Jan Slofstra, InheemsRomeins archeoloog verbonden aan
het Archeologisch Instituut Vrije

van het verdrag van Malta.
Het komt hier op neer clat iedere
bouwondernemer verplicht is om
archeologisch onderzoek te financieren voordat hij mag gaan bouwen. De ouderwetse archeoloog
met zijn enthousiaste ploeg vrijwilligers kan aan die nieuwe vraag
niet meer volcloen, dus neemt het
bedrijfsleven commercieel en efficiënt werkende bureau's in de arn
die vlot het archeologische materiaal bergen zodat er even vlot doorgewerkt kan worden in de bouw
En dan nu de Tielse amateurarchelogenclub BATO, die in 1998 haar
twintigste jaar in gaat. De tentoon-

stelling'Bataafs Passewaaij' laat

In]

zien wat enthousiasme gekoppelcl
aan liefde voor de streek vermag.
Het ontdekken en in kaart brengen
van archeologische vindplaatsen
mag gezien worden als een goede
vrijetijdsbesteding op een verloren
zaterdagmiddag. Zo kwamen de
hobby-archeologen er ook achter
dat er resten van een BataafsRomeinse nederzetting door de
nieuwbouw in het gebied Passewaaij ten westen van Tiel verloren
dreigden te gaan. Met vereende
krachten werden er een tweetal

nederzettingen en een grafteld uit
een nog onbekend stuk van onze
geschiedenis bloot gelegd. Resultaat van al dat gespit leidde tot
deze

jubiieumtentoonstelling.

Bij de amateurarcheologen gaat het
nog wel om de 'thrill'van het vinden van oucle Romeinse potten en
mnnten. Ze zijn er wonderwel in
geslaagd om een levendig beeld te
scheppen van het leven van onze
voorouders die woonden in ldeine
boerengemeenschappen in de peliferie van het grote Romeinse Rijk
van de Caesar's. Ze ontgonnen het
woeste land rnet prirnitieve ploegen. Bouwden el hun woonstalhui
zen van hout, vlechtwerk met 1eem,
gedekt met riet. Ze aten graan,
vlees, vis en gevogelte en gooiden
de botten en graten op de vaalt, die
nu twintig eeuwen later een
belangrij ke informatiebron vormt.
Ook toen omringden zij hun cloden
met grote zorg. Uit de grafgiften

valt zelfs nu nog de sociale status

terra sigillata tot primitreve

en het geslacht van de dierbare

inheemse baksels. Er is zelfs een

overledenen op te maken. Afhankelijk van de ldederdracht droeg men
bijvoorbeelcl een of meerdele 'veiligheidsspelden' die fibulae
genoemd werden. Deze zljn goecl te
dateren omdat ze zo modegevoelig
waren.
De amateurarcheologen hebben er
een grote hoeveelheid van gevonden van eenvouclig tot exemplaren
die tegenwoordig nog niet zouden
nisstaan als broche, ingelegd met

votiefsteen gevonden geschonken
door een legionair uit Xanten aan
de Betuwse godin Seneucaega oftewel jachtgodin Diana. Hij zal wel

juwelen.
Veel voorwerpen zijn met een
metaaldetectors gevonclen. Daar-

naast zijn een flinke hoeveelheid
aardewerk gevonden, van prachtig

t'l

een succesvolle j achtpartì.j gehad

hebben ofzo.
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Een belangrijk ondeldeel van ons magazine is de
rubriek'Vondst van het jaar'. De meeste leden vinclen
het leuk om te lezen ofte zien wat andere leden gevon-

16-

8015 MUNTGETMC¡ITEN V/D NEDERLAI{DE¡í, door G Houba
Bl 12 (X)RD g\a DUIT uit Næ¡d o ã¡i4 doorw Bos
80¿14 V.D.CHIJS BEELDENAAR' Nede¡landsemmtatot 1576.. ..
BO52 GOLDCOINS OF TIIE \ryORLD, ehlogrs mei prijm vm goudøt
mmtfl hde wãeld, vmaf Romdrs tot nu 736 pag.

8063 NOORDNEDERLA¡ÍIXIEMUNTGDMCIITEI\IdoorAmtPol
8079 ROMAN COINS Al{D TIIEIRVALUES, Sæ, geb hrdlct

ag98

39p0
169,-

den hebben. Leuke verhalen over prachtige gouden
munten en ringen, beeldjes enz. Maar ook met andere,
misschien wat rninder spectaculaire, maar wel leuke
vondsten kunt u meedoen aan de rubriek. Ook ditjaar
hebben we weer 8 categorieën, zodat iedereen kans
heeft om in de prijzen te vallen.
Doe dit jaar ook mee en schrijf een leuk of interessant
verhaal van ongeveer 150 woorden over het door u
gevonden voorwerp of munt, en maak kans op een van
de leuke plijzen. Bij een verhaal horen uiteraard ook
foto's oftekeningen. Objecten van archeologische waarde meld u natuurlijk eerst even aan bij een van de
instanties (prov. archeoloog, ROB, I{PK).

t20,-

31,25
I 16,-

8l,16 IIANDBOEKNEDERLA¡ÍDS KOPERGELD 15211797 (D Plmq
aHJ vmdaWi )geb hudkaft,237pag
BI47 STAI{DARD CATALOG OF GERMÄN COINS 160I TO PRESENT

0{127,20

Daerminúíe van hooÍdz maalcn voorwe¡pen
B07l LONDON MUSEUM CATALOGUE 19.t0 320 pag methonderdm
aftældinga w Midddee¡me metâlm væffi
B I 59 IIIE JEIWELLERY O[. ROMAN BRITAIN Geb hnd Kaû 255 Pag )
BO78 YERBORGEI{ STEDEN, STADSARCHEOLOGIE IN NEDERLAND
hachtboek gebonder¡ bard kaft ved foto's vm vondstø1 plaategr8085 EElt EIGE¡ÍZI¡fNIG VERZAMELAAR, 94 pag ¡ondãdfl foto's
vm mdala voorwepaq kmddm, pijpemo€ters, tirL w
Blól CATALOGUE Of RING{I r9}0 (VrdorimmdAlbøtmtru)
8090 ROMAN ARTIFÀCTS, A4 fomMt 100 pag 300 afb 400
809 1 ROMEINEN I'R¡EæN e¡ F RANKEN in hd hilt vil Nedsland
8092 NERING EN YERMAAK opgr t,le mwæ mukt in Ame¡sfoort
8096 DETECTOR FINDS I 100 pag 1000 illut'¿tis
8099 THIMBLES. Vnrgeúoedavtnf de uoegste tijd. Fmiboek
Bl00 HEILIG EI\ PROFAAN 104 Pag, ovqtimfl (peledms) ißAnc
B1ó5 ANTIQUE BOTTLES COLLECTORS ENCYCLOP (ved foto's)
Bl0ó MEDIEVÄL PILCRIM & SECULAR BÀDGES dmr Mitdrinq
Stanrlaadwqk over þdgrims)ißþæ 287 pag h kaft A4 geb
Bl07 BRONS UIT DE OUDIIEID, 94pag. Nederlandstalig
Bl08 ARCIIEOLOGIE v. MIDDELEEUWTI NEDERLAIID,96 pag
Bl09 DE ROMEINSE TIJD in Nedsl¡î4 96 pâg
B I I 0 ARCIIEOL,oGIE vm FRIF,SLAIìID, 230 pag, væl ddertoruond
Bl 13 DETECIOR FINDS 2, 1@ pag. 1000 illuh
Bl i5 LEAD CLOTH SEALS A¡lD RELATED ITEMS British Mum
Bl 16 IIEILIGE{ UIT DE MODDER, pmclrtboek ova pdgrimsirsþs
Bll? GELD UIT DE BELT, Mirlddbugsehuisruilvondstq 1550-1570
81l8 GRAVEN NAAR FRIESE KONINCB{, mooj. bo*je ova de opgravinga
op de tap vm W¡naldum, 72 pag væJ foto's van mdaalvondstq
Bl 19 HISTORY BEI'IEATII OUR FEET, 212 yag, A4 fioñaat. In hu historisdre voþøde bdrørddt de scluijvu duiadq mdalm vmm

89,-

ot36,-

12,50

69,50

3450
49,95
49,95

f2,50
39,28,59,50
05

Voorwerpen van archeologische waarde, bijv. bronzen
bijl,bronzen Romeins beeldje enz.
Sier aden (oud en nieuw) , bijv . Romeinse ring ,
bijzonàere gouden ring gevonden inhet water
of op het strand.
M antelsp el den (ftb ul a's), Rom e ins, Ke ltis ch,

-

2ß,50

28,50
28,50
49,90
32,50

?o27,50
21,50

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

18,50

obooltjes enz.
59,50

Metaaldetectors

B00l SUCCESVOL ZOEKA\ MET DE METAALDETECTOR door H
Gesint 229 pag. hondsda foto's , æk over vondstddmimtie!
Bl32 MODERN METAL DETECTORS dmr Cha¡les Ganett
8087 SU¡IKENI TREASURE HOW TO FIND IT dmr Robe¡t Ma¡x
Bl4l TREASURE IIAORDS, (pmchtbo€k ged in Hru ova sdnvondstm)

hetjaar

3490

-

59,50
59,50
39,90

Nieuwe Boeken

6
7

Munten II (1400 -L800), bijv zilv eren
s che ep j e s s chelling enz
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Bl5l IIEILIG fl'{

(peJgdms)iruþæ,342ya9,gú.
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Uw zoekmaat is nog geen lid van
de Detector Amateur maar

leest wet attijd uw magazine?

BESTEL: Via Giro<¡verhoeking op giro 48.38.918
MAAK HETTOTAALBEDRAC VAN DE BESTELLING +
f 5,- VERZENDKOSTEN OVEROP ONS GIRONT'MMER
T N.V DETESI ENSCHEDE (Bstelnlllm6 + adrs vmddal)

Telefonisch of via

far

uw bestelling wordt

ONDER RXMBCURS VERSTUIIRD VERZENDKOSTEN F I5,-

Vanuit België: per Eurocheque of postw.

['o]

Maak hem ook lid en laat hem
lekker z'n eigen blad lezen.

SrRRr¡noR¡r
De schepen die de Drentse

o
ct
0,

turf brachten naar steden ats bìjvoorbeeld Amsterdam, Haarlem

en Den Haag namen als retourvracht vaak stratendrek mee. Er werden zelfs specia[e sche-

f

(u

pen gebouwd in ZwartsLuis, de z.g.n.'Wagenbruggers'. Deze schepen waren niet breder dan

00
(u

4.20 meter, zodatze de Wagenbrug ìn Den Haag konden passeren. Daar moest men Langs
om het centrum te kunnen bereiken. Met deze stratendrek waar atterlei munten en voor-

ô

werpen in zaten, werden de afgegraven
veengebieden weer vruchtbaar gemaakt.
Drie kwartier proefzoeken leverde 2 keer
zitver opl ! ! In dit oude Drentse [and [iggen
zO ha. akkers met héé[ wat leuke vondsten

op u te wachten.

Toekdag Hoogersmilde
Het is nog een beetje woeg ín het jaar,
mísschien ook níet direct naast de deur, en
waarschijnlìjk nog een beetje koud, maar een
zoekdag van

d.e

Detector Amateur kan

je niet

Iaten schieten. Zeker niet met de zoelarcIden
díe we voor vand.aag hebben. Een gezellíge

Detector Amateur-zoekdag voor het hele

'
1o.oo
10.15
9.æ

.

' 'Ziatopen

Vertrek naar zoekvetd.

10.3o-12.00 re zoekwedstrijd.
12.00-12.30 Jeugdwedsfrijd fieugd t/m r3 jaar).

72.00-13.45 Pauze, met gelegenheid om uw vondsten te laten
determineren, de importeurs te bezoeken of op

gezin. Ùokvandaag zijn er weer talloze
mooíe grote príjzen te wínnen.

73.45

Geld, detectors enz. enz.

14.00-15.30
16.00

0p de stanils van de importeurs kunt u de
allernieuw ste snufi e s op ilete ctorg ebíe d

eh inschrijving zoekwedstrijden

Opening door de voorzitter.

het vrije zoekvetd (5 ha) te zoeken.
Vertrek naar zoekveld.
2e zoekwedstrijd
Prijsuitrei ki ng (vernieuwd prijzensysteem),
verloting en afstuiting door de voorzitter.

bekíjken. Diverse níeuwe detectors, boeken,
schepjes, kortom alles wat een detector

Determinatieteam (onder voorbehoud)

amateur nodig heeft.

D. Dijs, algemeen

Gezellig ervarÍngen uitwisselen met

/

K.P.H. Faber, Keltisch, Romeins, sceatta's

R. Holtman, gewichten

/

E. Kramer, algemeen

I J.Zijlstra,

algemeen

collega-zoekers, vondsten bekíjken of laten
determíneren bíj het determinatieteam.
Een

praatje met een van

de bestuursleden

Deelname zoekwedstrijden

Prijs:

over de verenígíng.
hrcsendoor midgetgolven, gezellíg een pìIsje

pakken, een patatje eten, u hoeft zích echt
geen mínuut te vervelen.

gezinsteden 77,5o p.p.
Niet leden
35,- p.p.
(niet Leden kunnen zich natuurlijk ook ter plekke als [id opgeven)

I
Í

Leden en

SporusrRs:
Detection
Systems Holtand

Locatie: Café-Restaurant-Midgetgolfbaan "De Bentepo["
Bosweg

t0,

Hoogersmilde

Tet. (0592) 45 94

Kooist¡a
Metaaldetectors

t3
Getan

I.v.N,

OT BEPERKTE ZAALRUIMTE ZIJN ER GEEN TAFELS BESCHIKBAAR

vooR HET RUTLEN EN/OF VERKoPEN VAN

BODEMVONDSTEN E.D.

Metaaldetectie
systemen BV
Fa. Detect

['.]

-

Gert Gesink

,

Tesoro níeuwtjes

l-.."

DnrucroR NrEUws

De legenclarische Tesoro Silver
Sable ll. wanlrììee Elic Lawes enige
jaren geleden een geweldige
Romeinse schatvonclst deed, wordt

opnieuw uitgebracht, maar dan ìn
een kleinerjasje: de Silver Sabre
pMax. Deze veryangt zowel de Silver
Sabre lI als cle Sidewinder. Zeer'
goed is de toevoeging van een thleshold op de voolzijde. Hiermee is c1e
cletector n.i. ook op te voeren!
Vercler is Tesoro er

in geslaagd de

Oplaadbare
batterij zonder geheugen
met oplader
Helaas hebben de meeste oplaadbare batterijen (Nicad) naast bepaalcle

detector nog iets
gevoeliger en zelfs
stabieler te rnaken,
zonder de buitengewoon goede
Tesoro eigenschappen geweld aan te
doen.
Zoals bekend is, gaat er in de p Max modellen slechts één 9 Volt batterij.
Dit nieuwe model heeft geen lastige en breekbare batterijdlaadverbincling
meer. U legt de batterij er in, clekseltje er weer op en ldaar is kees! (zie foto)
Ook nieuw is de Bandido II p Max. Het nieuwe aan clit model is, dat ook op
deze cletector de Threshold (tuning v/cl alle-metalenstancl) is toegevoegd en

ook dit model is voorzien van het nieuwe batterij inlegsysteern.
InL.: Fa. Detect - Gert Gesink, tel (053) 430 05

1.2

voordelen óók enkele nadelen.
Minder kracht dan een alkaline bat-

terij en een geheugen.

Je moet
legelmatig de batterij
helemaal leeg laten lopen

4 april verzamelbeurs Hemrik
Op 4 april a.s. is er in Hernrik weer, de inmiddels bekencle verzamelbeurs
voor o.a. nunten, ansichtkaarten, postzegels, bodemvondsten enz. Uiteraarcl kunt u op deze beurs ook uw bodemvonclsten laten determineren.
Zaai: Dorpshuis de Bining, Hemrik. Zaal open: 9.30 uur. Entree is gratis!
Tafels à/ 10,- kunt u reserveren bij L. I(ooistra, tel. (0513) 46 50 93.

t.w. 9,6 V. en geen geireugen.
Voor deze balterijen is een

Compass

2x9,6Y

Er gaan nog steeds hardneldcige geruchten
dat Compass niet meer zou bestaan. De procluctie van metaaldetectors is bij Compass
inmiddels weer bijna op peil. Ook c1e voor
velen bekende XP-350 is nu ook weer gewoon

Í

uit voorraacl leverbaar.

3s.-.

Inl. : Ib oistr a M eta aldete ctor s,

Ko oistr a Meta al

tel

tel. (0s13) 46 s0 93.

(0s13) 46 s0 93.

Ir]

d

et e ctor s,

En toch moet het

Nieuw logo Gelan

hier

Misschien was het u al opgevallen
in de advertentie ofeen folder,
sinds kort is Gelan Metaaldetectiesystemen BV helkenbaar aan een
nieuw eigentijds logo.

elgens
zl)

fì...

Heb je ook wel eens je zoekstek niet
terug kunnen vinclen??
Net dat ene veldje ergens ver ach-

sH_#.,N

teraf waar je met toeval terechtkwam en waal je zulke mooie vonclsten gedaan hebt. Toch knap
vervelend.
Of heb je we1 eens luchtfoto's of
militaire stafl(aarten bekeken zonder te weten waar dit is?
Een archeologische kaart rnisschien waaroP coördinaten staan aangegeven
die je nooit kunt vinden... Wel eens gehoord van GPS (Global Positioning
System). Dit is een draagbale ontvanger die signalen van maar liefst 12
satellieten ontvangt en zo continueje positie berekent, en op een display
weergeeft (een electronisch compas gestuurd via een satelliet). Ook kun je
zelf coördinaten ingeven warna dit handzame apparaatje jou naar de jttiste
plaats loodst, tot op de 15 meter nauwkeurig, waar ook ter wereld. Zelfs in
de bossen van Attapoupoe. Dit handige instrument is onmisbaar voor elke
detectoramateur die professioneel bezig wil zijn en net iets verder wil gaan

Gebleven is de deskundige voorlichting, de kwaliteit van de C-Scope en
Fishel detectors, de garantie van 3
jaal en de snelle service.

Zoekdag

dan de 'concurrent'.
Informatie: Munsters-detectie, tel. (0492) 54 47 82.

1,4 maart

Sallønd detectors

Het is even opletten waar je moet wezen (vandaar het kaartje). In Schoonheten, provincie Overijssel, zit een nieuwe zaak die gespecialiseerd is in de
verkoop van metaaldetectors. Salland detectors verkoopt nieuwe detectors
van de bekende merken Gauett, Compass en Bounty Hunter, maar heeft
natuurlijk ook altijd wel een aantal goecle occasions staan. Een metaaldetector kopen is altijd een zaakvan goede voorlichting en kennis.
Wat dat betreft bent u bij Jan en Henny Ophof aan het goede adres, want
Jan zoekt al zo'n 15jaar op het land en in hetwater, en heeft dus een aardige ervaring in het zoeken met diverse rnetaaldetectoren. Jan kan tlouwens
heel enthousiast vertellen over zijn hobby en de verschillende detectors
die hij verkoopt.
Heeft u zin in een kop koffie,
bent u toe aan een nieuwe
detector ofbent u benieuwd
naar het allernieuwste op
het gebied van detectiegebied dan moet u gewoon

Op c1e komende zoekdag zal
Detection Systems Holland weer
aanwezig zljn.Je kunt dan de
Minelab en White's detectoren
uitgebreid beì<ijken en testen. Naast
onze reparateur (Wil Hofman) zal,
naar het zich nu laat aanzien onze
goud- en zilversmid Sander Medendorp ook weer aanwezig zijn. Waarschijnlijk kunnen wij je ook een
groot assortiment bodemvondsten
laten zien. Het prijzenpaldcet willen
we deze keer alleen samenstellen
voor dejeugdige zoeker, we voegen
dan ook twee cletectoren aan deze

wedstrijdpot toe. Mocht je speciale

eventjes bellen.
Salland detectors,

bestellingen hebben, laat ons dit
dan weten, zodat we die mee kunnen nemen. Graag zien we iedereen

Speelmansweg

op 14 maart a.s.

9,

8i88 MH Schoonheten
(Gem. Raalte)
re\. (0s72) 38 22 96.

ttr]

C-Scope CSSSST
fabrikant van
metaaldetectolen heeft een nieuwe
professionele metaaldetector op de
C-Scope, de Engelse

markt gebracht. De C-Scope

CSSSST,

een detector met hetzelfde vertlouwde en beproefde uiterlijk
(spatwater dicht) als b.v de CS 2MX
en CS SMX. De detector is uitgelust
met iets geheel nieuws, n.l. 'SST',
dit betekent 'Smart Scan Technology', een microprocessor clie 100 x
per seconde de grond scant en de
wisselende grondcondities doorgeeft aan de detector. Het is de eerste CScope detector die is uitgerust met een LED-schermpje, waarop u de voorwerpidentificatie en bovendien de diepte kunt aflezen. Naast uiteraard een
discrimnatie-instelling heeft de detector een dubbele notch-instelling.
Deze vergemald<elijkt het u om bepaalde voorwerpen wel of niet te vinden.
In Nederlancl wordt dit apparaat op de malkt gebracht door Gelan Metaaldetectoren, en verkocht door Gelan en een aantal officiële dealers.
Alleen dan heeft u ook de officiële fabrieksgarantie.
Inl. Gelan MetaaTdetectoren bv, tel. (073) 55 12 949.

Fisher CZ-7
QuickSilver
Fisher Research Laboratory,
's

werelds oudste

detectorfabriek
heeft een nieuw

Zoekvakantie

model metaaldetector geintrodu-

in Polen

ceerd, de CZ-7

Quicksilver. Een
krachtige com-

putergestuurde
machine die toch eenvoudig is in
het gebruik d.trr.v. de touch-pads
(druktoetsen) en het LCD-display.
Een paar van de vele eigenschappen
van deze cletector zijn; uitgebreide
programmeerbare notch, 3-toons
voorwerp ID, dual frequentie instelling, wet-sand instelling voor zoute

Aan hen die het leuk lijkt om komende vakantie op
eigen gelegenheid te gaan zoeken in Polen kunnen wij
nu definitief meedelen dat wij gebeld kunnen worclen
voor het telefoonnummer van de in Nederland wonende
eigenaar van de camping in Polen die toestemming van
de omliggende boeren heeft gekregen om claar te
zoeken. Deze camping ligt op de grens van voormalig
Oost-Duitsland en Polen. De leiding van deze camping is
Nederlandstalig. Wij voorzien u dan van een
brochure/campingprij zen etc.
De rest zal op uw eigen initiatiefdienen te gebeuren.

zandstranden, VCO pinpointing,

e\2. enz. Wilt u meer over dit apparaat weten, dan is een telefoontje
naar Gelan voldoende.
G

elan Meta

Deteclion Systems Holland, R. de Heer,

tel

al dete ctie sy stemen BV,

tel. (073) ss 12 949

['n]

(038) 36 36 5e1,

fax

(038) s6 36 480

SUPAMAG

Voorjaarsveiling
VendueHuis

De inmiddels in Engeland beroemde 'Supamag' is nu ook
in Nederland en België verkrijgbaar.
Deze door André de Boer in de Detector Magazine geTnt-

roduceerde supermagneet heeft hier echter nog niet de
erkenning gekregen die hij verdient.
De 'supamag' is 's werelds sterkste magneet. Voor de constructie ervan, is het zeldzarne metaal: Neodymium
Boron Nd2 Fe 148 gebruikt, dat bekend staat als het
meest permanent sterk magnetische materiaal dat op
aarde bekend is.
Het geheim van de 'Supamag'is het revolutionaire "Magnetic Field Intensifier", ontwild<eld door Chris Boxall
Laboratories. Deze focust de magnetische krachten als het
ware naar het midden van de onderzijde van de magneet, waardoor er op een punt zo groot als een luciferkop een suPermagnetische
kracht ontstaat, die in staat is een
flinke kanonskogel (roest geen probleem) van 10 kilo of meer op te tillen!
Wat kun je met zo'n magneet, zult
u zeggen. Met een beetje creatief
denken komt u zelf waarschijnlijk
op ideeën waar nog niemand aan
heeft gedacht. Maar "vissen" in
grachten, kanalen, j achthavens,
onder bruggen en pieren naar alles

wat maar magnetisch is, komt wel
het eerst in ieders geclachten.
Geluldcig voor ons is al het Nederlandse ldeingeld magnetisch, met
uitzondering van de stuiver. Dus kunnen we geld, portemonnaies, oude
wapens, messen, helmen, geldkistjes, horloges, sleutels, oude en nieuwe
fietsen en natuurlijk massa's troep vinden. Kortom spannend, spannend,
spannend!
Voor degenen onder u, die op vakanties noodgedwongen veel tijd op een
boot ofjacht door moeten brengen en knarsetandend moeten toezien hoe
andere geluldcigen overal met detectors aan het zoeken zijn, is dit een uitkomst. De zoekbehoefte kan eenvoudig bewedigd worden met het regelmatig uitwerpen van de Supamag!
De Supamag weegt zelfongeveer 200 gram en kan gewoon op zak gedragen
worden. Lengte 5 cm, doorsnede 3 cm. De buitenkant van de Supamag is
gemaakt van roeswrij staal. Aan de bovenzijde zit een bevestigingsoog,
waaraan ldimmerstouw kan worden bevestigd. De Supamag wordt geleverd
met een dik leren houder en enkele drijvers (om aan het koord vast te
maken) die verlies in het water moeten voorkomen.
De Supamag is geen kinderspeelgoed, wat ook blijkt uit de prijs:
In de UK kost hij € 99.99. Hier kost dit speeltje / 349.- incl. BT\M en verz.
(ook te koop bij sommige detectordealers).

InlporteurvoorNederlandenBelgië: Detect-Gesink Enschede tel: 0534300512.

inZwolle
Het VendueHuis Zwolle start op 26

mei de'voorjaarsveiling'.
Op zaterdag 30 mei van 9.00 -12.00

uur is er

een

veiling (l 450 kavels)

voor'bodemvondsten', zoals
b.v. munten, gespen, vingerhoeden
etc. etc.

Inbreng van goederen voor de
veiling tot uiterlijk 3 weken voor de
veiling. bij het VendueHuis Zwolle,
tel. (038) 4232429 of
I(ooistra metaaldetectors,
tel. (0s13) 46 s0 93

Minelab

xr 1_8000
Binnenkort brengen wij de XT 18000 motion detector van Minelab op de markt. De reden hiervan is
dat deze detector op drie verschillende Íiequenties
kan werken, n.I. 6,4,20 en 60 \<flz.Deze frequenties
zijn met een drie positie-schakelaar te activeren.
Op normale grond kan dus gewoon met de lage en
op vervuilde gronden met de midden of hoge Íïequentie gezochtworden. Hetvoordeel is dan
natuurlijk dat er geen grond meer is waar je niet
zou kunnen zoeken.
Zekervoor opgravingen e.d. denken wij dat dit de
aangewezen detector is vanwege de altijd aanwezige mineralisatie.
De gratis folders

kunje aanvragen bij:

Detectton Systems Holland, teL. (038) 363 65 91.
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Cm diepte,

soudenlveren munten selectieknop,
en armband filter, bla bla ....
..., toch maar eens Hagro bellen!!
etaa ldetectors, Stationsstraat 1 32- 1 34, Deu rne
31 44 65 (winkeltijden), na 18.00 uur (0492) 33 14 51
ealer van: Altai, Bounty Hunter, C-Scope, Compass, Fisher,
Garrett en Viking.

Spectrum XLT
uoo,f.

46 r45

0",. maand

S¡lver Sabre ll
uoo, f. 3411 Sper maand
STE,E

NBE,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 O114 - 31 97 56 Vanuit belgie 00 31 '1 1 43

Zoeken op een
supergrote oude
vuilnisbelt van
het westen.
['u]

l9

756

At heel [ang, vanaf + 1600 is er turfvanuit het noorden van
Nederland naar de grote steden in het westen vervoerd. Dit werd
gebruikt ats brandstof voor de huizen en voor de industrie. De
schepen die dit kwamen brengen gingen weer retour met een bijzondere maar niet zo lekker ruikende vracht. A[ het afua[, zoats
de inhoud van de beertonnen, stratendrek enz. werd naar het
Noorden gebracht om het land daar na de turfafgravingen op te
hogen en in cuttuur te brengen. Niet zo gek dat er tegenwoordig
op deze landerijen dus atlerlei soorten munten en leuke voorwerpen worden gevonden die uit westen van het [and afkomstig zijn.
Een heel leuk stekje voor een zoekdag dachten we zo. 74 maart in
Hoogersmitde.
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De beste metaaldetector met

het grootste dieptebereik
Te

meast
Te

chnis che

sp e

vanaf een grootte van min. 10 cm (90 crn dieptebereìk)

Te

tot

0ok kunnen er tunne[s nree gedetecteerd worden.

- Uitgevoerd met: meter/reset
haven,

g ro n daF,^rìjzì

n

gsknop,

knop onr ìnstelLingen te handdì

epteregelaa r,

pi n poì

nt,

-

-

kheden.

4 batterijen jn cassette v00r 30 uur zoektìjd.
De 808 bestaat ujt 3 gedeelten en is erg gemakkeLijk ìn
g

-

-

schake[aar voor metaten of tunneLs.

- Discriminatienrogelij

-

max. 6 meter diepte.

eb rui k.

-

chnische specificatie's :
Frequentìe regelbaar van 6,1 tot 6,7 kHz
Gewìcht:

r,4

-

Anti-rni neraLisatie scha

-

keLaa r

(normaL/b[acksand).
Vernieuwd fantastisch dìeptebereik: (zie
classic

III test DDA van !V. Kuypers).

Uitstekende tra pLoze discriminatie

(met echte o dìsc.).
Regelbare dìepte, frequentìe,
discriminatie enz.
Grondbalans: naar keuze automatisch of

-

Classìc

III,

I, II

III, Surfmaster II, Beachbug I
II en XT, Sovereìgn, XT 180oo

en

Quantum

en

5 fabrìeksprogramma's en 4 specìaaL
door ons ontrvikkelde (schoon/vui[/erg

vui/recr eatìe) zoekprogr
10 basis ìnstellìngen: o.a. voLume,
Silent search, toonidentificatie, diepte,
verlìchtìng etc.
Professionele ìnstellìngen: o.a. vooryersterker, zendfreq. hoofd versterker,
180 notch filters i.v.m. discr., detectiesneLheid, audio en zichtbare discr.,
automatjsche of handmatìge grondba[ans, ìjzerfiLter, hoge & Lage tonen etc.

-

Verwjsselbare 950 Bluemax schotel.
Nicad batt. pack met oplader en

-

hoofdtetefoon standaard.
Zoektjjd: z0 uur (batterìjindìcatie op

Plaatsbepa [ings/alL metaL schake[aa r

-

Gevrìcht:

(pìnpoìnt).

-

Garantie: 24 maanden.

reg e lbaa r.

DSH importeert en levert het gehele ossortíment
detectoren van o,a White's en Mínelab zoals:

tot

basistoon, getuìds disc.

-

21 cm open concentrische Blue l''1ax 950,
verwisselba re deepscanschote[.

nsteIbaa r.

Frequentìe regelbaarvan 6,1

6,8 khz.

kg.

Motion detector.
Batterìjen: 8 alkaLjne penlites ìn cassette.
Zoektijd: standaard Bo uur.
Batterìj'Leeg' toonìndìcatie.

chnísche specificatie's:

Atte optìes zìjn naar eìgen wens
i

-

cíficati e's :

- Deze Lìchtgervìcht dìepzoeker detecteert een voorwerp
-

te)

-

Ctassic

III

beeldscherrn).

(&

II)

5L is met verschiLLende

t,5

kg.

Wij garanderen u dot het gebru

speciaLe optìes te leveren.

de detector u meevalt en dat de XLT

Eenvoudig ìn gebruik.
Garantie:36 maanden.

niet noeilijk is.

6000/5900 Pro serie. Tevens leverbaar: Fisher,
Tesoro, Pulsstar, Víkíng etc.

Vraag het uitgebreide

full color informatìepakket aan!

\'ì-

chnís che sp e cífícatie's :
Frequentie scanner van L,5

Te

-

25,5 k1z.
Gewicht: 2,3 kg,
1.,2 kg.

aLs heupmodeL:

0ptaadbare nicadce[Len, 1o
zo

e

tot

tot 15 uur

- Batterij 'bijna Leeg'jndicatie.
- Motion detector met 17 zoek-

frequentìes.
0pen widescan schotel zD.
TotaaL geen Last van zout/mest

-

-

-

Perfecte discriminatie i.v.m.
BBS techniek.
IJzermasker (geen ijzer weI bv
superdun HOL goud).
Voor duikers: verkote ondersteeL.
0nderwater hoofdteLefoon.
6O meter duikdìepte (8 atmosfeer
d ru k).
Gratis: T-Shirt/pet/vondstenschort/oplader en Njcadce[[en.
Erg makkeLìjk in bediening.

- Garantie:12
-

maanden.

Gratis test op aanvraag.

bronzen speerpunt,

ca

3e

eeuvv

-

-

(de allround detector)

g

Te

-

min era Lisatie.

-

e cífic atíe's :
voorzien van BBS techniek.
20 cm wide scan (zD) schotet.
Handmatige of automatische

Te chnís che sp

Musketeer XS

ktij d.

-

Gesch'ikt voor [and en strand,
verwisselbare 19,5 cm open zD
schotel (wìdescan).
Zoekfrequentìe: 5 kHz.
Automatische en handmatìge grondbaLans (r s[ag potmeter).

extra dìscrimìneren).

- Automatische grondbatans.

-

- Uitstekend dìeptebereik.
- Gewìcht: r,6 kg.
-

evoeLi g h eì d.

- IJzermasker.
- TrapLoze voLume ìnsteLling.
- Tra pLoze discriminatie.
- InsteLbaar notch fiLter (1 metaaLsoort

chnis che sp e cifi catíe's :

0pLaadbaar Nicad pack.

- TotaaI geen last van

mjneraLisatie.

-

0ptìoneLe

Traploos instelbare gevoetigheid/dis-

-

VerwisseLbare schoteL.

criminatie, pinpoìnt- en

-

metaI pinpointschakeLaar
Perfect dìeptebereik.
Gratis oplader, kopteLefoon
en heupconversie.

aL[ metaL

-

schakeLaar.

-

-

8 atk. penLight batterijen in houder
zoektijd: 3O uur.
- Gratis heupkit en kopteLefoon.

- Garantie: 24

bronzen annband,
8e eeuw

v

maanden

op eLectronica.

Chr

Chr

identifi catiemeter.

ALL

- G¿rantie:24

maanden op eLectronìca.

ca

LCD

buisbijl, bronstijd

Wie een kuil graaft
voor een ander
i Fr. Breibach, Dordrecht

;

Als er één plek is waar Dordtse
b o demp

euter a ar s leuke her inne -

ringen a,an hebben, dan is het ongetwijfeld het voormalig R.K.
ziekenhuisterrein. Onlangs ben ik er nog eens poolshoogte wezen
nemen. Het zo goed als ingesloten terrein is in de loop der jaren
met luxe a,ppartementen volgebouwd. Op korte afstand leggen
bouwv akkers de laatste hand aan restauratiew erkzaamheden
aan enkele 'J-8e/19e-eeuwse panden, gelegen aan de Grote Kerksbuurt. Hoog boven de omliggende bebouwing vliegen grote
kopp els kerkduiv en richting
O.L.Vrouwe Kerk om even
later op en tegen het dak van
het laatmiddeleeuw se God s huis neer te strijken. Een aantal duiven zoekt een rustplaats
in een van de galmgaten in de
kerktoren. Niet voor lang,
w ant mass aal klapw ieken ze
weer op als ze door het carillon
O
worden opgeschrikt. Terwijl ik

ø

de omgeving waar het alle-

maal plaatsvond nog eens
goed in me opneem, word ik door een oudere heer vanaf zijn balkonnetje vríendelijk gegroet. Hij ís bewoner van één van de panden, díe toentertijd gespaard bleven voor de sloop. Beleefà zwaai
ík terug. Een paar jaar geleden zagen we elkaar bijna àagelíjks.
Helaas is het allemaal voorbij. Ja...., dat was een mooie tijd daar.

1

2

Fr agmen\ tinAood legering
Madonnq met Kind onder poortgebouw, afm 30 x 24 mm
Datering: 1.450-7500

Hærn,.Ltn4oo d legeling.
Bev esngingsnàald' e¡ ooSi e, øÍm.
77 x.,? mm. Doæ_tiitl; !450-75Oû

et terrein waar het in dit

artikel allemaal om draait,
staat in de Merwestad te
boek als het voormalige R.I( zieken-

huisterrein en ligt ingesloten tussen de Grotekerksbuurt - Vleeshouwerstraat - Houttuinen en
Schuitemakerstraat. Straatnamen
die heden ten dage hooguit herinneringen aan vroegere tijden oproepen. In de 14e eeuw wordt de Vlees-

N20
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houwerstraat als "vleischhouwer
strate aen die poirtzide" al in c1e
archieven genoemcl. Leerbewerkers,
beenhouwers en ander' ldeine hanclwerl<slieden hadden er hun nering.
Aan de Glotekerksbuurt stond in de
late rniddeleeuwen onclermeer het
St. Jacobsgasthuys. Van het gasthuis
woldt een stichtingsdatum van
1348 genoemd. Een van de doeistellingen van het St. Jacobsgasthuys
was het geven van onderdak en verzorging aan vreemdelingen en pelgrims die op doorreis waren.
Het gasthuys bezat een eigen altaar
(kapel) en werd bestuurd door de St.
Jacobsheeren - een soort broederschapsgilde - die te Compostella in
Galisciën in Spanje ter bedevaart
waren geweest. Het gasthuys en
kapel verbrandden in 7457 bIj de
grote stadsbrand maar werden weer

Luchtopname : de toeristische trekpleister
van Dordrecht is de O L Vroune of Grote
Kerk Rechtsbouen: ingesloten door
nieuwbouw de overeind gebleven kapel

Vertìnd. ijzeren hangslot Afm 60 x 60
mm Datering 1,350 - 1400 Foto ROB

3

Gekroonde Maria, tin\ood, legering Fngment alm 23 x 25 mm

Datering

4

herbouwd. In het jaar 1613 werden
gasthuys en kapel gesloopt en vervangen door grotere woningen, die
gelegen waren op de plaats van het
ziekenhuiscomplex. Op kaarten van
de stad van voor 1550 is voornoemd
terrein niet ingetekend. Wat altijd
wel staat aangegeven is het St.

bekend werd dat er van overheidsinstanties geen interesse bestond
voor voornoemd terrein - en er dus
ool< geen officiële opgraving zou
plaatsvinden - grepen bodemsnuffelaars de gelegenheid aan onr zich
oP voornoemcl terrein te storten.

Jacobsgasthuys. De instelling was
blijkbaar belangrijk genoeg om vermelcling op de kaarten te krijgen.
Op het terrein heeft ook het Oudemannenhuis gestaan, dat beheerd
werd door c1e Sint Pieters- en Sint
Paulusheren, ook wel Romeinheren
geheten. Deze broederschap
bestond uit mannen die op bede-

Voordat de beuk in het enorme
gebouwencomplex ging, heeft het
nog geruime tijd leeggestaan. Nrl is
leeg niet hetjuiste woord, aangezien krakels, zwervers enjunks het
in bezit hadden genomen. Toen clie
uiteinclelijk met zachte hand zijn
verdreven, kon dan toch "de beuk"
erin. Temidden van het omsloten
gebouwencomplex was een binnen-

vaart naar Rome waren geweest.
De stichtingsdatum van het Oudemannenhuis is eveneens half 15e
eeuw. Tol zover wat historie
betreffende de omgeving. Toen

plaats mel daarop een tuin en een

kapel gelegen. De eenvoudige kapel
- pas

in

de dertigerjaren gebouwd

-

heeft als enige de slopelshamer

lrtl

13OO

-

14OO

Maria met Kind (Halle?) , tin\ood
legering Fragment afm 40 x 32
mm Datering 1,400 - 1,500
D etail: geknielde p elgr im
opschrift: ONS VROUWE V

overleefd, al doet deze nu als zocla-

nig geen dienst meer. Na het afuoeren van de gigantische hoeveelheid
en verwijdering van de eerste
fu nderingen werden vondsten
gedaan, clie we gemakshalve maar

puin

"standaard vondsten" noemen.
Vonclsten die ruwweg te dateren
zijn tussen 1.500 en heden. Met wat
geluk zaten daar ook andere leuke
vondsten tussen zoals tegeltjes, zalÊ
potjes, flesjes en andersoortig
materiaal. Niet iedereen heeft oog
voor dit soort vondsten. Wat de één
soDts achteloos laat liggen, wordt
door een ander met verrulddng in
ontvangst genomen. Een enkeling
met verschrildcelijk veel mazzel
vond weleens een gaafkannetje
o.i.d. in de geroerde grond. Vondsten van voor 1500 kwamen pas aan
het licht toen begonnen werd met

I

1. Insigne: Maria met Kinà, tinflood legering At'm 45 x 4O mm Datering 1300 - 1400
2 Insigne: fragment, tin Aood legering At'm 45 x 40 mm D atering 1300 - 1400
3 Sìergesp met vogelmotief, tin\ood legering At'm 32 x 25 mm Datering 1-375 -1425

het verwijderen van dieper gelegen
funderingen en afgravingen. In de
weekeindcn werd clan ook gretig
gebruik gemaakt van het zelf
archeoloogje spelen. Toen gebeurde
er iets waar niemand op gerekend
had. Na enkele naanden werden
alle werkzaamheden plotseling
door het sioopbedrijf stilgelegd.
Het zware materiaal wercl zelfs van
het terrein teruggetrokken, hoewel

heeft gehad een insigne te mogen
vinden hoe lcwetsbaar deze dunne
en fragiele voorwerpen zijn.

de meeste (vroege) funderingen nog
in de grond zaten. De reden waar-

ingezet en voor c1e tweede keer
zwaal materieel aangevoerd. In snel
tempo werden toen de nog resterende lunderingen - waarvan sommige
zelfs 1Se-eeuws geweest kunnen
zijn - verwijderd en aÍþevoerd.
Een niet te beroerde kraanmachinist hielp afen toe een handje door
"goeie grond" voor ons apart te
gooien. De weleens gehoorde kreet
dat alle kraannachinisten "grote
etterbald<en" zijn, gaat niet altijd
op! Een beetje tact cloet soms won-

om ze van het terrein vertrold(en, is

deren...

Paulus met duidelijk zichtbaar een
zwaard. Herkornst van het tinnen

ons nooit duidelijk geworden. Niet
dat we daar bepaald op zaten te
wachten hoorl Van de afivezigheid
van draglines en graafmachines

hebben we dankbaar gebruik
gemaakt. Een bijkomende mazzel
was dat een gedeelte van het terrein tot op zo'n twee meter diepte
was afgegraven. 1ja..., dat was voor
ons "kat in het baldcie"!
Na verloop van nisschien een half
jaar oponthoud kwam er opeens
weer leven in de brouwerij. In aller-

ijl werden her en der waterpompen

Een van de mooiste gevonclen pel-

grimstekens is een opengewerkt cir.
kelvormig insigne, Chlistus tussen
Maria enJohannes gegroepeerd aan
de bovenzijde. Onderin onder gotische baldakijnen de Moeder Gods
met IÕnc1 gezeten op een troon tussen c1e apostelen Petrus en Paulus.
De linker afgebeelcle figuur beelclt
Petrus uit met sleutels (?) en rechts

Naast de "standaard" bodemvoncl-

insigne is vermoedelijk terug te

sten zijn hier gaandeweg vondsten
gedaan waar men beslist geen gek
figuur mee slaat. Zo zijn er bijvoorbeeld een paar complete insignes
en fragmenten daarvan gevonden.

brengen naar Aken of I(ornelimünster. Hoogte 103 mm. Datering van

De omstandigheden op voornoemd

lerrein met haar rijlce historie
waren dusdanig gunstig dat dergelijke vondsten tot de mogeiijldreden
behoorden. Zo zttllen de meeste
snuffelaars terugkijkencl niet ontevreden zijn. Integendeel zelfs.
Zo weet een ieder die het geluk

r^^1
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dit uitzonderlijk fraaie stuk is vermoedelijk 14e-eeuws. Bijna was ik
zelf de vinder van dil insigne
geweest, maar dit keer stond ik met
lege handen. Hoezo dan...? Schrijver
dezes had tussen enkele vroeg 15eeeuwse funderingen die nog velwijdeld moesten worden wat losse
grond weggestoken. In het putje
clat ik had genaakt stuitte ik op

zeker moment letterlijk en figuur-

Calvaríe uitbeelding, Iín4ood. Iegeríng. Afm
50 x 50 mm.

Insigne : M ar ía met Kind,,
tinllood,Iegering Afm. 45 x 40
mm.Daterinq 1.300 - 1.400.

lijk op dwarsliggende obstakels.
Goede raad was duur. Wat de
doen....? Ik was in m'n eentje op het
terrein en de obstakels vormden

een hinderlijke barrière om door te
gaan. Ik heb er toen maar de brui
aan gegeven en de boel gelaten voor
wat het was om elders op het terrein mijn geluk te gaan beproeven.

Achteraf kon ik me voor m'n kop
slaan want de dag erop hebben
twee zoekmaten dankbaar gebruik
gemaakt van mijn voorbereidende
werkzaamheden en hebben met
gezamenlijke kracht de obstakels

wel verwijderd. Hun doorzettingsvermogen is dan ook rijkelijk
beloond met het omschreven insigne.

Een ander pelgrimsinsigne vonden
twee "gasten" van elders. Af en toe
kwamen er namelijk wel eens lui
met dezelfde verslavende hobby van
buiten de stad om ook een kansje te
wagen. Dat de aanhouder wint
bewees het duo dat teweden huiswaarts kon keren met een zegelvor-

mig tinnen pelgrimsteken, rondom

voorzien van tekst. Het insigne (zie
afb.) beeldt Maria met IÕnd uit, en
komt uit het in Frankrijk gelegen
Maria-bedevaartsoord Vauvert.
De vinders zullen tevreden glimlachen als ze dit lezen.
Weer een ander exemplaar werd
gevonden na de nodige capriolen
van een snuffelaar. Om de water-

huishouding op het terrein wat in
te dammen werd door een dragline
een brede diepe sleufgegraven om
als waterreservoir te gaan dienen.
Hier en daar werden wat afiMateringskanaaltjes getroldcen richting
bassin. Het nieuwe bassin vulde
zich gestaag met grond- en hemelwater van elders. Een niet bang uitgevallen collega-detectorzoeker liet
zich, met kans op een nat pak, voorzichtig afzaldcen langs het toen nog
droog staancle talud van het bassin.
Net boven de waterspiegel zag ik
hem wat heen en weer ldooien.
Zich krampachtig vasthoudend

ldauwde hij ldeine porties grond
uit de wand en deponeerde die vervolgens op veilige hoogte. Blijkbaar

Þrl

had hij een goed signaal, want even
later spoedde hij zich naar een
waterplasje om het gevondene
schoon te spoelen. Een brede glimlach op zijn gezichtverraadde dat
hij iets interessants had. Nou dat
had ie... Even later mocht ik zijn
vondst in ogenschouw nemen.
In zijn handpalm lag een insigne
van de apostel Matthias met een

bijl

als attribuut. Herkomst is de

plaats Trier (Dld). Datering ligt tussen 1300 en 1400. Matthias werd in
de plaats van de verraderJudas Iscarioth tot apostel aangesteld. Hij zou
werkzaam zijn geweest in Judea en
Jeruzalem. Na door de Hoge Raad te
zijn aangeldaagd, werd hij gestenigd en daarna onthoofd. Keizerin
Helena bracht zijn relieken naar
Rome en naar Trier. Iconografisch
wordt hÜ meestal afgebeeld met
een bijl, zwaard of hellebaard.
Een andere leuke bodemvondst is
een Calvarie uitbeelding. Het tinnen voorwerp toont Christus aan
het kruis met links Maria Magdalena enJohannes de Evangelist aan

1

Insigne: Maria met Kind, Iood/tin legering

mm Datering

13OO

DEV(ALLE) VTRDTDEO

2

Afm 52 x

31,

- 1350 Opschrift: SB(E)ATE MA(RIE)
G

Fragment Marìa (met Kind) , tin\ood.Iegering
5O x 30 mm Datering 1250 -1,350

Afm

3

grimsteken : La atste O or deel B ov en : Christus tu ssen
en Johannes Onder: Maria met Kind tussen Petrus
en Paulus, tin\ood legering Hoogte 105 mm
Datering 14e eeuw
P

el

Maria

o

ø

de rechterzijde. Vermoedelijk is
deze vondst te dateren halfl,3e
eeuw. In welke categorie het voor-

Een collega-zoeker toonde mij op
zel(er moment - net opgepiept uit
een door de dragline omhoog

werp geplaatst moet worden is
onduidelij k. Volgens experts,
respectievelijk "insiders" zou het
kunnen gaan om een fragment van

vertind ij zeren hang(cilinder)slot.
Van dit type slot is al eens eerder

een reis- ofhuisaltaartje. De achter-

zijde is namelijkverstevigd met ribben en wat materiaal betreft ook
dild<er dan "gewone" insignes.
Het is en blijft koffiedik kijken
zolang er geen zelfide, maar dan
compleet object is gevonden.

gebrachte modderlaag - een fraai

een exemplaar door de ROB in Dordrecht opgegraven en wordt gedateerd voor 1400. Uit dezelfde rnodderlaag lcwam nog een fraai insigne
met de afbeelding van Maria met

Iünd zittende op een troon. Het
geheel is voorzien van bevestigingsoogjes en verkeert in perfecte staat.
Elders op het terrein was al een
soortgelijk type gevonden, waarbij
Maria met Kind worden afgebeeld
op een zitbank. Een drietal torentjes en bevestigingsoogies versieren
het schitterende insigne. De laatste
twee genoemde insignes verwijzen
vooralsnog niet specifiek naar
plaatsen van herkomst. Niet minder fraai is de vondst van een tin-

nen siergesp met het profiel van
een vogel. Datering van deze gesp,
nog comPleet met angel, zal vermoedelijk tussen 1400 en 1500 liggen. Heel leuk zijn twee bijna iden-

fcol
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tiek verzilverd tinnen fluitjes in de
vorm van een "mannenhoofd",
beide gemutst. Vermoedelijk zijn ze
1Se-eeuws ofzelfs vroeger. Vanuit
de nek van 't mannenkopje strekt
zich een geribd buisje wat tussen
buisje en achtelhoofd weer voorzlen ls van een oogvorm.
Vermoedelijk werd dit type fluitje
c1.m.v. een koordje om de hals
gedragen.
Er zijn enkel soortgelijke fluitjes
bekend - o.a. in de collectie Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam - waar bovenop de "mannenkop" een haantje is bevestigd.

met al kunnen we stellen dat er
over een periode van zo'n twee jaar,
dat het terrein toegankelijk was,

A1

door amateurs met doorzettingsvernlogen en een "tic" van de metaaldetectorhobby leuke dingen zijn
gevonden.
Een volgende keer meer,

maar dan over

de muntvondsten van voornoemd terrern.....

Zoeken met een
metaaldetector,
eigenl|k erg leuk
zz december 1997: het hele huis in
kerstsfeer, de verwarming aan en
de lichtjes in de boorn branden.
Het kerstpald<et is al uitgepakt en
de laatste boodschappen gedaan.
Maar ja, op een wijde dag blijft een
kerstboom toch naar een kerst-

boom.
Rond het middaguur begint het
detectorbloed toch weer te kriebelen, het weer is redelijk, een beetje
fris, rnaar droog en weinig wind.
Nog even gekeken naar de waterstanden enja hoor, perfect laag
water in de middaguren. Snel de
koffie opgedronken, jas aan en
gaan, nog even snel weer terug naar
binnen, reservebatterij vergeten.
Sinds enkele weken ben ik in het

bezit van een Tesoro Bandido Umax
dus nu even een mooie gelegenheid
om deze detector wat beter te leren
kennen op een stukje strand, dat al
grondig is afgezocht, niet alleen
door mij, maar ook door een aantal
collega's. Aangekomen op een stukde
detector volgens voorschriften afge-

je strand nabij Rockanje heb ik

steld, handschoenen aangetrold<en,
jas dicht gedaan en mezelf even
geluk gewenst. Lopend langs de

waterlijn en het zaldcende water
volgend, valt mij op dat de Bandido
ook met een hoog afgestelde gevoe-

ligheid het D.atte, zoute zand goed
aankan, er is nauwelijks een vals
signaal te horen.

"van Pa en Ma 1997". Er ging een
schok door mij heen, ineens schoot

mij
Maar helaas ook weinig goede signalen. maar ja, wat wilje op een
stukje strand dat zo druk afgezocht
wordt. Na ongeveer z uur lopen
zonder resultaat, begin ik steeds
meer aandacht voor mijn omgeving
te krijgen. Ik zie scholeksters, die in
grote groepen druk heen en weer
lopen om nog wat voedsel te
bemachtigen, ook nog behoorlijk
veel mensen, met honden of paarden, genieten van het rustige weer.
En natuurlijkvele meeuwen in
allerlei soorten en maten. Ook hoog
in de lucht aardig wat rumoer door
grote groepen ganzen die overtrekken, een schitterend gezicht.
Op het moment dat ik het min of
meer voor gezien wil houden,
jawel, een fraai signaal, voorzichtig
het schepje in de grond en ja hoor,
een schitterende gouden zegelring.
Onmiddelijk inpakken en wegwezen, je moet niet het onderste uit
de lcan willen (dat heb il< van mijn
zoekmaat, I(ees van Dijk, geleerd).

een verhaal te binnen, clat I(ees

van Dijk uit Hellevoetsluis mij eerder dit jaar vertelde. Op t+ jrli tggT
liep hij op bovengenoemd strand te
zoeken, toen hij werd aangesproken
door een jongeman, die vertelde
dat hij enkele dagen daarvoor een
gouden ring was verloren, die hij
kort daarvoor van zijn ouders als
verj aars geschenk had gekregen.

dejongeman en de ring genoteerd en
beloold dat als hij de ring zou vinden, hij contact met hem op zou
nemen. Maar ja, op een groot stuk
strand valt het gericht naar een
voorwerp zoeken niet mee.
I(ees hacl de gegevens van

Ik heb onmiddelijk IGes gebeld en
ja hoor, de gegevens op de ring
ldopten, toen de jongeman vergezeld van zijn vader die avond zijn
ring kon komen ophalen en weer
om zijn vinger kon schuiven, was
de lach op zijn gezicht meer waard
dan hel geld voor een flesje wijn.
dat ik beslist moest aanpald<en.

Thuis aangekomen, de ring schoongemaakt en afgedroogd, zodat ik
l<on lezen wat er binnenin gegraveerd stond. Op het zegel stonden

Zoeken met de metaaldetector,

de letters u.r. in een mooie stijl
gegraveerd, binnen in de ring stond

L.A. Verheij, Rozenb erg

Toekdag Hoogersmilde
14 maart

eigenlijk erg leuk.

20 ha. aan akkers. We hadden het u in het vorige
magazjne a[ beloofd. 0p de volgende zoekdag zün er
grote akkers. Dus ook a[s het net zo druk wordt als
vorige keer hebben we genoeg ruimte op het ve[d.
Voor een echte zoekdag ga je dus naar de zoekdag van
de Detector Amateur op 1.4 maart in Hoogersmi[de.

[*]

INGEZONDEN VOOR DE

VONDST
VAN

OM MEE TE DOEN MET DE,,vONDST VAN HET ¡AAR,, DIENT U EEN VERHAAL, VAN TENMINsTE I5o
wooRDEN, TE scHRf/vEN ovER HET DooR u cEvoNDEN oBJEcr NATUURLTTK sruuRT u ouroel¡xe roto's
vAN HET vooRwxRp MEE VooRwERpEN vAN ARcHEoLocIscHE wAARDE DIENEN TE woRDEN ¿TqNGEMELD

HET

r keer ín de 7 jaar goud
Enige j aren
geleden vond ik
mijn eerste gouden
munt op een akker
te Elburg. Het bleek
een gouden tien van

koningWillem rrr uit
1895. Nu zegt men, dat de
gemiddelde zoeker rx in de 7
jaar goud vindt, dus was ik er
het afgelopenjaar weer aan toe,
althans volgens de "statistieken".
Medio oktober 1997

liepen mdn zoekmaat en ondergetekende op een
bekende akker
in Bunnik (toen

mocht het
nog!). Na enige

uren zoeþle.
zier, kreeg

ik

opeens een zwak

signaal. Toch maar

even graven en ..... nret voor nrets.
Een nietig muntje lcwam naar
boven: een gouden tremissis uit de
Merovingische tijd. Volgens dhr. A.
Pol van het rpr te Leiden, betreft
het waarschijnlijk een imitatie van

het zogenaamde Dronrrjptype.De pro,é-

ductiedatum
schat hij tegen
het midden van

¿-\-È,
(*!o' ,.\

ben, verdubbel-

mijn hartslag.
Omdat ik in 1995 op hetzelfde

de 7e eeuw.

Dat was oktober
1997. Nog geen

drie maanden later,
in januari e998 zijn we met z'n
tvveeën aan het "piepen" op een weiland in de provincie Groningen
(met toestemming!). De hele dag
niets, maar desondanks reuze
gezellig. De zon scheen, de temperatuur was aangenaam en de meegebrachte broodjes spoelden we
weg met koffie en limonade.
Om ongeveer 4 uur meenden we te

moeten stoppen, al teruglopende
naar de auto, zwaaide ik mijn
White's Classic lrr sr nog enige
malen door het nogal hoge
onk¡uid. Opeens een helder
signaal. Tot mijn grote verbazing haalde ik een zilveren
munt uit de hap aarde, die ik
op mijn schepje had. Na hem
enigszins schoongemaakt te heb-

de veld al een Selwerd munt
had gevonden, hoopte ik dat
ook deze vondst een dergelijk
exemplaar zou zljn. Thuisgekomen
hebben we de boeken erbij gehaald.
Het bleek een r/z groot te zijn,
geslagen door de heren van Koevorden (graafReinald tr 135o - r37o).
Mijn dag kon niet meer kapot, deze
munt is n.l. net als de Selwerd uitgave, uiterst zeldzaam.

Tenslotte wil ik hierbij de heren
A. Pol en BJ. van der Veen van het

Penningkabinet bedanken voor het
determineren en beschrijven van
beide hierboven beschreven munten.
Met beide vondsten zou ik graag
mee willen dingen naar de "vondst
van hetjaar.
M. de Boer, Amersþort

Met z'n a[l-en op een klein veldje zoeken. Mij nìet gezien, ik
ga Liever a[[een op een grote akker zoeken. Toch eens een
keetje proberen in HoogersmiLde? 20 ha. aan akkers, determinatie van vondsten en hele leuke prijzenpot!

[-r]

Goudenmuntfibulø
Ongeveer 6 jaar geleden schafte ik
een detector aan voor mijn werk als
klompemaker (spijkers in bomen
lokaliseren). Omdat archeologie
altijd mijn hobby is geweest, duurde het daarna dan ook niet zo lang,
ofik zocht ook naar andere dingen.
Ik vond de eerste duiten, musketkogels, enz..
Daarna ging ik gerichter te werk en
haalde informatie uit boeken en
bibliotheken. Ik heb me toen ook
aangemeld bij de w.n.s. (Werkgroep
Archeologie Streekmuseum) in Burgum.Wü als detectorzoekers hebben daar een plek om voorwerpen
te determineren en informatie uit
te wisselen. Het zoeken op terreinen waar grond is opgebracht,
zoals stadsafual en vooral terpgrond
hebben mijn voorkeur. D.m.v.
gesprekken met boeren en oude
schippers kwam ik achter deze

plekken.

dhr. J. Zijlstra uit Leeuwarden opgenomen (fibula<xpert). Hij bevestigde mijn vermoedens. Ik had een
zeer bijzondere vondst gedaan. Hij

dateerde deze fibula uit de 8e ofge
eeuw.

Hd wist te vertellen, dat het Fries
Museum een identiek exemplaar
bezit, die door dhr. Boeles, schrijver
van het boek " Friesland tot de tte
eeuw" in de 7e eeuw werd geplaatst.
Die is gevonden bij het graven van
een sloot tussen Arum en Witmarsum. Alleen heeft mijn exemplaar
twee randen en die van het museum vier. Hij schrijft verder: een
geheel muntvormige, gegoten bracteaat is gevat in een breed vierdubbelden rand, van gouden balletjes,
de keizerskop afgedrukt van een
solidus is omringd door een tot
streepj es verworden randschrift en

decoratief, maar overigens wij
getrouw gevolgd. Dit laatste onderscheidt het Friese exemplaar van de

wijer opgevatte bracteaten uit
Nadat ik op een van deze plaatsen
een pseudo muntfibula vond uit t
rroo, besloot ik op een zonnige

herfstdag met mijn zoon Jilles van
8, die ook al een detectorfanaat is,
ons geluk nogmaals te beproeven.
Na ongeveer een kr¡¡artier instellen
van zijn detector (hij hoorde niks!)
wilde ik uiteindelijk zelf ookwel
eens zoeken (detector Fisher rz66x,
stand z, disc ¿,S). Ik kreeg meteen
een prachtig signaal. Tijdens het
graven zag ik iets blinken. 'Jasses,
toch niet weer zo'n gele flessendop". Ik voelcle even en was vervolgens een aardig tijdje sprakeloos.
Eindelijk riep ikJilles: "Kom gauw,
we hebben goud".
Een gouden munt? Toen ik hem
beter bekeek, dacht ik gelijk aan
een Byzantijnse munt, maar toen ik
hem omdraaide en twee bevestigingspunten zag, schrok ik weer.
Jeetje!, de droom van iedere detectorzoeker, dit moet een gouden
fibula zijn! Snel naar huis en thuisgekomen zeiJilles: "We hebben een
machtige vondst gedaan, een gouden fibula!". Na vele boeken bestudeerd te hebben, kwam ik tot de
conclusie dat het om een gouden
pseudo muntf,rbula ging.
De volgende dag heb ik contact met

Scan-

um in Burgum en zal te zien zijn in

dinavië.

de expositie "Vondsten uit Oostergo" vanaf r7 maart. Later zal hij te

De fibula wordt momenteel nog
verder onderzocht in het Fries
Museum. Men vergelijkt de beide
fibula's en wellicht is dezelfde
matrijs gebruikt door de goudsmit.
Deze vondst wordt eerst in bruikleen gegeven aan het Streekmuse-

zien zljn op de expositie van
metaaldetectorvondsten in het Fries
Museum, Leeuwarden.
E. Scherjon
Foto's Fri¿s h4userim (

E Kramer)

Pasen rg97
De kinderen groot, dus geen eieren
meer zoeken in de tuin. Een ideale
dag om met de metaaldetector op
stap te gaan.

Mijn, onder de modder zittende,
legermotor gestart en naar een
nabijgelegen oude stek gereden.
De boer was al ijverig in de weer.
Goeiemorgen, even een babbeltje
en daarna aan de slag. Even de elektronica regelen en op stap over de
zanderige weilanden. Hoewel ik liever op akkerland zoek is het met
mijn Minelab Sovereign geen probleem om op de weilanden te
snuffelen.

Een voldaan gevoel om in de voetsporen van de Rorueinen te lopen.
Van een 4oo-jarig bestaan aldaar

alleen nog scherven, keien en
metaaldetectorvondsten. Af en toe
word ik uit mijn mijmeringen opgeschrikt door een konijn offazant.
Mooi weertje vandaag. Na al een

niet gave Romeinse munt in mijn

.
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haalde ik het voorwerp met een
paar scheppen uit de grond. Een zilveren knoop dacht ik, doch toen ik
de achterkant bekeek, wist ik
meteen dat het iets speciaals was.

Detector Magazine bedankt, want
injullie verenigingsblad nr. S, rgg2
"De Batavieren" staat de munt afgebeeld. Bij nadel inzien is mijn

voorwerpen betreft. (Trouwens,
ingezonden voor de vondst van het
jaar tg97 "Beginnersgeluk, of niet?"
mag van mij op de eerste plaats.)

Een tochtje met de motor door het
heuvelland was het einde van de
zoektocht. Na een smakelijk paasmaal en vertoevend in familiekring,
heb ik de tumbler met afgedankte

gaaf.Zort dan toch het uiteinde van
de regenboog daar gestaan hebben?
Ik wil hiermee graag meedingen
voor munten, voor de vondst van
het jaar.

Daarna weer een mooie pieptoon.

en misschien ook wel interessante
objecten gevuld. Poetsend en
schoonvegend worden de aparte
vondsten zorgvuldig gedetermi
neerd.

zak te hebben gestopt, komt er nog
een heel mooi sleuteltje bij. Daar
was ik in elk geval even zoet mee.

Ik wil hiermee wel graag meedingen voor de vondst van hetjaar wat

Na lokali-

Kleínmaar
frin,----

Ruim vijfjaar zoek ik met een
metaaldetector. De eerste jaren met
een C-Scope zlr. Afgelopenjaar heb
ik een Tesoro Toltec II gekocht waar
ik erg teweden mee ben.
Meestal zoek ik brj mij in de buurt,
Zuid-Oost Brabant dus. Er zijn vele
akkers waar bijna overal wel iets te
vinden is. De kwaliteit is over het
algemeen niet zo goed, maar soms
zit er toch wel iets speciaals tussen.
Samen met mijn zoekmaten Hans
Peters en Mark Evers besloten we
om ons geluk nog eens buiten Brabant te zoeken. We hadden gehoord
dat er in de Betuwe ergens een
akker was waar Romeinse vondsten

mogelijk waren en zoeken mogelijk
en toegestaan was. We zouden wel
niet de eersten zijn die er zochten,
maar omdat (redelijk) Romeins vinden bij ons in de buurt erg moeilijk
is, vonden wij de 5o à 6o km toch
de gok waard.
Bd de ald<er aangekomen zagen we
dat er al enkelejongens aan het
zoeken waren, en de vele putjes die
een waar maanlandschap van de
akker gemaakt hadden, maakten

?.1
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munt verwerkt met goud, en punt-

J.R. Peustjens

wel duidelijk dat er al veel zand verzet was en dat er al menigmaal een
schopje in de grond was geweest.
Maar ja, we waren er nu toch, dus
zoeken.

Aan het aantal putjes en de plaats
waar de anderejongens aan het
zoeken waren bleek dat waar de
meeste scherven lagen logisch ook
de meeste zoekactiviteiten plaats
vonden en gevonden hadden. Hans
en Mark zochten hun geluk op een

minder belopen stukje voor de
scherven, terwijl ik koos voor het
gedeelte waar de meeste piepers
stopten, dus achter op de akker,
waar het aantal scherven als duide-

lijk minder

was. Na een half uurtje

had ik een fragment van een fibula
en een ldein slecht bronzen muntje, hetgeen me duidelijk maakte
dat ook hier nog wel iets te vinden
was. Dat het zwaar zoeken is in de
klei hoef ik niet te vertellen, dat
weet iedereen wel die er eens op
gezocht heeft. Mijn r.9z m zal al

wel zo'n 2 meter zijn geweest toen

ik een klein signaal hoorde. Aangezien de piepjes hier schaars waren
betekende elk signaal graven. Na

het eerste schepje klei was het signaal al uit het putje. Ik strooide het
uit en zag meteen iets goudkleurigs, ongeveer zo groot als een dubbeltje. Zal wel weer een propje
goudfolie of misschien een nieuw
knoopje zijn, dacht ik. Even wrijven
tussen duim en wijsvinger was echter voldoende om duidelijk te
maken dat ik na vijfjaar zoeken

mljn

eerste gouden muntje te pak-

ken had. Al honderden keren moet
hier iemand met een detector overheen gezwaaid hebben, maa¡ het
geluk was aan mijn zijde. Zo trots
als de bekende hond met zeven ......
ging ik meteen nâar Hans en Mark
om hen het goede nieuws mee te
delen. "He, ik heb een gouden
muntje", riep ik. 'Ja, ja dat zal wel",
en met een knikje in mijn richting
zochten ze gewoon door, ze waren
al vaker voor de gek gehouden. Iets

dichterbij gekomen begrepen

in Leiden heeft het muntje later

duurt voordat ik mijn tweede gou-

onderzocht en als zodanig gedetermineerd. Het is het 7e bekende
exemplaar van dit type. Een erg bij-

was voor

zonder en dus kostbaar muntje.
Waarschijnlijk breng ik het wel
onder in een of ander museum,
want ik vind dat er meer mensen

den te pakken heb. Hoe dan ook dit
mij in ieder geval de
"vondst van hetjaar". Ik ding daarom ook graag mee met "De vondst
van het jaar" in Detector Magazine.
Karel Beks, Breugel

moeten kunnen genieten van dit
zeldzaam mooi en gaaf exemplaar.
In een artikel over zoeken met een
metaaldetector heb ik eens gelezen
dat men eens in de zeven jaar een
gouden munt vindt. Ik hoop dat het
voor mij echter geen negen jaar

De eerste zwaaí

ze

wel dat mijn enthousiasme niet
voor niets was. In mijn hand had ik
het ongeveer 12 mm grote gouden
muntje. We zagen al meteen dat
het wijwel gaaf en oud was.
Ik borg het zorgvuldig op in de auto
en ging verder met zoeken, want
het was tenslotte nog woeg en je
weet maar nooit...
Die dag vonden we nog enkele fibula's en verscheidene kleine bronzen
muntjes die helaas veelal kaal en
afgesleten waren, maar de spanning die op die akker een piep
teweeg brengt is groot, want de
kans op een Fibula of mooi muntje
is hier altijd aanwezig. Moe maar
teweden gingen we woeg in de
midclag naar huis. Nog nooit was
een dagie Betuwe voor mij zo'n suc-

Nadat ik was opgestaan, bleek het
mooi weer om te gaan zoeken. Mijn
wouw en ik zaten aan de koffie
toen mün zoekmaat Rinus belde.
Wij zoeken al zo'n acht jaar samen.

Hij wist een mooi akkertje om te
zoeken. Ik ging mijn spullen klaarzetten en mijn wouw had intussen
al eten en drinken klaargemaakt
om mee te nemen. Dus wij op weg.

Wij hadden er reuze zin in. Op de
akkers aangekomen, pakte ik mijn
apparaat, een Fisher cz6. Mijn maat
heeft een Fisher cz5. Hij is altijd
sneller dan ik en was dus al aan het

ïruisgekornen dook ik meteen in

zoeken. Ik was nog bezig met de
grondafstelling.
Tijdens rnijn eerste anraai kreeg ik
gelijk een piep. Met de eerste schep
in de grond rolde er een munt uit.
Even schrok ik, want het was een
gouden munt. Ik riep Rinus om te
komen kijken, die zei dat hij al
gezegd had, dat het een goed plekje

de boeken en in een veilingcatalogus van Schulman vond ik een ver-

was. Daarna vonden we nog zilveren dubbeltjes, gespen, vingerhoe-

gelijkbaar muntje. Het bleek een
Trièns te zijn, omstreeks 6zo na
Chr. geslagen te Maastricht door
muntmeester Madelivus. Arent Pol
van het Koninklijk Penning Kabinet

den en wat oude duiten.

ces geweest.
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Wij gaan altijd naar de zoekdagen,
zo ook naar Amerongen. Wij hadden wat spulletjes meegenomen
om te laten zien, waaronder dus
ook die gouden munt. Het was een
r/4 rozenobel, r58z. Hiermee zou ik
graag meedoen met de vondst van
het jaar.
Chr. van Zundert

Nou is Frankrijk nogal groot, met
veel "platteland" en is het de vraag
waal je kunt beginnen. Natuurlijk
blijven de stranden, recreatiemeren
en campingterreinen dankbare

zoekplaatsen, maar het echte werk
vraagt iets meer voorbereiding.
Om u een beetje op weg te helpen,

Zoeke
Fran
Frankrijk is uoor velen het
vakantielandbíj uitstek en zij
hebben het gelijk aøn hun
zíjde. Het ís een land met een
lønge en rijke historie en een
v aak turbulent v erleden.

Palais des
Papes,

Avignon

I
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geef ik hieronder een beschrijving
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werden verborgen om ze tegen
grijpgrage vingers te beschermen.
Dit gegeven is voor ons detectorlieÊ
hebbers van belang om bijzondere
vondsten te doen. Van ontelbare
schatten is nimmer meer iets teruggevonden omdat de eigenaren niet
meer terugkeerden van kruistochten, of ze werden verbannen, een
kopje ldeiner gemaakt of levenslang in een kerker gegooid.
Er bestaan talloze publicaties en
schitterende boeken die verdwenen
schatten als onderwerp hebben.
Sommige beschrijvingen zijn zo
gedetailleerd, dat het goud voor het
opscheppen lijkt.

van een aantal schatten die bekend
zijn, de plaats waar één en ander
verborgen is en het departement
waar u moet zijn. Er zijn natuurlijk
ook onbekende schatten, die heimelijk aan de aarde zijn toevertrouwd,
maar nooit meer teruggehaald.
Hetvinden is dan een toevalstreffer, zoals die van de draglinemachinist, die op een diepte van nog
geen meter een pot met 2277 gotJden Louis vond op een plaats waar

ooit de vervallen schuur van een
keuterboer stond. Bij de aanlegvan
de buitenste rondweg rond Parijs,
de A 104, werden tenminste 17
archeologische Gallo-Romeinse ves-

tigingsplaatsen gevonden, 1000 tot
2000 jaar oud. Ook deze vondsten
had men op die plaats niet ver-

wacht.
Gaat u uw vakantie voor volgend
jaar plannen, dan kunt u van de
volgende gegeverìs gebruik maken.

Lyon,69 Rhone
Als u toch naar het zuiden gaat,
kunt u in de stad Lyon het openbare park aan de Rue de Chazières
bezoeken. Tot en met de Tweede
Wereldoorlog behoorde dit park tot
het landgoed van de rijke industrieel Paul Gillet. Hij verborg, in
enkele gedeelten, een kostbare verzameling antieke wapens, waaronder een zwaard dat uit de tijd
van de kruistochten
dateerde. De heer Gillet

stierf voor de bewijding, maar zijn schat
is nooit teruggevonden
en rust nog ergens
onder een gazon ofin
een laan.

Padirac,46 Lot
Veel vakantiegangers
kennen de "gouffie de
Padarac", een grot in

.*
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een heel oud grottengebiecl. Tijclens
de Honderdjarige Oorlog, een filce
kibbelpartij tussen Engeland en
Frankrijk, hebben de Engelsen een
grote oorlogsbuit verborgen in de
grot. Hij kan rusten op de bodern
van het onderaardse meer ofin één
van de vele zijgrotten.

Rocamadour,46 Lot
Ook geen onbekende plek bij veel
Nederlanders. Ook bij meerdere
roversbendes was deze plaats niet
onbekend want een aantal had er
hun hoofdkwartier annex schuil-

plaats. In de middeleeuwen werden
grote schatten bij elkaar geroofd en

schurk eerste ldas, ene Gilles de
Rais. Zijn hobby's bestonden uit

hier verborgen. De vele grotten zijn

roven, moorden, brandstichten,
martelen, verkrachten enz.. Hij had
toch wat overdreven en werd in

lang niet allemaal ontdekt en
onderzocht. Incidenteel zijn er wel
wat ldeinere vondsten gedaan,
maar volgens overleveringen moeten er nog tientallen schatten verborgen liggen.

Ile- aux-Moines,

5

6 Morbihan

Een ldein eiland in de Golf van Morbihan aan de Atlantische kant van

Frankrijk. Dit eiland was in
ge middeleeuwen

de

woe-

wij dicht bevolkt

en is houder van het record aantal
gevonclen schatten per vierkante

7440 tü dood gebracht. Volgens
oude geschriften heeft hij zijn

omvangrijke buit ergens in de
bodem buiten zijn kasteel verborgen. Daarmee zijn we er nog niet,

want vele jaren later, en wel in
1793, vond er rond Tiffauges een
veldslag plaats tussen koningsgezinden en republikeinen. De op het
slagveld achtergebleven wapens en

ander oorlogsmateriaal werden in
de grond gestopt en de kanonnen
in de slotgracht van het kasteel
gedumpt.

meter. De grootste schat werd echter in het begin van de 14e eeuw
door de Tempeliers verborgen. Deze
(roof)ridders hadden op dit eiland
een verblijfsplaats van waaruit zij
lange rooftochten ondernamen.
Hun onderkomen en hun schat is

Tenminste vier pausen hebben elk
een schat in het pauselijke paleis
verborgen. Het gaat hier om Clé-

tot nu toe niet gevonden.

mentV

Roquemaure,30 Gard
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
waren een aantal rijke Joodse families naar deze plaats gevlucht.
Bedreigd en opgejaagd door Duitse
(en ook Franse) politie hebben zij
vele kostbaarheden haastig in de
omringende velden verborgen.

voor zijn dood bekende hij zijn
vondst, die hij echter nooit meer
terug had kunnen vinden.
Bij onderzoek zijn meerdere schatten in de stadmuur gevonden, maar
niet de door de metselaar beschreven kist met goud.

Avignon, S4Vaucluse

Jean XII, InnocentM en
CIément VI. Zij waren in aanvaring
met de koning van Frankrijk gekomen en hun positie wankelde.
Uit voorzorg verstopten zij hun
appeltjes voor de dorst in de uitgestrekte onderaardse gewelven van
de stad, maar de juiste plaats(en)
heeft men nimmer kunnen achter-

halen.

Zo kunt u wel even voort en ik hoop

dat u ook daadwerkelijk met mooie
vondsten van uw vakantie terugkeert.
Een

nuttig

gegeven kan zijn dat

vele schatten beschreven werden en
de gegevens daarvan zijn soms op
de huidige gemeentehuizen te yinden. Dus, als u toch toestemming
gaatwagen om op gemeentegrond
te gaan zoeken, duik dan eens in de
oude gemeentearchieven. Over het
algemeen is men op La Mairie (het

gemeentehuis) welwillend genoeg
om u verder te helpen. Het al dan
niet notarieel vastleggen van gegevens over een schat had tot doel om
in rustiger tijden het bewijs van
eigendom te kunnen overleggen als
men zijn kostbaarheden weer
tevoorschijn toverde.
Overigens wil een al dan niet gede-

tailleerde omschrijving nog niet
altijd zeggen dat de schat er nog is.
Iemand die u voor is geweest, zal
dat niet altijd aan de grote ldok
hebben willen hangen. Er zijn regelmatig vondsten gedaan, soms zelfs

Die,26 Drome

zéér grote. Misschien iets voor een

Tiffauges, 85 Vendee
Er zijn nog in ieder geval twee

In 7737 was een metselaar bezig

"bekende" schatten te zoeken in de
grond buiten het chateau de Tiffauges. In het begin van de 15e eeuw
werd het kasteel bewoond door een

In een te repareren gat vond hij een
kist met goudstukken. Hij liet de
vondst waar hij was met de bedoe-

bonne chance.

ling

J.H. Cats

volgend stukje.

met reparaties aan de stadsmuur.

deze later op te halen. Kort

tt]

Gaat u in Frankrijk aan de slag,

TEST NU GRATIS EN GEHEEL
VRIJBLIJVEND DE NIEUWE

Fisher CZT
of de

C-SCOPE BSST

of gewoon een goed advies?

(tast m.b.v. microprocessor

100x per seconde de grondconditie
af en past zich daarop aan)

runB0wrllY!
Hofman Elektronic a V OF

B

eunin gen, 024 - 67 7 4063

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12

1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286

Fax0227 593286

Dete(ctolrminotþ

OGGASIONS
White's

Classic I

350,
qqo

Tesoto Stingray

White's Spectrum
White's Spectrum
Bounty

H

890,

Quick Draw II
II plus (demo)

575,

I,l/hite's Surfmaster

DErECrroN Sysrelrs HoLLAND,

rel

1300,

(038) 3636591,

Tesoro Bandido II, 1 jaar oud

145,
89s,

White's

Classic IIl, turbo'96, met accusyst
C-Scope CS2MX, met accusyst
Tesoro zoekschotels
wll HoFrrAN, rrL (024) 677 40 63

fnC"lrminøúe

viking

5D, demo, 12

pogino's en bevot I 75 folo's von voorwerpen uil ziin privécollectie.
Dit boekie heeft een zeer toeposeliike noom:

Dete(cto)rminolie.

Gatrett

cTA 500 (alsníeuw)

Garrett

Grandmasler Hunter CXIil
met spraaÞmodule (als nu;)

White's
'fesoto

Classic I
Banàido

Tesoro

Cutlass

f

White's
White's

29,95. liook dit hedrøg ovet nløt

hønkrekening nummer 33.47.65.781 vøn de Rohohonk le loure, onder vermelding von fotoboek. Don zol hel

zo snel nogeliik

noor

u loegezonden

worden.

þrl

?45
225,

mnd garantie

395,

495,-

1265 X, goede staat, 3 mnd garantie
Tesoro Cutlass II, z g staat, 6 mnd garantie
Tesoro Stingray I, z g staat, 6 mnd garantie
Tesoro Toltec Il, bijna nw, 12 mnd garantie
White's Classic I, uitlopend model, 24 mnd garantie
White's TM 800, z g staat, 6 mnd garantie
FA DErECr, rer (053) 430 21 92

Von olle vondslen wordt uitleg gegeven.
De prijs von dit boekp is incl. verzendkosten:

1095,anaf f 75

C-Scope TR/VLF 2000, g staat,3 mnd garantie
C-Scope Metadec I, z g staat, 4 mnd garantie
C-Scope Metadec II, z g staat, 4 mnd garantie

Fisher

Dick Eekhof, bestuurslid en vr00gb00k spe(iolisl heeft een heel
leuk boekie over bodemvondfen gemookl. Dil boekie heeft 100

lI

..

(nieuu-r)

Beachbug II (nieuw)
Beachbug III (nieuw)

MuNsrERs DErEcrtÈ,

rtt/rx

-

950,-

oo3

r

(o)

492 5447 8z

495,

975,1275,495,
1150,

. f 7so,f 1.1.so,f 3oo,f s75,f see,Í 2es,f 3ee,-

occAsroNs

a a a aa a o a a a a a a a a a a c a a a a aa a a a a

C-Scope

Compass
Compass
Compqss
Compqss
Compass
Ga.rrett
Ga.rrett
Gq.rrett

Fisher
Fisher
Bounty H.
Bounry H.
Bounty H.
Tesoro

Tesoto

White's
White's

f 37s,f 42s,f 700,Í 1.oso,f 1350,f 7so,f 4so,f loso,f 14s0,f loso,f 13s0,f 3so,f 4s0,f eo),f 4so,
f soo,f 30o,f 4so,-

990 D

Liberty 1.5O
xP 350
Goldscanner.
Coin Pro il (met meter en toon ID)
X 7OO (met meter)
FreeàomAce PÌus......
...

.

CXII (metmeter)
CXIII (melmeler)
1-266 X
1,280 X (and/water, incl kofþr)
Tracþer IV
'lracker III
Landstar (als nw)
Cutlass ll .
RoyalSabre
Coinmaster 2 DB serie 2
Coinmaster 6000 D serie 3

'r¡/híre's AF

White's
White's

101

'ff

max
max

Classic ill metblue
XIJI metblue

White's XU metbluemax256wide

scan

(dicht)

f
f

1,90,-

550,1000,1250,

Verder àiuerse tweedehands zoel<schotels vanaf f 75,
Op aI onze gebruikte metaoldetectors verlenen wij L jaar schrrftelijke gorantie, plus
een hoofdteleÍoon en een Neàerlandse

qebruiÞsaanwijzing

rr'r (o5t)

KoorsrRn MErAArDErEcroRs,

465o93,

r* (o5t)

4Qo67

-Agendø
2 maart

t

Afdeling De Nieuwe Maas (Rotterdam

31 maart

I

e.o ): mw. E. ransma (RING/ROB)

Dendrochronologie

8 april

Afdeling Zaanstreek-Waterland en
omstreken: dhr. Partesius. 2oo jaar
scheepsgeschiedenis in Sri Lanka
Werk- en expositieruimte, Dorpsstraat
370. Assendelft.

BOOR, St. Jobsweg 7, Rotterdam, 20.00.

11 rnaart

I

Afdeling Utrecht en omstreken: O.P
Nieuwenhuyse. Beiroet, archeologische
ontwikkeÌingen in een verscheurde
stad. Kapittelzaal van de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 5, Utrecht, 20 00 uur.

I

p.p.
7 apríl

I

Afdeling West-Brabant:
Algemene Ledenvergadering en lezing
Th de Jong. Meer informatie bij het
afdelingssecretariaat

\

q

o*oßAttì't,

16 maart

Afdeling Kennemerland: S Venhuis
Hoorn des overvloeds. De bloeiperiode
van het Noord-Hollands slibaardewerk
(ca.1580 - ca 1650)

Archeologisch museum Haarlem (kelder van de Vleeshal), Grote Markt 18,
Haarlem,20 00 uur
21 maart

f

Afdeling West-Brabant: Ilxcursie naar
AWN-Flevoland Meer informatie en
opgave bij het afdelingssecretariaat

25 mâart

I

Afdeling Lek- en Merwestreek: Jaarvergadering met aansluitend lezing
J Hendriks (gemeentelijkarcheoloog
Dordrecht). De opgraving op het
Statenplein
Stadskantoor Dord¡echt Meer informatie bij het afdelingssecretariaat

28 mâaft

I

Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland: D.J. Waarsenburg De Etrusken:
nieuw licht op een oud volk. Cultureel
Centrum De Coehoorn, Coehoornstraat
17, Arnhem, 19.45 uur, toegang f 2,50

Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland: Ledenve¡gadering met aansluitend lezing doorTh van Loenen
Arnhem, een stukje Gelderse geschiedenis. Cultureel Centrum De Coehoo¡n,
Coehoornstraat 17, Arnhem, 19.45 uur,
toegang f 2,5Opp

I

I

Afdeling Utrecht en omstreken: Excursie naar Münster. Meer informatie en
opgave bij het afdelingssecretariaat.

Alleen particulieren (leden) kunnen gratis
"Opgravertjes" pleatsen, door deze voor de
sluitingsdatum naar de ¡edactie op te sturen
Aangeboden voorwerpen van archeologisch
belang dienen altijd te zijn aangemeld-

a a a o a a a a a a a o a a a a a aa a a a a a aaa

TE KooP: QUANTUM II, GEWoNNÊN oP
EEN ZoEKDAG.VASTE

PRIrs: F rooo,--.

a aa a a a a a a a a a a a a a a a a

TE KOOP: METAÄLDETECTOR

C-Sco?E CS

rzzo,3

rAAR ouD F 4oo,-.

K. LooF, rEL. (o528) 372479

SMIrs, rEL. (o478)

TE KOOP GEVRAAGD VAN PARTICULIER:
TEsoRo GoLDEN Seanu (ouo voorr).
MoET IN ZEER coEDE srAAT zt N.

Z'EKIMAAT cËzoc]H'f IN DE oMGEvtNG vAN
UDEN (NB) TEvENs GRAÂG REACTIE VAN
MENSEN DIE ERVARING HEBBEN MET DE
EXCALIBUR oT EEN ANDERE oNDERWATER.
DETEcroR. OoK MENSEN GEzocHT DIE JN
TEAMVERBAND WILLEN ZOEKEN
(leNoer.r¡x). P. TEssER,

AANBIEDINGEN NAAR BERT WILBERS,
let. (o771 475136r, NA r7.oo uuR.

TE RUIL AANGÊBoDEN: TWEE KRISSEN,
ÉÉ¡¡

vnx rZ5 ,A,órR ouD EN DE ANDERE
ouD,

GEDETERMINEERD

35o
IN BRoNBEEK,

5n962

rEL. (o4¡3) 3g0+64, EÙIATL:
P.TESSER@TrP.NL.

'AAR
TIGEN RoMEINS oF KELTISCH MATERIAAL,

Z.A. ScHoENMAKER, TEL. (o343) 5rzr8o

TE KooP: EAGLE SPECTRUM XLT,
PRrrs F r4oo,-, r ,AAR ouD, z.G.A.N.,
MET BESCHERMKAP VOOR SCHOTEL EN

TE KooP AANGEBooTN:'Wr¡¡rs's

HOEZEN VOOR ELECTRISCH GEDEELTE.

STANDAARD ZOEKSCHOTEL, NOOIT
GEBRUTKT, DUS NIEI'W F I75,..
'WHrrE's BEsGHERMKAp vooR
BLUE MAx
scHoTEL, NrEU!,\/ F 3O,M. HABRAKEN, (oq+i yq+65

MARTTN HoLLEsTELLE, TEL. (or r8) 62854r

IETS ANDERS MAG EVENTUEEL OOK.

[rr]

Streekmuseum/

uolkssterrenwacht
Burgum
Menno van
Coehoornweg 9

9257LV Burgum
Tel. (0s11) 46s544

Expositie
Met een beetje geluk: bodemvondsten uit Oostergo
Periode 17 maart t/m 7 november
1998

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag: 1,4.00 - 17.00
uur, wijdagavond: 19.00 -22.0O :urlr.

Oostergo is een van de kerngewesten van Friesland. In de loop van de
jaren is in dit gebied veel archeologisch onderzoek verricht.
Een deel van de uitkomsten van dit
onderzoek en de bijbehorende
vondsten worden getoond in deze
tentoonstelling. De expositie is
opgedeeld in de volgende thema's:

1. Bouwen en Wonen
2. Ambacht en Bedrijf
3. Jacht en Iftijg
4. ICeding en Versiering
5. Eten en Drinken
6. Munten en Penningen
7. Sport en Spel

Een begeleidend boekje geeft ach-

tergrondinformatie betreffende de
genoemde thema's, waarbij een dui-

delijk beeld wordt geschetst van de
archeologische rijkdom van Oostergo.

officiële opening van de
expositie is vastgesteld op dinsdag
N.B. De

17 maart 1998 om 20.00 uur.
De openingshandeling zal worden

verricht door dhr.

GJ. Polderman,
burgemeester van de gemeente
Tytsj erksteradiel.

ttg.

il"*o

Cutlas

t'

, -.,¡'t.u*

Sidewinder

f

f
Bandido
Tesoro
/
..
SL Turbo
ìll ^,

þsoro

GPS 12

599,999,-

TUMBLER

1199,

1349,

h^lhile's Classic

Electronisch

Kornplu¡u

RVS 1111!
incl. 500gr'
Sateliet

Keepstraat 2 - 5702 LH - Helmond (N-B) - Tel: 0492-544782

t-]

Dea,ler.

pø,gtna
T Deco Home

Kooistra Metaaldetector
Compass / Garrelt / C-Scope

s

Tesoro / Eisher / Bounty Hunter
Buoûen 114, 8408 HP Lippenhuízen
tel. (0s13) 46 so 93

T Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diepzoekers en opsporingservice
Kerkpad 18,8376 DB Malknesse N.O.P.
tel. (0527) 20 39 29 / o6-s29 743 80

Burg Bawnmannlaan 9Oa
3043 AP Rotterdam
tel. (010) 41,5 76 49

r

Beatrixstraat 26,9965 RK Leens
tel (os9s) s7 17 49
emaíl ka àijk@fr e em ail.nl

WDV Metaaldetectoren
Metaaldetectoren / diepzoekers/
detectiepoorten / portofoons voor
verkoop & verhuur

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

Hoevelíne

Tesoro

Kreekplein 33, 307 9 AB Rotterdam

Hofman Electr onica
/

tel. (010) 292 78 30, fax
gsm06-57275533

(O1,O)

V. O. F.

Alle grote merken

Eigen servicedienst

Zoetmulder metaaldetector s

rimulastr aat 6, 6647 BV Beuningen
ÌeI (024) 677 4063

White's / Minelab /Viking
CEIA detectiepoorten

P

Grote Houtweg 97, L944
tel. (0251) 22 s4 s7

Holland Ðetect
Metaaldetectors voor hobby,

industrie en beveiliging
Balingerbrink 48,7872 SK Emmen
tel. (0s91)67 2s 20

Aemile Heiin
Metaald,etéctoren
White's /Viking / Minelab
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing

D etectíon

Systems Holland

Tesoro
Tonneskampke 73, 522L BT Den Bosch
tel. (O73) 63L 13 so

Veerpad,2,8276AP Zalþ
tel. (038) 363 65 91.,fax (038) 363 64 80

email detect@pi.net

T P.

van der Putten

C-Scope

. D J. Laan Metaaldetectors
C-Scope

/ Fisher

HutakÞer 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel. (o4o) 204 77 77 /
20L s3 47

pq)

/ Fisher

Pieter MaotsstraatT2
7777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) 59 32 86,fax (0227) 59 32 86

HB Bevenaijk

.Ian
vanBeraen
'Metaaldeteitors

Bloemstede 58, 3608 TH MaarssenbroeÞ
tel. (æaQ s6 30 37 (tot 23.OO uut)

White's / Minelab /Tesoro / CEIA
Puls Star/ verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren

292 78 32

r

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher/ Garrett/Viking

Fa. Detect - Gert Gesink

Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's

Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinkdu;arsureg
tel (os3) 43OOs 1,2

1,1,,

7523

t

Heeten

Stationsstraot 1,32-734,
tel.

pa%) 31.446s

D eurne

detectiepoorten
HB Bevenuijh

I Steenbergen Detectors

AT Enschede

Salland Detectors
MH

CEIA

Grote Houtweg 97, 7944
tel. (O2sI) 22 s4 s7

Garrett / Compass / Bounty Hunter
Speelmansweg 9, 871,1
tel- (0s72) 38 22 96

T Zoetmulder metaaldetectors
White's / MineÌab /Viking

HamstraV.O.F.
Garrett / Compass / Bounty Hunter
Kleine Haarsekade 779
42O5NA Gonnchem
tel. (0783) 62 7s oo

White's / Viking / Minelab
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technology
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie poorten
Bontehondstraat 3 -5, 456L 8A Hulst
tel. (0114) 37 97 s6

Kortbeek Detectoren
White's / verhuur
verkoop / beveiÌiging
Hondorpstraat J,, 7'1,21, KA Aalten
tel.

psa!

47 86 96

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter/ C-Scope
Cornpass / Fisher / Garrett / Viking
Stationsstraat 732-734, Deutne
tel. (0493) 37 44 65

tector

AANMELDINGSFORMUTIER

METAALVONDST
DATUì
TU}I

AMATEUR

SITUAT]ESCHETS VINDPLAATS GE\¡ONDEN OBJECT

NA,\M VINDER
ÀDRES
POSTCODE / WOONPLAATS
TELEFOON:
TELEFOON
CEVONDEN OB]ECT
MÂ.TERIA,q.L:
MATERIAAL:

OMSCHRUVING OBJECT:

AFBÊELD]NC CEVONDEN OB/ÈCT

AFMETING/CQGEWTCHT

/ NEE

DETERMTNATIE VERRICHT: JA

DOOR:

VINDPLAATS / COORDINATEN:
GEMEÊNTE

/

PLAATS:

VON DSTON4STANDIGHEDEN:

HAND'fFKENINC:

HET GEVONDËN OBIECT BLI,IFT IN TEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMETDING IN DEPOT BU DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldingsformulier te gebruiken?

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.

Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodat u altijd een aantal formuiieren op voorraad heeft.

Adressen waar uhet formulier naar toe kunt sturen:

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?

R

Natuurlijk hoeft u niet eike duit,

(RoB),

gesp, vingerhoed of knoop

aan te meiden. In het algemeen kunt u voorwerpen of munten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bronzen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis. Bij twijfels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.

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

object:
Materiaal:
Gevonden

ij k s d ien

s

t

vo

or het Ou dhei dkun

di g

Bo

demonder

zo

ek

Kerkstraat'1,
38'l-'l- CV Amersfoort
Telefoon 033-634233
Koninklijk

P

ennin gkabinet (KPK),

Rapenburg 28,
Postbus '1.'1.028,
230'l- EALeiden

Teleþon 071.-L20748
Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te vullen houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de
vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk ook
graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

munt
vermoedelijk brons

Omschrijvingobject: vermoedelijkRomeins,
voorzijde: wouwenkop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

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

ligt en eventueel de coördinaten.
Vondstomstandigheden: geploegde akker met veel

Romeinse schenren.

Þ.1

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KLEINE MOEITE!

GELANINItr@
Bezoek ons op de zoekdag
14 maart a.s. te Hoogersmilde
voor de presentatie van de
nieuwe C-Scope CS-7
onderwaterdetector en de
CS-8SST, de eerste detector

GEN
M

ETAALDETECTIESYSTEMEN

GELAN Metaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 11 ,5272 PA Sint-Michielsgestel
iel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58
E-mail gelan@worldonline;nl

die het analoge detectiesignaal
direct omzet in een digitaal
detectiesignaal.
Ook zijn we natuurlijk aanwezig
met de bekende Fisher serie en
voor het beantwoorden
van al uw vragen op
detectiegebied.
Graag tot dan

!

6T*x

(aarvett
a

diepte. o Tiptoetsen voor bediening.

van lD en diepte oTiptoetsbediening
.Autom en instelb grondbalans o lnslelb
No motion all metal en
en autom notch
motion all metal ¡ 3 toons geluidsdiscr

a

¡

LCD-scherm voor aflezing van o

a diepte,

discriminatie, identificatie, batterijen,
notch enz. o dtdio-boost, autom. grondbalans enz

f

l OOO

Power master circuitry voor extra

o

CompaÇÇ

(øoldçc.annor 7ro

o Meter met lD-en diepteaflezing
.Autom en instelb grondbalans
o Instelb discr o lnstelb basistoon in all
metal stand a Druktoetsen voor all metal
en trash out

Cratis insfructievideo.

1291,-

f 199¡,f 1tÍ1,-

Øarvott (211 ZOOO
.

Power naster crrcuitry

r

Tiptoetsbediening

met 256-stáps fijnafstellrng o Uniek kleuren
LCD scherm

voor aflezing van o

a

diepte, discri-

mrnatre, rdentificatre, batterijen, notch enz.

Autom en rnstelb grondbalans enz

r

identrfrcatie
ontstoring

¡

8 zoeklrequenties

.

¡

¡
C.omyaÇÇ

6eluids-

âin

Zoutw¿ter'

Cr¿trs rnstructrevideo

¡

7ro

Verlichte meter met lD- en

diepteaflezing oAutom grond
balans.lnstelb discr .3-toons
geluidsdiscr aAuto notch a Druktoetsen voor all metal en trash out o Batterij-

t' -å-

oplaad aansluiting

o

Instelb discr
en trash

out

o

M¡croprocessor

discriminatie en grond
Ondanks de lage prijs
en dus ideaal voor de

arvott (ztra nd m a çter
llttnter CXll
(z

CampaÇÇ
o var,-lilter

f 719t,-

Øawott11

o

¡

lans
Druhoetsen voorall metal

¡ Basistoon automat¡sch

.

Tiptoetsen voor bedienìng.

a

lD-meter voor aflezìng van o

a

diepte,

identlficatie, batterijen enz. ¡ Geluidsidentifi
catìe, 2-knops discr. instelling, autom
grondbalans enz.

a

Gratis

9ovntuI llvntor

Qvic,k Draw
o

119t,-

ll

Microprocessor gestuurd o Aflezing van

lD, diepie, notch en b¿tterijen .Autom
grondbalans, instelb en autom notch
o 3-standen ijzerdiscr o 3 toons geluidsdiscr

f 99t,Leden 5o/o korting. Alle nieuwe opparotuur wordt geleverd
met Ned. gebruiksaonwijzing en 2 jaar gorantie

er0 RS

META

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0s13)46 s0 93

Fax(0513)

463067

