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Tijdens de laatste
Newbury Rally in Engeland
werd er een heuse schat
bestaande uit 75 zilveren
munten met een geschatte
waardevantf175.000,-
gevonden door 2 zoekers.
De één zocht met een Tesoro
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Golden Sabre, de ander met
Silver Sabre ll van Tesoro.

Toeval? Nee!
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Teso ro - g eb ru i kers weten
al lang, dat een Tesoro
detector het
meest
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Iil -J c Ly3 3f
geschiktst is
om kleine
muntjes van
kopen zilver
en goud te /
vinden! 
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Bandido ll ¡rMax

Tesoro Lobo Super Traq
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lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Geft Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 AT Enschede
Tel. (053) 430 0512
(bezoek op afspraak)
Fax (053) 430 21 92
http://www.a 1 . n l/bed rijven/detecV

Uit een onlangs in Engeland
gepubliceerde test van
de Londense detectorclub
'The Premier Metal Detecting CIub'
met verschillende merken en
mode I le n metaa ldetecto rs,

bleek dat veruít de
meesúe'hammered coins'
(met de hand geslagen zilveren
munten) door zoekers met een
Tesoro of een Laser waren
gevonden!

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

AMIGO ll f 649,- LASER Power Max ll f 1452,- STINGRAY ll f 2195,-
CUTLASS ll pMax f 895,- LASER Power Max ll gemod. Í 1595,- LOBO Super TRAQ f 2375,-
SILVER SABRE pMax f 1152,- TOLTEC ll I 1699,-
BANDIDO ll pMax f 1380,- PIRANHA (pulse induction) f 1795,- SUPAMAG (supermagneet) f 349,-



Detector magazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateuf"
en verschijnt elke 2 maanden.

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

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Van het bestuur .........2
De aanhouder wint . . .. 4
Een metaaldetector als stofzuiger. ......8
Het Wilhelminaplein in Leeuwarden . ro
Ik ben een kei ... in het zoeken op

plaatsen waar niets te vinden is.... ....1.4

ZoeL<dagWeert .........aT
DinlcyToys in de rommelbak .. .........22
Detectornieuws ...24
Voor u gelezen ...28

Beginnersgeluk of ??? ..........6

Vraagbaak.... .....31

Sluitingsdatum kopij : 3 oktober 7998

[']

DETEcToR
magazíne

ISSN: 1386-5935

I Redactieadres
De Detector,{mateur
Hanebalken r53

9zo5CL D¡achten
Tel. (o5rz) S+5377
(uitsluitend na 18 0o uur)
Fax (o5rz) 54Sr 17

E-maiì: dda@creaþrpe demon nl

I Advertenties
Tarieven op aanvraag bij de
redactie. Het bestuur behoudt
zich het recht voor advertenties
zonder opgave van redenen te
wergeren.

I Redactie
C B. Leenheer (hoofdredacteur)
N. Leenheer
A. Folkerts
G. Gesink
D. Eekhof
W. Kuypers

I Adviseurs en
medewerkers redactie:

J- Zijlstra
H.E.r. van Beuningen
D Dijs
Dhr. K.PH. Faber
M A. Holtman

I Vormgeving en layout:
Grafrsch buro Creatype,
Drachten

I Druk:
Necumdruk, Drachten

@ Copyrighti Ni¿ts uil deze uilgove mog uotden
uerùeeluuldiqd alfof openbaar gemooÞt d@t miàde\
Dan druÞ, Jotogtofe, micrcflm oJ op welÞe wijze àan
ooþ, zonder uaotoJgoønde, schtnelijke toestemming
ùon de re¿loctie



VoonÃ/oord
Ver n¡t BrsruuR' 

. ,.' Wanneer dít nummer bij u door de brievenbus

'. '," glijdt, is er al weer heel veel gebeurd. Na een tip
van een van onze leden heeft de activiteitencommis-

' sie het voor elkaar gekregen om inWeert een zoekdag
' ') te organiseren.Vetderop in dit magazíne kunt u er meer

over lezen. Nog niet eerder waren wij zo zuidelijk.
Tips voor nieuwe locaties zijn nog altijd welkom.

Een geldelijke beloning zal uw deel zijn.

Ook de reis naar Engeland is

bijna volgeboekt. Een ieder
die vorig jaal nree was, weet
wat hem of haar te wachten
staat. Tocn was het droog.
Il< weet echter wel dat ik een

warmere slaapzak mee zal

nemen. Bij een heldere
hemel kunnen de nachten
koud zijn. Is dat soms de

reden dat een aantal deelne-

mers hun vrouw als gezinslicl
hebben aangemelcl, zodat die
ook rnee kan, of komt dit
door de prima olganisatie?
Het woldt weer wennen,
's morgens wald<er worden
door de geur van gebakken
eieren met spek en het zien
eten van witte bonen in
tomatensaus op de nuchtere
maag.

Ik ben benieuwd wat ons te

wachten staat na deze te

natte zoner.

Tot ziens in Engeland ofop de

zoekdag in Weert.

J. Ihning, voorzitter

Adressen!
Veel brieven, wagen 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 Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze

secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31,

8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 6ZtgZ8.

I Ledenadminist¡atie
Opgave van leden, vragen over de contributie bij:
W. Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden.

Activiteitencommis sie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Groningen, Tel. (o5o) 5413396

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

Hanebalken 1S3, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) S4Saa7.

E-mail : dda@creatype.demon.nl

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar 4Z,g5.o1- TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz, C.B. Leenheer, Hanebalken 1S3,9205 CL Drachten
Fax (o5rz) S4SrrZ. E-mail: dda@creatype.demon.nl

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar
ons secretarraat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud
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g en mappen
Verkoop bladen
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Losse bladen

Jaargangen 1992 t/m 1995 -

f 6,00 per blad

Jaargang 1996 - f6,50 per blad

Jaargang 1997 - fZ00 per blad

Jaargang 1998 - f7,50 per blad

Verzending

Los blad

Jaargang
Twee jaargangen

Mappen

f 18,00 per stuk,

inclusiefverzending

f35,00 twee stuks,

inclusief verzending

plus f3,60
plus f7,00
plus f 11,00

f 24,9s

f 42,50



Geen opgeheven vinger
maar samenwerking

Ook in de vakantietijd heeft
het bestuur niet stil gezeten.

Op L3 augustusjl. togen

Johan I(oning en ondergete-
kende naar de ROB in Amers-
foort voor een eerste gesprek
naar aanleiding van de voor-
dracht van de ROB in ons

magazine en onze reactie
daarop. In het gesprek met
mew. E. Vreenegoor, mew.
M. van Oorsauw en dhr.
I. de Wit werd nog eens

duidelijk dat het beleid ten
opzichte van de detectorhob-
by toch wel erg veranderd is.

Geen opgeheven vinger, maar
bereidheid om naar elkaar te

luisteren en met elkaar te
praten. Natuurlijk, er is nog
een lange weg te gaan en er
zullen nog heel wat proble-
men moeten worden opge-
lost. Bijvoorbeeld het aanmel-
den van de vondsten.
Wat moet wel en wat hoeft
niet te worden aangemeld.
Hoe en waar dienen vondsten
te worden aangemeld. Hier is
niet zomaar een oplossing

a Vroag altijd toestemming toL zoeþen aan

de landeigenaar oJ beheerder van de grond

I Legitimeer je met je

Ii dm aatschap sko w t (ed.enp as)

a Wees voor onze vereniging

"de Detector Amqteur" een

detectorqmbassadeur

a LqqL munítte liggen; indien nodig d.e

plaats markeren en de politie waarschuwen

a Zoek nooit op archeologische lerreinen,

mits je toes temm in g hebt u erkregen u an à.e

bevoegd.e instanties om mee te helpen bij
een ar cheologische op gr aving

a Neem zoveel mogelijk het metalen aJual,

zools lood en þoper mee Denk om het

milieu

voor en een antwoord op te
geven. Gezamenlijk wordt er
een agenda met gesprekspun-
ten samengesteld om z.s.m.

weer met elkaar om tafel te
gaan.

Tijdens ons bezoek hebben
we ook kennis gemaakt met
de nieuwe voorzitter, dhr.

J.W. Eggink en vice-voorzitter
dhr. H.HJ. Lubberding van de

A'vVN, die toevallig ook bij de

ROB op bezoek waren.
Ook met de A\tVN zal op korte
termdn van gedachten wor-
den gewisseld.

Tot slot zal het bestuur begin
oktober een bezoek brengen
aan het I(PI( om ook de

samenwerking met deze

instantie te verbeteren.

Kees Leenheer

Newbury
Rally
Zoals het er nu uitziet, gaan
er 59 zoekers mee naar de

Newbury Rally in Engeland,
dus de bus zit bijna vol. Johan
I(oning en ik gaan 2 dagen
van te voren al naar Engeland
om de laatste dingen te
regelen. Wij wensen alle
deelnemers een leuk week-
end, een prettige reis en goed
weet toe. We hopen natuur-
lijk ook op leuke vondsten en
prijzen, maar in ieder geval
op veel plezier. Wij hebben er
in ieder geval alles aan

gedaan om het weekend zo

goecl mogelijk te regelen.

Kees Leenheer

Bestuursleden
en/of

hu oudel r e g I e m e n t redactieleden
gevraagd m/v

Het bestuur en de redactie
hebben dringend hulp nodig.
Momenteel wordt teveel werk
door te weinig mensen
gedaan. Kandidaten voor
bestuurslid en/of redactielid
dienen bij voorkeur in het
bezit te zijn van een compu-
ter. Reacties graag uitsluitend
schdftelijk richten aan:

J. Koning, Roodborststr aat 20,

89164G Leeuwarden.

ijkish
a Maak alle gaten weer netjes dicht en uel
zo, dat er geen schade zichtbqqr is

þijuoorbeeld. aan een eventuele qrasmat)

¡ Vondsten, waarvan men redelijkerwijs

þan aannemen of vermoeden dat d.eze van

w etenschapp elijke cultuu¡historische

waarde zijn, moeten binnen drie daqen

gemeld worden bij de burgemeester von de

plaats vaortoe het gebied behoort

a Bovengenoemde vondsten moeten

eveneens woràen oongemeld bij ò.e

àesbet re[Je nde ar cheologrsthe in-stanties,

zoals de ROB en het KPK

I Het 's nachts zoeken zonder toestem-

ming van de landeigenoar is verboden

Iemand die 's nachts zoekt is verdacht

bezig
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Bestuur
l::l Voorzitter:

J. Koning'
Roodborststraat zo
8916 ac Leeuwarden
Tel. / fax (o58) zt6 55 73

i i Vice-voorzitter &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken t53
9zo5 CL Drachten
Tel (o5tz) 54 53 77

(wa r8 oo uun)
Fax (o5rz) 54 5t 17

i.i Secretaris:
D. Smilde
Pr Bernhardweg 3r
84y XC Oranjewoud
Tel. (o5r) 63 19 78
Fax (o5ry) 63 z9 z7

H Bestuurslid:
D. Eekhof
Pealskar 47
85ot TL Joure
TeI. / fax (o5r3) 4t 66 7o

E Penningmeester &
ledenadministratie
W. Woudstra
Melkemastate 1.6

8925 AP Leeuwarden
Tel / fax (o58) 266 t8 rB

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
PostÌranl< r 67 5ooo
ING Banl< 67 8o o4 9oo
t,ll.v. De Detector Anratenr,
l-eetrr¡.¡ardelr



De aønhouder wínt
Ik zoek al enkele jaren met een metaaldetector en ben ook lid
sínds een jaar of drie. Nu de vondsten langzaam aan beter
beginnen te worden,heb ikbesloten om ookmaar eens een ver-
haal te schrijven. Hier heb ik altiid vrij wernig voor gevoeld

omdat de vondsten die wíj altijd deden, wij zoeken in team-
verband., niets uoorsteldenbij wat er door collegazoekers

wordt gevonden.

aar
naarmate
we wat meer

ervaring opdoen, kunje
ookwel merken dat je steeds

meer en beter vindt.
Zo ook een maand of twee geleden.
In de buurt van een oude klooster-
woning lag een prachtig stuk ald<er.

Aan de pijpenkoppen en scherven
te zien, zou er best wat kunnen
liggen. Wij dus zoeken met z'n
drieën. A1 gauw kwam er bij mij
een oord uit Zeeland aan de opper-
vlakte te liggen. De eerste munt was

al weer binnen. Zo volgden ook

mijn collegazoekers
met wat duiten en

oorden, loodjes en een
gespje uit de negentiende

eeuw. Van mij wordt altijd geroe-

pen, dat ik het meeste geluk heb
met het vinden van zilver (aan goud

denken we al helemaal niet). Alleen
deze keer was het mijn neef die na
zo'n twintig minuten al riep dat
hij zilver had gevonden. De munt
was nog in goede staat en voor
zover we op het land konden beoor-
delen, was het een munt, waar-
schijnlijk een escalin uit Branbant.

stuks zijn geslagen. Toch leuk, alle
drie achter elkaar een zilveren
munt. Maar ons geluk was nog niet
afgelopen.

We gingen weer alledrie onze eigen
kant uit en nog geen vijf zwaaien of
er klonkweer een helder signaal
door de koptelefoon. "\Meer zilver.",
riep ik voor de grap. "Dat zal wel
weer ja, jij altijd met je geluk.",
werd er geroepen. En inderdaad, bij
de eerste schop zand lag er al weer
een blinkende munt in het zand te
schitteren. Ook deze munt zag er
nog goed uit en ik herkende
meteen dat het een rijderschelling
uit Nijmegen was. Dit was echt een

"wonderveldje". Al vier zilveren
munten in krap ande¡half uur, en
dan ook nog zeer kort achter elkaar
zonder andere vondsten ertussen,
zoals duiten en loodjes en dergelij-
ke. Hierna bleefhet echter een

beetje rustig en besloten we even te
pauzeren en een kopje koffie te

pakken. De pauze duurde echter
niet zo lang, want het begon bij
iedereen weer te kriebelen en dus

pakten we de detectors weer.
De eerstvolgende die weer een

leuke vondst deed was Leon.

Hij vond weer zilver, al was het dan
niet zo'n spectaculaire munt,
namelijk een zilver dubbeltje uit
1938, maar het vinden van zilver is

al leuk.
Nu begon het langzaam aan donker
te worden, maar door het vele
zilvergeld dat we in twee uur tijd
vonden, bleven we toch nog even

doorzoeken. Enjawel hoor, de

Wij dus gauw weer verder
zoeken, want waar er

één ligt, liggen er
meer. Niet gauw
daarna had ik ook
een zilveren
munt te pakken.

Deze keer was het
een iets grotere munt,

maar er was veel van afge-

sneden. Aan de leeuw met heffend
rwaard te zien, moest dit ook een
munt uit Vlaanderen of Brabant
zijn. We waren natuurlijk zeer blij

met twee zilveren munten
in minder dan een uur.

Nu jij nog Vincent,
grapten wij nog, want
hij had nog geen
zilver gevonden.
En alsofde duivel

ermee speelde, niet
lang daarna had ook hij

een zilveren muntje, al was
het dan maar een zilveren kwartje
uit 1882 waarvan er maar 100.000

In]



aanhouder wint,
dus ook in dit
geval. De laatste
die de gelukkige
mocht zijn, was ik.
Dit kon toch haast
niet in zo'n kort tijds-
bestek: zes zilveren muntjes.
Maar het was toch waar, in het
zand lag mijn derde zilveren munt
van die dag. Deze was echter wat
minder van kwaliteit, maar we
konden er toch nog wel uithalen
dat ook deze munt uit Brabant
afl<omstig was.

Voor ons was dit de dag van ons

leven, tot nu toe, want wie weet
komen er nog wel meer van die
dagen.
De aanhouder wint, zegt men,
maar in dit geval is dat zeker van
toepassing. We hebben naderhand
nog wel op dit terrein gezocht,
maar geen zilveren munten meer
gevonden. Nu zullen er heus wel

medezoekers zijn, die ook
deze munten weinig

spectaculair
vinden, maar

voor ons was
dit toch wel

een vermelding waard.
Zo is deze brief ook weer

een leuke aanvulling voor
ons blad en kunnen de zoekers

die nog niet zoveel vinden, hieruit
opmaken, dat de aanhouder wint.

We zijn op dit terreintje nog niet
uitgezocht, maar tot nu toe hebben
we het volgende gevonden in drie
keer zoeken:

tientallen musketkogels, 13 loodjes,
16 knoopjes, waarvan 1 zilver uit de
periode 7700 -1940,9 gespen, 58

duiten, 7 oorden en een zilveren
ring en uiteraard de zes zilveren
munten. Deze bleken te zijn:
een escalin uit Brabant, 1753,

een kwartje uit 1887,

een leeuwenschelling van Philips II,
7627 -7665,

een rijderschelling uit Nijmegen,
1686,

een dubbeltje uit 1938,

een escalin uit Brabant Karel II,
1698.

Hopelijk kan ik nog vaak zulke
verhalen schrijven, want dat maakt

het zoeken met de detector
alleen maar leuker. Verder

wil ik de redactie nog
complimenteren met
ons geweldig blad, ik
zott zeggen" "Ga zo

door.".

[']

Bodembewaart
historis ch Leidse

merkloden
De Sttchttng Industrieel Erfgoed
Leiden b ezit een kleine colleclte v an
Leidse merk- en uerzegellod.en. Deze

loodjes vormenhet spoor na.ar een

nøuw elijks b ekend onder deel v an

de Leidse industriële ge schie denis.
Voor onderzoek van deze loodjes en

voor het maþen van eenkleine
tentoonstellin g wil onze stichting
graag in contact komen metlezers
vanhetDetector Magozine die in
het verleden vond.sten van Leidse
loodjeshebben gedaan.
Een overdruþ van d.e publicatie uit
799 4:' Dr entse bo dem b ew aart
historische Leidse Merkloden' met
aþ e el ding en, b e s chnjv ing en en
datenngen zenden wij u op verzoeþ.

gaarne toe.

Stichting Industneel erfgoed Leiden
Drs. E. v an Beijnen-Wentink
V an Oldenb arnev eltpl ants o en 2'J.

2253WV Voorschoten
Tel. (o71) s768s67

Info-dag
Metaaldetectoren,
archeologie en

geschiedenis

L2 september 72.00 - L7.00 uur
Wijkcentrum' D e Kruidenhof ,
Thijmsvaot 7, 5643 DW Eindhov en

Tijdens de info-dog zijn o.a- o.anwe-

zig:
- NJ.B.G.; De Nederlandse

j eug db on d v o or g e s chie denis
en archeologie

- A.WN.; Archeologische werk-
g eme ens chap v o or N e derland,

- Het'KleinBrabants Museum'
- eenmetaaldetectordealer
- D.D.A.; De Detector Amateur

E. ICokgieters
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DST Ot¡ ure rE Do¿N vrr ns "votvpst vAN HET t¡¡¡" ol¿¡lt u EEN vERnAA.L, vAN TENMINsTE r5o
wooRDEN, TE scHRI/vEN ovER HET DooR u cEvoNDEN oBrEcr. NATUURLITK sruuRT u oulprLtJrc loto's
vAN HET vooRwÉRp MEE. VooRwxRpEN vAN ARcHEo¿oc¡scHE WÁ.ARDE DIENEN TE woRDEN AANGEMELD.
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Ik was op vakantie ín Zeeland op een camping, toen ik op een in
debuurt gelegen akker 2 metaaldetectoramateurs zag zoeken.

Daar ik altijd, al ínteresse had ín de oudheid en vooral in oude

munten (als kleine jongen droomde ík al over het vínd.en van
verborgen schatten) raakten ute aan de praat, en zelíeten zíen

wat ze zoal gevonden had.den. Ze lieten mij verschíllende munten
en voovwerpen zien. Dit vond ik zeer interessant, ik wist niet dat

dit op een akker konliggen.Vanaf dat moment
kreeg ik deberoemde goudkoortskríebels en

schafte mij ook een metaaldetector aan. Aan
vrije tijd ontbrak het mij niet, daar iþ d,oor een

verkeersongeval voorlopig toch nietkon wer-
ken. Ik kocht een\Ãlhite XIIT Spectrum, meteen

een goed.e dus. Dit op advies van de 2 detector-

zoeþers in Zeeland.

kkers uitzoeken was in het begin best moei-
lijk. Eerst pakte ik een willekeurige akker in
de buurt, maar dit leverde de eerste dagen

niet veel op, daar bij ons in de omgeving meerdere
zoekers rondliepen. Toen ben ik het wat verderweg
gaan proberen. Op een dag ben ik met mijn zwager in

de auto gestapt, ik had een mooie maisakker op het
oog. Daar aangekomen was de boer net de

akker aan het ploegen. Daar de omliggen-
de akkers allemaal ingezaaid waren,

hebben wij aan deze boer toestemming
gewaagd. Deze had geen bezwaar, en
we pakten onze detector uit de auto
en deden onze laarzen aan. Na een

half uur zoeken hadden we meer
gevonden dan op alle akkers voorheen.

Ik zei tegen mijn zwager: "Dit moeten we
goed afzoeken, want hier ligt meer.".

Ik had het nog niet goed gezegd ofdaar kwam
een heel helder signaal. Ik zette de schop in de grond en haalde

een klompje met munten naar boven, ze zateÍ allemaal aan
elkaar gekoekt. We dachten eerst dat het koperen munten waren,

maar bij nadere inspectie waren het allemaal zilveren. We hadden dus
een muntschat gevonden, waar ik woeger al over droomde. Waarschijnlijk
is dit een beursvondst. Van verder zoeken lo¡¡am het die dag niet meer.

Thuis aangekomen, hebben we de munten opgestuurd naar het Munt en
Penningkabinet. Na een aantal maanden wachten, hebben we de munten
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terug gekregen, ze waren los- en
schoongemaakt. Het waren 9
zilveren dubbele albussen met de
datering: twee stuks 1659, twee
stuks 1665, twee stuks 1682, een
1683, een 1684 en een zonder
datering, alle geslagen te Keulen
en Gulik-Berg.

We hebben de plekvan de munt-
vondst nog eens goed nagezocht en
hebben nog 5 zilveren albussen
erbij gevonden met dezelfde date.
ring 1659/1684, het is dus aanneme.
lljk dat deze bij de beursvondst
horen. Een niet alledaagse vondst
dus. Deze akker hebben we later
links en rechts en diagonaal afge.
zocht, zodat we ook iedere cm

geraakt hebben. En de akkers

ernaast later ook. In totaal heb ik in
dat gebied + 55 zilveren munten
gevonden en t 500 duiten, waaryan
3/4 slecht. Verder nog een groot
aantal gespen, knopen, leerbeslag
en diverse gewichten, die ik op de
afgelopen zoekdag door dhr. Holt-
man heb laten determineren
En kilo's oud ijzer heb ik meege
sjouwd naar huis. De munten

to

variëren van 1400 tot 1921 en dit
alles heb ik in een korte periode
(ongeveer 150 zoekuren) gevonden.
Is dit nu het befaamde beginnersge
luk of ?7?

Dit gebied belooft nog vele mooie
vondsten, daar ik maar een klein
gedeelte van het totale gebied heb
afgezocht. Ik zou met deze schat-

vondst graag meedoen met de
vondst van hetjaar.

A. Jetten

250 zoekers

250 zoekers op onze zoekdag
in Weert. Daarom hehhen we
daar extra grote zoekvelden
(t 20 ha) liggen.
Van ons mogen er zelfs wel

Wij rekenen op ongeveer

[']
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Een metaaldetector
als stofzuiger
Bij bijna elke stap was het raak, alles wat van eníge waarde was

zoog mijn metaaldetector zo uít de grond. Dit alles beleefd.en mijn

zoekmaat (enbuurman) Luppo en ik, en dat enkele avonden per

week een paar uurtjes. De dingen, díe we vond,en waten niet echt

it alles begon op een avond
in april 1998 toen ik Luppo
vertelde dat ik misschien

nog wel een leuk plekje wist. Ik was

langs een plaats in Drachten gere-

den, die in de zomer een renbaan
was en in de winter een ijsbaan.
Ze waren hier bezig met grond
afgraven omdat er een nieuwbouw-
plan komt. Luppo was meteen
enthousiast omdat we best kans
hadden om hier wat leuks te vin-
den. Dus wij vol goede moed erop
af, omdat we dachten dat dit best
wel een oud stukje Drachten was.

Deze plaats leende zich ook uitste-
kend om mijn nieuwe metaaldetec-
tor uit te proberen, de Fisher 7266X.
Luppo gebruikt op dit moment een

C-Scope 7220; l.lj is nog maar net
bezig met deze hobby, door mij
aangestoken, maar al net zo

enthousiast.

IJohanBosma]

van veel historische waard,e

maar de pret uJa.s er niet

minder om.

Ik geloofde hem niet en zei meteen:
"Tuurlijk, jrj wel.", maar ik begon
toch wel wat te twijfelen, want hij
ldonk wel erg enthousiast en hij
had gelijk; een gouden ldompje
(geen ldompje goud dus).

Aan het eind van de avond maakten
we de balans op, ik had nog een

zilveren ketting gevonden, een

zilveren ring en een mooi bewerkte
gesp. Daarnaast hadden we onge-

veer 40 munten, waaronder enkele
duiten uit 1700, enkele 2 1/2 centen
en enkele oude centen van voor de

oorlog. Na die bewuste avond zijn
we er nog weer vaak op een avond
naar toe geweest, aangezien het

De eerste avond dat we erheen vlak bd ons huis is.

gingen, begonnen we aan de rand
van het teuein. Ik had nog geen De rest van de vondsten tot nu toe:

stap gedaan of mijn metaaldetector - tientallen zilveren dubbeltjes van
gierde het uit, zo'n mooi signaal. Wilhelmina, Willem III en Wil-
Ik schakelde even over van disc 1 lem II,
naar disc 2 maar het signaal bleef - enkele zilveren guldens,
goed, dus graven maar en het was - zilveren halve gulden,
meteen een mooie zilveren gulden - een aantal zilveren kettinkjes,
uit 1956, daarna volgde meteen een - zilveren hangertjes,
zilveren dubbeltje uit 1849 van - zilveren ringen,
Willem II en rnijn maat had op dat - musketkogels,
moment al een paar oude centen - een aantal oude zakmessen,

van Wilhelmina te pald<en. Er lag - lakenloodjes, gespjes, knoopjes
op bijna elke meter wel wat. Na een e7tz.

uur zoeken, hadden we met z'n
tweeën al ongeveer dertig munten, We gaan er nog wel eens op een

variërend van nieuw geld tot oude avond heen, maar de spoeling
onleesbare duiten. Dit was duide- wordt al wel dunner. Uit het
lijk geen slecht plekje. gemeentearchiefbleek dat dit al ver

voor de oorlog een sportterrein
Diezelfde avond sloeg mijn maat was.

ooknogalarm enriep: "Goud." , c,.,, $,6. i ¡, ú.r:, c i. ê,,,) é. r.:
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Foto uan het
stadssecreet,

opname
D M. Visse/.

Een aantal
van de

gevonden
bijlen,

opname M
Kooistra.

I A. lager l
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zetting uit de late ijzertijd, bereikte
Leeuwarden tegen het einde van de

13de eeuw de stedelijke status. In
de middeleeuwen maakte de stad

verschillende uitbreidingen door,

onder andere in 1435, 1456 en 1496.

De huidige omvang van het cen-

trum werd pas bereikt omstreeks
1600. Toen werden de stadswallen
gebastioneerd en groef men een

nieuwe gracht.
Veel van de rijke historie van de

stad is vastgelegd in schriftelijke
bronnen. Deze dateren echter
hoofdzakelijk na 1500, zodat kennis
van vòòr die tijd door middel van
archeologisch onderzoek verkregen
moet worden. Sinds de jaren zestig

is dit onclerzoek
verricht in de

stad en het heeft
in substantiële
mate bijgedra-
gen aan verlur-
rning van de

kennis van de

stadshistorie.
Het uitgevoerde
onderzoek liep

uiteen van kleine waarnemingen,
oriënterende onderzoeken, grote
opgravingen tot pure vondstzoekin-
gen. De aandacht van de onderzoe-
kers was primair gericht op het
vastleggen van de hoofdstructuur
van de nederzetting in de verschil-

niet aan zee. maar door de uitbrei-
ding van een grote zeegeul die

dwars door Friesland liep, de Mid-
delzee, kwam Oldehove op den

duur wel aan zee te liggen.
Dit moet zich in de Sste eeuw

hebben afgespeeld. In het begin van

de 9de eeuw werd Oldehove villa
Lintarwde genoemd.

Waarschijnlijk koos een deel van de

bewoners van Oldehove, gedwon-

gen door het oprukkende zeewater,

oostwaarts eeu veilig heenkomen.

De nieuwkomers kozen woonplek-
ken in het prestedeldk gebied.

Uiteraard kunnen ook mensen van
elders zich hier gevestigd hebben.
Dit gebied was aantreld<elijk vanwe-
ge de aanwezigheid van het rivier-
tje de Ee dat hier uitmondde.
De vestiging vond plaats rondom de

monding van het riviertje.
De bedding en monding van de Ee

zijn bij benadering bekend.

Door het tot dusver verrichte
onderzoek is nog geen duidelijk-
heid verkregen over de omvang van
de prestedelijke nederzetting.
Ongerwijfeld heeft de bewoning
zich in fasen voltrold<en; ook
hierover is nog geen duidelijkheid.
De eerste bewoners vestigden zich
op een kleidek dat nog
onbeschermd was door dijkeu pas

rond 1000 werden die aangelegd.

De hoogte van het oorspronkelijke
landschap is op enkele plekken
vastgesteld. Het reliëfvan het
landschap was door de Ee gevormd.

HetWílhelminøpleín
inLeeuwarden
lende fasen. De hoofdstructuur van
de in het bodemarchief opgenomen
nederzettingen wordt nooit volle-
dig teruggevonden en moet derhal-
ve gereconstrueerd worden aan de

hand van opgegraven fragmenten
van de infrastructuur en bouwwer-
ken, zoals woonhuizen en kerken.

Aandacht bij dit bodemonderzoek
krijgen ook de ÍÌequent aangetroÊ
fen mobilia, bijvoorbeeld huisraad,
zoals aardewerken potten en
gereedschap. De resultaten geven

een beeld van de groei van de stad

en de materiêle cultuur van de

bewoners van de stad.

De prestedelijke kern

De omvang van de prestedelijke
kern van Leeuwarden is pas bekend

omstreeks 1400. In de late 14de

eeuwwerd namelijk rondom dit
gebied een gracht aangelegd.
Dit omgrachte gebied bevond zich
in het hart van het huidige cen-

trum. Midden in het prestedelijke
stadshart moet de prille bewoning
van Leeuwarden zijn begonnen.
Tot dusver teiken de oudste neder-
zettingssporen tot in de Sste eeuw.

De geschiedenis van de prestedelij-
ke kern hangt samen met die van
Oldehove, de terp in het westen van
het huidige stadscentrum.
Deze terp dateert uit de late ij zer-

tijd en was gedurende de vroege
middeleeuwen periodiek bewoond.

Oldehove grensde oorspronkelijk
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Door deponeringvan afual, maar
tevens het bewust ophogen van de
grond tegen wateroverlast, ontston-
den hier terpen. Zowel ten noorden
als ten zuiden van de Eemonding
was een terp.

Midd,elen vanbestaan
Algemeen vormde het boerenleven
het voornaamste middel van
bestaan op de terpen. Deze basis-
economie werd echter aangevuld
met ambacht en handel, specialis-
men, die ingebed waren in het
boerenbestaan. Eén van de uit-
gangspunten van het onderzoek in
de Leeuwarder terpen is steeds

geweest de mate van economische
differentiatie vast te stellen die de
terpbewoners hadden ontwildceld.
Het ontstaan van Leeuwarden viel
in de periode van de "Friese han-
del". Hiermee wordt een handelssys-
teem bedoeld dat vanaf de 7de tot
en met de 9de eeuw gangbaar was.
In deze handel, die geleid werd
door elitaire personen , werden
luxe goederen over grote afstanden
verhandeld. Hoewel de Friese
component groot was bij deze
handel waren er ook niet-Friezen
bij betrold<en. Tijdens verschillende

graafcampagnes is geprobeerd vast
te stellen ofleeuwarders hier actief
aan deelnamen. Het bleek echter
moeilijk een dergelijk uitgangspunt
te toetsen aan de hand van de
ldeinschalige opgravingen.
Hoewel in Leeuwarden resten van
producten zijn gevonden die circu-
leerden binnen de Friese handel,
zoals aardewerk en maalstenen, is
het nog onbewezen ofLeeuwarders
deze goederen hier zelf naar toe
gebracht hebben. Uit de vondsten
blijkt uiteraard wel dat de Leeuwar-
ders passief aan dit handelssysteem
deelnamen.
In de 9de eeuw stortte de Friese

handel ineen en ervoor in de plaats
kwam een meer marktgerichte
handel. Het z'vvaartepuntvan deze
handel zou aanvankelijk in steden
als Tiel, Dordrecht en Utrecht
komen te liggen. In Noord-Neder-
land zette de urbanisatie veel
trager in. In Friesland bereikte
alleen Staveren in de l.2de eeuw
een stedelijk stadium. Een marktge-
richte economie deed in Friesland
wel haar intrede, maar bleefvoorlo-
pig gekoppeld aan agrarische
nederzettingen. Een dergelij k
marktsysteem fu nctioneerde in
Leeuwarden en uiteindelijk zou dit

'hnnen nachtspiegel, opname M. Kooistra

er - mede - toe leiden dat de plaats
tot stad uitgroeide.

De míddeleeuutse sta.d

Over het verstedelij kingsproces van
Leeuwarden zijn slechts weinig
gegevens. De factoren die hiertoe
hebben bijgedragen waren: de

differentiatie in de agrarische
economie in het achterland van
Leeuwarden, de aanwezige en
groeiende marktfuncties, de gunsti-
ge ligging en een goede infiastruc-
tuur.
Formeel kreeg Leeuwarden geen

stadsrechten. De omringende
plattelandsgemeente kende de
plaats een aantal rechten toe
waardoor de stedelijke economie
zich kon ontwikkelen. Tegen het
einde van de 13de eeuw noemden
de Leeuwarders zichzelf burgers.
Geruime tijd moest de stad het
stellen zonder verdedigingswerken.
De kort voor 1400 aangelegde
stadsgracht diende vooral als

vaarweg en had nauwelijks een

defensieve functie. Pas in de perio-
de 7481-7496 gingen de Leeuwar-
ders er toe over hun - inmiddels
zeer uitgebreide stad - te beveiligen
met een brede vestinggracht.
De verstedelijking was vooral het
gevolg van de ontwikkeling van
handel en nijverheid. In de late
15de eeuw is enig schriftelijk
bronnenmateriaal voorhanden dat
inzicht verschaft over de beroepssa-

menstelling van de bevolking.
Archeologische gegevens vullen
deze bronnen enigszins aan.
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Een geheel andere samenstelling
moet het pril-stedelijke Leeuwar-
den te zien hebben gegeven. Aan-
wÜ zingen voor ambachtelijke
bedrijvigheid vòòr de 15de eeuw
zijn er nauwelijks. Hierover kan
slechts de archeologie klaatheid
verschaffen, maar de tot dusver
verkregen gegevens zijn schaars.

Toch kan men in zijn algemeenheid
stellen dat er in Leeuwarden in de

loop der j aren veel resultaten
geboekt zij n dankzij archeologisch
onderzoek. Inzicht in de bouwge-
schiedenis van de verschillende
gebouwen: kerken, woonhuizen,
rusthuizen, poortgebouwen, gast-

huizen en ldoosters is mede door
dit onderzoek vergroot. Ook de

kennis van veel gebruiksvoorwer-
pen is dankzij de archeologie
toegenomen. Uiteraard zijn er nog
tal van onderzoekspunten onbe-

licht en valt er in de toekomst nog
veel studie te verrichten.

Wilhelmínapleín 1.978

Om archeologische sporen te

kunnen ontrafelen is het van
essentieel belang dat de bodemla-
gen, met al het eventuele vondst-
materiaal, onverstoord zij n.

Deze situatie wordt lang niet altijd
aangetroffen,
zoals bijvoorbeeld
hetWilhelmina-
plein in 1978

demonstreert. Op

deze locatie in
Leeuwarden deed

de gelegenheid
zich weliswaar
voor om veel
vondsten te
verzamelen, doch
leverden de

bodemlagen
weinig of geen

aanvullende
informatie. Langs deze locatie
stroomde de gracht die in de perio-
de 1481-1496 gegraven werd.
De laat-1Sde-eeuwse gracht werd,

als gezegd, aan het begin van de

LTde eeuw ingrijpend gewijzigd
door het aanbrengen van bastions,
die ter plaatse werden aangeduid
als bolwerken. Van de oude vesting-
gracht bleef één grachtsegment
bewaard, in het zuidwestelijke deel.
Al in de 17de eeuw stond deze

bekend als de Oude Herengracht.
Deze bleefin gebruik als aanleg-
plaats voor schepen, maar tevens

raakten veel inwoners hier veel van
hun aftal lcwijt.
Leeuwarden had oorspronkelijk een

heel stelsel van grachten binnen de

huidige vestinggracht. Veel van die
binnengrachten, waartoe ook de

Herengracht behoorde, zijn in de

19de eeuw gedempt. In 1831 werd
een deel van de Herengracht dicht
gegooid en in 1846 volgde het
overige deel. De stadsraad had
hierbij bepaald dat de gracht,
voorafgaand aan de demping, niet
hoefde te worden opgeschoond.
Dit betekende dat al het vondstma-
teriaal, dat er in de loop der eeu-

wen in gedeponeerd was, nog
aanwezrg was.

In 1978 werd het plan ontwikkeld
om een parkeergarage aan te leggen
ter plaatse van het Wilhelmina-
plein, waarbij ook de vulling van de

voormalige Herengracht ontgraven
zou worden. Dit werd één van de

grootste ontgrondingsprojecten in
Leeuwarden en zeke¡ het grootste
stadsarcheologische proj ect van
Friesland.
Veel stratigrafische gegevens lever-
de het project niet op. Gegraven

werd tot op het dekzand, dat onge-

veer 6 meter onder het straatniveau
lag. Hierop lag een veenpaldcet van
ca. 70 cm, met daarop een dikke
laag zeeldei. Aan de zuidelijke

l'4

grachtkant werd een gebouw

aangetroffen, dat aan het begin van
de 19de eeuw aangelegd moet zijn.
Het bouwwerk vormde een reeks
van kokers, welke de gracht in
helden. Aan landzijde sloten ze aan
op een aantal latrines. Dit gebouw

was het stadssecreet.

Door de afiarezigheid van structuur
in de bodem beperkte het onder-
zoek zich tot het verzamelen van
vondsten. Nodeloos te vermelden
dat dit de grootste concentratie
vondsten heeft opgeleverd bij een

opgraving ooit in Friesland. Het
Fries Museum bezit zodoende een

vergelijkingscollectie die een

periode bestrijkt vanaf de late 1Sde

eeuw tot het midden van de 19de

eeuw.

Het bleek niet mogelijk alle grond
te onderzoeken en een deel ver-

dween naar een stortplaats waar
amateur-atcheologen er hun blik
op lieten vallen. Eén daarvan was
dhr. J. de Groot. Hij wist uit de

uitgeworpen grond een groot
aantal gereedschappen te vissen.
Onlangs schonk hij cleze collectie
aan het Fries Museum. Samen met
de andere metaalvondsten uit de

voorrnalige Herengracht vormt dit
een bijzondere collectie.

Lúeratuur
Elzinga, G., Leeuwarden laag voor laag
(Leeuwarden 1,985)

Lanqen, GJ , d,e. Middeleeuws Friesland.. De
economísche ontwikkeling v an het gewest
oostergo in de vroege en volle middeleeuwen
(Groníngen 1992)
Schuur,,l R G, Leeuwarden voor 1,435

Zutphen 1.979.
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.... inhet zoeken op plaatsen

tJ.H. Cats r

wo,ar niets te vinden is.

at er niets ligt, neem ik
maar aan, want als mijn
detector niet piept, heb ik

niets te graven en dus niets te
vinclen. Nu moet u niet denken dat
ik een zwartgallig stukje ga schrij-
ven ofjaloers ben op meer stlcces-

volle collega-zoekers. In tegendeel,

ik lees met niet aflatend plezier
over vondsten en goede vindplaat-
sen. Daarbij verbaas ik mij wel
regelnratig ovet' de lichtzinnige
wij ze waarop (gefortuneerde)

voorvaderen geld, sieraden en

kunstvoorwerpen met zald<en vol
over akkers, paden, bossen en

weilanden rondstrooiden, zodat
een beginnend zoeker op één

zoekstek in korte tijd tientallen
oude munten, sieraden en min of
meer kostbare gebruiksvoorwerpen
vindt en anderen met het grootste

gemak praten over handenvol
duiten of "slechts" zilveren ditjes
en datjes. Maar nogmaals, het is
iedereen van harte gegund.

Ik zal hier mijn belevenissen ver-

melden en wellicht zijn er onder u
die net zoveel succes hebben als ik.
Het is nu ruim vierjaar geleden dat
ik mijn detector kocht. Dat was een

al lang gekoesterde wens en omdat
mijn pensioendatum naderde, was

de tijd rijp om er een aan te schaf-

fen, evenals een schepje en nuttige
lectuur. Lid geworden van de DDA,

in de lucht en in de grond geoe-

t'-l



fend, dus kon ik ook in het echt aan
de slag. Ik loop nog steeds op mijn
beginnersgeluk te wachten, want
mijn resultaten zijn, vergeleken
met wat ik regelmatig lees of
tijdens de zoekdagen hoor, bedroe-
vend. Ik woon betreld<elijk dicht bij
het strand; veel Nederlandse zoek-
uren breng ik daar dus door. Daar
Iiggen natuurlijk niet die leuke
oude munten en hoe alle andere
mooie dingen ook mogen heten.
Courant geld laat ik natuurlijk niet
liggen en daaruit ziet u maar dat ik
in ieder geval wel weet hoe ik mijn
detector aan moet zetten, met
andere woorden: ik verbeeld mij
echt wel dat ik weet hoe met de
detector om te gaan.

In die ruim vier jaar heb ik dan ook
op het strand één gouden armband,
één gouden kinderringetje, 1 20

zilveren (kinder)ringetjes en oorbel-
len en een kleine 300 gulden aan
courant geld gevonden (ca. 120

zoekuren). Landinwaarts bedraagt
de buit: een koperen muntje uit
1633 (in verregaande staat van
ontbinding), een klein zilveren
muntje lit1790, Luxemb. III Sols

staat erop en tenslotte één Neder-
landse cent uit 1914. Zelfben ik er
niet van onder de indruk, maar ik
moet erbij zeggen, dat ik in de

zomermaanden niet in Nederland
verblijf, zodat ik die handenvol
sieraden op het strand misloop.

Onlangs las ik in een tijdschrift
over een strandjutter die eerst met
het blote oog al onwaarschijnlijke
hoeveelheden zei te vinden, maar
met een detector nu alles en ieder-
een overtreft. Deze rnijnheer zegt
kistenvol (l) gouden sieraden thuis
te hebben. Leugens of visserslatijn?
Over visserslatijn gesproken. Op het
strand raakte ik onlangs nog in
gesprek met een collega-zoeker die
enige jaren geleden in de Haarlem-
merhout (een heel oud stuk bos, nu
park) in Haarlem had gezocht,
samen met enkele maten en daar
emmersvol (!) duiten en zilveren
middeleeuwse munten bij elkaar
had gezwaaid. Toe rnaar, ik wil veel
geloven, maar niemand kan mij
wijsmaken dat er woeger zo slordig

met geld werd omgegaan, dat het
nu met emmersvol voor het opra-
pen ligt, netzomin als het massaal
morsen met sieraden. Ik houd mij
aanbevolen voor tips over zulke
zoek- resp. vindplaatsen.

Waar ik wel in geloof zijn de "schat-
ten" welke opzettelijk werden
verstopt om ze legen grijpgrage
vingers te beschermen. Natuurlijk
zijn er in de loop der eeuwen
voorwerpen verloren of wegge-
gooid, al ofniet van waarde. Datje
op een geslaagde zoektocht enkele
(toevals)treffers scoort, lij kt mij
aannemelijk, maar ik sta zeer
sceptisch tegenover het vinden van
soms tientallen oudheden van
welke aard dan ook tijdens één
zoektochtje. In welk deel van
Nederland liggen deze jachtgron-
den?

Als ik sommige deskundigen mag
geloven, woon ik in het (of een)
Walhalla voor oudheidkundige
vondsten. Vikingen, Germanen,
Romeinen en alles en iedereen die
maar iets van waarde kon verliezen,
liep hier rond. Zo achter de duinen-
rij moet het stampvol liggen met
detectorbuit.
- Bij een tuincentrum werd een pas
aangeschaft weiland omgeploegd.
Met toestemming uiteraard heb ik

Ruine uan Brederoàe gebouwd in àe'1.3e eeuw.In 1573 úerwoest
door de Spanjaard.en en nooit meer opgebouwd

daar het I 2 ha grote terrein afge-
zocht. De buit: dat ene eerder
genoemde muntje uit 1633 en
tientallen grote stuldcen oud zink.
- In Santpoort staat de Ruïne van
Brederode. Door de Heren van
Brederode werd in de dertiende
eeuw dit (roof)ridderslot gebouwd.
Het lag strategisch op een door-
gaande route en heeft een turbu-
lent verleden. Nu ligt het slot rustig
en weedzaam temidden van wei-
landen. Van de vriendelijke eige-
naar van die weilanden mocht ik
daar zoeken. Volgens hem kon ik
mij de moeite besparen, want er
was al eens gezocht zonder enig
resultaat. Eigenwijs als ik ben,
begon ik toch vol goede moed,
verdeelde het terrein globaal in
hapklare brokken en begon syste-

matisch te zoeken, gevolgd door
kris-kras over het terrein. Een
volgende keer en volgende keren in
omgekeerde volgorde met als buit:
één recente stuiver, een halfzak-
mes en een houtrrijl zonder hand-
vat, waar het prijsplaldcertje van
Gamma nog opzat. En dat aan de
voet van een gerenommeerd kas-
teel. Zoals overal, vond ik ook flinke
stukken roestig ijzer, brold<en van
scharnieren vooral. Als ik alle
scharnieren en stukken daarvan,
die ik inmiddels heb gevonden, had
bewaard, had ik een welgevuld

["]



Strand bij Zandvoort in het hoogseizoen

scharnierenmuseum kunnen
beginnen.

Nog zo'n superplek.
Aan de rand van de stad en dichtbij
mijn huis wordt een recreatiestrook
langs een drukke weg in een wei-
land aangelegd. Ten behoeve van de

ondergrond voor een fietspad
wordt een tracée uitgegraven van
ongeveer een halve meter diep.
Omdat zoiets in detectorkringen
een goudmijn voor de detectorama-
teur wordt genoemd, ben ik daar
natuurlijk volop in de weer
geweest. In acht uur zoeken was de

opbrengst één kwartje uit 1976 en
een ongelofelijke hoeveelheid
fietsonderdelen, voornamelijk
woeg-Romeins. Voeg daar de

gebruikelijke hoeveelheid rommel
aan toe en iedereen vindt dan,
merkt u wel, dat ik mijn tijd inte-
ressant heb doorgebracht.

Zo zoek ik op meerdere, volgens mij
veelbelovende plaatsen maar verder
dan veelbelovend kom ik niet.
Denkt u nou niet dat ik als een

blind paard ergens de bosjes ofde
weilanden in draaf om te gaan

zoeken. Gemeentearchief, biblie
theek, kadaster en oude ansicht-
kaarten worden geraadpleegd om
meer te weten te komen over veel-

belovende zoekplaatsen. Ik pak de

zaken echt wel serieus aan, denk ik,
maar de resultaten zijn mager, zeer

mager. Aan män detector tigt het
niet; uitvoerige tests in verschillen-
de grondsoorten en op verschillen-
de dieptes met een ruime variatie
aan voorwe{Pen geven prima
resultaten. Een erya¡en zoeker zei

mij onlangs op een zoekdag: "Als je
niets onderje schotel hebt, dan
piept ie niet". En zo is het maar net.

t"l

Toch blijf ik enthousiast, want het
is een spannende ontspanning in
de soms wel erg frisse buitenlucht.

Ik wens iedereen veel zoeþlezier
en veel succes.

J.H. Cats, Haarlem



Maak er gewoon een gezellíg dagje uít van enkom methet
hele gezin naør de zoekdag van De Detector Amateur ín
Weert. Ook deze keer líggen er hele grote akkers op u te wach-
ten, met door ons verstopte penningen en mogelijk ook nog
interessante andere uondsten. Bij het proefzoeken op een vøn
de velden werd zílver gevonden, dus wie weetheeft u geluk.
Zoøls gewoonlijk zijn er natuurlijk weer een aantal mooíe
grote príjzen te wínnen.

Het zoekseizoen staat weer voor de deur en de meeste zoekers staan
weer te popelen om de akkers op te gaan. De metaaldetector en de ande-
re uitrusting worden in orde gebracht. Misschien niet zo gek om op de
zoekdag in Weert toch nog even een bezoekje te brengen bij de diverse
stands van de metaaldetectorimporteurs. Er zijn de laatste tijd een aantal
nieuwe detectors op de markt gekomen, die de moeite van het bekijken en
het uitproberen waard zijn. De nieuwste snufjes, talloze boeken over
zoeken, munten en voorwerpen, detectoraccessoires, onderdelen, vond-
sten enz. zijn er te vinden.

Bijna iedereen heeftthuis wel gevonden voonuerpen die hij niet kan
determineren. Die kunt u dus mooi meenemen naar de zoekdag, want daar
zit een deskundig team klaar om uw voorwerpen en munten te
bekijken.

9.00

r0.00
10.15

t0.ilt-t2.m
12.00-12.30

12.00-t3.45

t3.45
14.00-t5.30

t6.00

DEETNAME ZOEKWEDSTßIJDEN
Prijs: Leden en D.D.A-gezinsleden

I ü,80 p.p.

Niet-leden f 35,- p.p.
(Niet-leden kunnen zich natuurlilk
ook ter plekke als lid opgeven.)

Locatie: Van Hornehoeve
(Manege, stalhouderij, kinder
boerderij. speeltuin, café-terras-
zaal.l

Trancheeweg Z2,Weert
Tel. (04951 54 69 95

Zaal open en inschdjving
zoekwedstriiden
Opening door de voozitter
Vertrek naar het zoekveld
1e zoekwedstrijd
Jeugdwedstriid (ieugd t/m 13 iaar)
Pa¡¡ze, met gelegenheid om uw
vondsten te laten detemineren, de
impofeurc te bezoeken of op het
vrije zoekveld te zoeken
VeÉrek naar het zoekveld
2e zoekwedstriid
Prijsuitreiking, verloting en afsluiting

RUITTAFETS
(All ee n pa rtic ulieren (led e n).)
Tafels à I 17,50 kunt u reserveren bij
dhr. G. Lukassen, tel. (050) 541 33 96.

Vondsten waarvan men kan aannemen dat
ze van archeologische waarde zijn, dienen te
zijn aangemeld. Bij vooruverpen afkomstig uit
het buitenland dient de herkomstte ziln
vermeld. Dit wordt gecontroleerd.

VERENI G IN GSTAFET
Aan de verenigingstafel zijn oude jaargan-
gen, verzamelbanden en foto's van eerdere
zoekdagen te koop. Dit bespaart u heel wat
portokosten.

ZO BEßEIKT U DE ZOEKDAÊ OP DE

UAN HOBNE HOEVE

A2 Den Bosch - Eindhoven, richnng Weert.
Afslag 37 (Budel)
Vanal aJslag bord.en zoekd,ag volgen.

alslag 37 å

VAN HORNE HOEVEå



zilveren gesp, 18e eeuw

Te chnísche sp e cificatie's :
- Deze [ichtgewicht dìepzoeker detecteert een voorwerp

vanaf een grootte van min. 1o cm (90 cm diepteberelk) tot

DSH importeert en levert het gehele ossortiment
detectoren von o.a White's en Minelab zoals:
Classic I, II en III, Surfmaster II, Beachbug I en

III, Quantum II en XT, Sovereígn, XT 18000
6000/5900 Pro serie. Tevens leverbaar: Físher,

Tesoro, Pulsstar, Viking etc.

Te chnische spe cificatíe's:
- Frequentìe regetbaar van 6,1 tot 6,7 kHz

- Gewìcht: r,4 kg,

- lvlotion detector.

- Batterijen: 8 alkaLine penlìtes ìn cassette.

- Zoektijd: standaard 8o uur.

- Batterìj'[eeg' toonìndìcatìe.
- 21 cm open concentrische Btue Max 950.

- verwisselba re deepsca nschotet.

- Anti-mìnera hsatie schake[aar

(norma/bLacksand).

Vernieuwd fantastisch dieptebereìk: (zìe

c[assic ]II test DDA van W. Kuypers).

Uitstekende traploze discrimj natie

(met echte 0 disc.).

Regelbare diepte, lrequentie.

discriminatie enz.

Grondba[ans: naar keuze automatisch of
regeIbaa r.

Ptaatsbepatings/atL metat schakeLaa r

(pinpoint).
Ctassíc III (& lI) SL is met verschjllende

specia[e optìes te leveren,

Eenvoudìg ìn gebruik.

Garantie:36 maanden.

Vraog het uìtgebreide

De beste metaaldetector met
het grootste dieptebereik

Te chnis che sp e cífi c atíe's :
- Atte oplies zìjn naar eigen wens

instelbaar.
- Frequentìe regelbaar van 6,1 tot

6,8 khz.

- 5 fabrieksprogramma's en 4 specìaaL

door ons ontrvikkeLde (schoon/vuì/erg

vuì/recreatie) zoekprogr.

- to basjs insteLLìngen: o.a. votume,

basjstoon, geluids disc.

- Sìtent search, toonidentjficatie, djepte,

vertichtìng etc.

- ProfessioneLe ìnstetLingen: o.a. v00ryer-

sterker, zendfreq. hoofd versterker,

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

snetheid. audio en zichtbare discr.,

automatische of handmatìge grondba-

lans, ijzerfilter, hoge & Lage tonen etc.

- Verrvisselbare 950 Bluemax schoteL.

- Nicad batt. pack met oplader en

hoofdtelefoon standaard.

- Zoektijd: zo uur (batterijindìcatie op

bee Ldsch e rm ).
Gewicht:1,5 kg.

Garantie:24 maanden.

Wij goronderen u dot het gebruik von

de detector u meevolt en dat de XLT

niet moeilijk is,

's Gleeefc III St
neest verkirdhte)

max. 6 meter drepte.

- 0ok kunnen er tunnels nree gedetecteerd worden,

- Uìtgevoerd met: meter/reset knop om insteLLingen te hand-

haven, g ro n daF,vijzì n gskno p, di epteregeLaa r, pì n poi nt,

schakelaar voor metaLen of tunnets.
- DiscriminatjemogeLijkheden.
- 4 batterijen in cassette voor 30 uur zoektijd.
- De 808 bestaat ujt 3 gedeeLten en ìs erg gemakkelijk in

gebruik.

full color informatíepakket aan!
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T e chnische sp e cíficatie's :
- Frequentie scanner van 1,5 tot

25,5 k1z.
- Gewicht: 2,3 kg, aLs heupmode[:

t,z kg.

- 0pLaadbare nicadceLLen, 1o tot 15 uur

zoektìjd.
- Batterìj 'bijna Leeg'indicatie.
- Motion detector met 17 zoek-

frequenties.
- 0pen widescan schoteL zD.

- TotaaL geen Last van zout/mest
min era [isat'ie.

- Perfecte discriminatie i.v.m.
BBS techniek.

- IJzermasker (geen ijzer weL bv

superdun HOL qoud).

- Voor duikers: verkote ondersteel.
- 0nderwater hoofdteLefoon.
- 60 meter duikdiepte (8 atmosfeer

druk).
- Gratis: T-Shirt/pet/vondsten-

schort/optader en Nicadcetlen.
- Erg makketijk in bedìening.
- Garantie:12 maanden.
- Gratis test op aanvraag.

Musketeer XS
(de allround detector)

Te chnische sp e cifi catíe's :
- Geschikt voor land en strand,

verwisselbare 79,5 cm open 2D

schoteL (widescan).

- Zoekfrequentie: 5 kHz.

- Automat'ische en handmatige grond-

baLans (r s[ag potmeter).
- Uitstekend dieptebereik.
- Gewicht: 1.6 kg.

- Tra pLoos instelbare gevoeLi gheid/dis-
crimjnatie, pinpoint- en aL[ metaL

schakelaar.
- 8 atk. penlight batterijen in houder

zoektijd: 3o uur.
- Gratis heupkit en koptelefoon.
- Garantie: z4 maanden op eLectronìca,

T e chnís che sp e cífíc atíe' s :
- voorzien van BBS techniek,
- 20 cm wide scan (zD) schotel.
- Handmatige of automatìsche

g evo e Lig h eìd.

- IJzermasker.

- Traptoze voLume insteLLing.

- TrapLoze discriminatie.
- InsteLbaar notch fiLter (1 metaaLsoort

extra d'iscrimineren).
- Automatische grondbaLans.

- 0pLaadbaar Nìcad pack.

- TotaaI geen last van mineraLisatie
- 0ptioneLe LCD identifi catiemeter.
- Verwisselba re schoteL.

- A[L metaI pinpointschakeLaar.
- Perfect dìeptebereìk.
- Gratis opLader, kopteLefoon

en heupconversie.
- Garantie: z4 maanden

op electronìca.

z.o.z.

buisbíjl, bronstijd

bronzen speerpunt, ca 8e eeuv/ v Chr



DETECTION SYSTEMS HOLLAND

Officieel importeur van WHITE'S en MINELAB

Veerpad 2,8276 AP Zalk (Ov)
The Netherlands

Tel. (038) 363 65 91. fax (038) 363 64 80

0nderstaande dealers zijn de officiêle verkooppunten van onze

White's & Minelab detectors. Alleen bil deze dealers of vertegen-
woordigers bent u vezekerd dat Detection Systems Holland de

service en aftersales verzorgt en dat ook uw garantie
gewaarborgd is.

Lankman
vd Tuukstraat 26, Noordwolde,
tel. {0561 } 433213

Kadijk (DSÊ)
Pr. Beatrixstraat 26, Leens.

tet. (05951 571749

Holland Detect
Balingerbrink 48, Emmen,

rel. 0591 -61 2520

DSH
Ve erpa d 2, Zalk, tel. 038-363659 1

Hof man
Primulastraat 6, Beuningen,

tel. 0240-774063

Kortbeek
Hondorpweg 1, Aalten, tel. 0543-478696

Flevo detect
Kerkpad 18, Marknesse, tel. 0527-203929

Heyn
Bloemstede 58, Maarssen,
tel. 0346-563037

Zoetmulde¡
Grote Houtweg 97, Beverwijk,
tel. 0251 -22 54 57

WDV
Kreekplein 33, Rotterdam,

tel.010-2927830

Zoetmulder
Grote Houtweg 97, Beveruvijk,

Te|.0251-225457

Munste¡s detectie
Keepstraat 2, Helmond, tel. 0492-544782

Steenbetgen
Bontehondstraat 3/5, Hulst,

tel. 01 1 4-370480

Munsters detectie,
Steenbergen detecto¡s en
Detection Systems Holland

Friesland

Drente

Gelderland

Flevoland

Utrecht

Noord Holland

Zuid Holland

Noord nt

Zeeland

DETECT GERT GESINK
Tel: O53-43OOI512 Fax 4302192

Munten en penningen
BOO2 CATÀIÐGUS, DE NEDERLA¡IIXIE MTJNTE¡I VAI\I

1806totheda MwiuD96
BOOS CATAI,CrcUS, DE MUNTEî¡ VAI{ BELGIE I79O-I97
BOO9 KLEINER DEUTIICIIDR MI,NTZCATAITOG 187I-I97
Bol3 MI'NTBOEK VA¡l PIET VEAKADE (15.1ù179Ð

B0l5 Mt NTGtrWI(HTE¡I V/D NEDERLAIIDEN, dmr G Houbsr
Bll2 OORD EN DUIT uitNmd aã¡i4 doorW Bos

8044 V.D.CIIIJII BEELDENA-AR, Nedqlândse munta tot 1576. .. .,...-.

8052 GOLDCOINS OF IImf¡yORLD, eblogus ll.âVnyÃ vut goudøt

mr¡nùsr hde werd{ vúaf Romdrß tot nu. 736 p€8.

8063 N(X)RD NEDERLA¡IIXIE MIJNTGEMCIITEN door Amt Pol . .

8079 ROMAN CÍ)INSA¡lD TIIEIRVALUES, Sers, geb hardkaft
Bl,1ó IIANDBOEK NEDDRLANIN KOPERGELD 15231797 @ Puma

an H.J m dcrü.r ) g€b. htrd kaft, 237 pag.

BI47 STAI{DAAD CATALOG OF GERMAN COINS 160I TO PRESENT

Determínúíe van hoofdz múalcn voorwe¡pen
807 I LoNDoN MUSEUM CATALOGUE t9{l 320 p€g mef honderden

afteddinga w Midddame mdalan voorw
B I 59 TIIE JDUYELLERY OF ROMAN BRITAIN G€b hxd kafr 255 pag )
BO78 VERBORGEN STEDEI{, STADSARCHEOLOCIE IN NEDERLAND

PmÁóoekgóonda¡ ha¡dkaft, ved foto's van vonclstø¡ plaategr

8085 EEN EIGE¡fälll\fIC VERIZAMELAAR, 94 pag ,honderdm foto's

vm mdala vwcpa¡ kmddaars, pijpewroetqc ù. su. .

816l CATALOGUE Of RINGS 19t0 (Vrdorim mdAlbcrt musam)
8090 ROMAN ARTII'ACTS, Â4 formæt 100 pag. 300 afb 400

B09l ROMEINE¡í FRIEZEI\ c¡ I'RANKEN in hd hart vm Ndstmd
8092NERING n\MRMÄAK opgr. l,le awse ma¡kt in Amæfæd
8096 DETECTOR I'INDS I 100 pag. 1000 illusEatiæ
8099 THIMBLES. Vngahoedavunf de woegste tijd FHi boell
Bl00IIEILIG EI\ PROFAÄN. 104 Pag, ove timan (pdgdms) insiens
8165 ÄNIIQUE BOTTLES COLLECÎOR¡| ENOYCLOP (væl foto's)

Bl0ó MEDIEVAL PILGRIM & SECULARBADGES. dmrMitdriner
StandåÂrdwer* ovs @dgrims)irsþs. 287 pâg h kafr, A4 ge¡

Bl07 BRoNS UIT DE OUDHEID, 9a pag NedqlÂndstålig
Bl08 ARCIIEOLOGIE % MIDDELEEUVySNEDERLAND, 9ó pag

Bl09 DE ROMEINSE TIJD in Nededm4 96 pag.

81t0 ARCIIEOLoGIE v.n FRIESLAND, 230 pag, veel cletectowond.

Bl 13 DETECTOR FINDS 2, 1@ pag 1000 ilhst
Bl t5 LEAD CLOTH SEALS A¡{D RELATED ITEMS British Muerm
8116 IIEILIGE{ UIT DE MODDER pndrlboek ova pdgrimimignes
Bl l7 GELD UIT DE BELT, Miriddbugsehuisvuilvondsts¡ 1550-1570

89

95

- 15,95

- 23,50
- 23,X
- 39,50

-'x,-
- 3990
- 169,-

- 120,-
- 3t,25
- 116,-

- 95,-
- t27,20

- xí
- 12,fr
- ó9,50

- 34,50
- 49,95

- 49,95

- 32,50

- 39,-
_ 28,-

- 59,50

- 05-
- 24,fi
- 28,50
- 28,X
- 49,90
- 32,X
_ ?o_

- v,50
- 21,50

Bl l8 GRAYEN NAAR FRIF,SE KONINGE{, mooi bodde ovs de opgraungo
op de tefp van Wijnaldum, 72 pag veeJ foto's van mdsâþondsta

Bll9 HISTORY BENEATH OUR FEET,2I2 yag, A4 fo'¡îaât Ifl hu histo-
risdre voþorde bdranddt de sdrijva duizørderme*ala væs.

Mg1;aaldetectors
B00l SUCCESVOL ZOEKEN MET DE META-ALDETECTOR door Ge¡t

Gsink' 229 pag hondqda foto's , ook ova vondstdefqminatie!
Bl32 MODERN METAL DETECTORS dm Cha¡ls Ga¡dt
B0e7 SUNKEîI TREA¡IURE HOW TO FIND IT dmr Robe¡t Ma¡x
Bl4l TREASURE IIAORDS, (pndrtboek gpd in Idtr over sdntvondstq)

Nieuwe Boeken
Bl5l HEILIG n{ PROFÄAN, hdNdstmtls-hlþ stanclaardwa* ova

þdgrims)insþes, 3a2 pa4,, eú hud kaft (H E-J. m Bsninga)
8167 MEESTERTEKENS oP I{ET DÂK pndrtbo€k A4 fmæt ov€r

tots€slodql 0580-199), zeer ved afbedd. 64 pae (P.P. Steijn)
8163 METAL DETECTING ON IIIE COAST 0€f op sturtzod<æ!)
8164 DETECTOR FINDS ¡ (m€f kleñrplata) bsbdla!
8156 BUCKLES latÈltlxl. (mmi boek ove¡ gespe¡rmá kler, A4
816ó DE ROMEINSE RIJKSG&TUSSE:¡I MOEZEL ENNOORDZEEI(
B I 60 ROMAN JEVyELLERY (Ìrâ¡d kafr, A4 f(mæ! geb 2 t9 pag )
8162 PLAYTHING OF Tm PÄST, A4 fomt bodde ovatirma spedg

Bl$ GRAVU\ MET EÐLEID, udl onderzoekin Nþega 1989-1995

81lE IIET KOPII PLATEAU, arú. onderzoek buitat Nijmegn

- 18,50

- 5Sfll

- 3490
- 59,50

- 59,50
_ 10m

139,--

20,-
34,s0
39,90

39,90

45,-

89,50

26,95

34Ð
t\ -
27,50
1< --
t{ -
19,90

8149 VONDSTE¡I| IN VEERE, Mitlddäwse voøw€ryen uit a bøput
8169 ARCHEOLOGISCIIE MONUMETNTN\ IN NEDERLA¡ID (mdtopo,s ).
Bl70 ROMEINEN LA¡f GS DE SI\IELwEG, bolmûaa vffi Vedúcfs vel. -

BlTl DE WEG TERUG, ardr ontdeJ<kingalangs de A7l bij Vmy

BESTEL: Via Girr¡overhoeking op giro 48.38.918
. MA.A.KHE-TTOTAALBEDR.A,GVANDEBESTELLING+

f5,- VERZENDKOSTEN OVEROP ONS GIRONUMMER
T N.V. DETECT ENSCHEDE (Bestehrumm + a&s vermddat!)

Telefonisch of via far uw bestelling wordt
ONDER REMBOURS VERSTUTJRD. VERZENDKOSTEN F I5,-

Vanuit België: per Euocheque of postw.

Þ'l
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Compass

Compass

Compass

Bounty H.

Bounty H.

Bounty H

Bounty H

C-Scope

C-Scope

C-Scope

Garrett

Garrett

Garrett

Fisher

Fisher

Fisher

White's

OCCASIONS
ojo*At"ì)t,

t9

TE Koop cEvRÄAcD: C-Scop¡ 44oD. MoET
IN COEDE STAAT ZI'N.
KEEs ALDERLTEsTTN, rrr. (or8o) 62o983.

WIE HEEFT ER RoMMELBAKKEN MET
BODEMVONDSTEN OVER EN WIL ER WEL
VANAF.
NEEM DAN EVEN coNTAcr oP MET oNs.
GER.â.RD EN CoEN,
Trr. (o5o) 544396 or (o5o) 54t2443.

Garrett Crosftre scorpion, als nieuu.¡...

Garrett Crosfre standaard, geheel nieuw

MuNsrERs DErEcrrE HETMoND, reL (o492) 57 45 25

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

sluitingsdatum naar de redactie op te sturen.
Aangeboden voorwerpen van archeologisch

belang dienen alt[d te zijn aangemeld.

FANATTEKE zorxrn (26 ¡een) MET vEEL
TI'D, ZOEKT EEN ZOEKMA,TT IN OMGEVING
APELDooRN.
TrM DoNDERWTNKEL, TEL. (o55) 5785rr3.

TE Koo? WHrrE's EAGLE SPECTRUM rNcL.
TOEBEHOREN Z.G.A.N. ECHT IN PERFECTE

sT/qAT, NÂGENOEG NtET GEBRUIKT, NIEUW-
PRrrs f r.680,- vAsrE PRUS f 675,-.
TÊL. 07 g - 342gogo (raNroonurru).

L50,-
10c

f 22s,-

395,-

575,-

950,-

aaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaoo

XP 350

Goldscanner .

4U2000.
Tracker III .. ..

'lracker IV demo

Turbo II met loon ID .

Landstar
660

CS 22O ,,

CS2MX

lreedom Ace plus.

GTA 350

CXM.
1280 X Land,-water àetector

Quick Silver CZ6

CZ 20 land-water detector

Spectrum XLf
metblue max 256 dicht

White's Surfmoster land-water detector

'ü/hite's Pulse àetectot

White's AF 1.01.

Minelab Excalibur land,-water detector .....

Tesoro GoldenSabre

Tesoro Lobo

DooRLoPEND NÌEÌJW /l,NoER GËBRUIKTE METMLDETECToRS

a aaaa a a a a a aaa a a a aa a a a a aa a a a a a a a a a a a

f 650,-
900,-

1050,-
325,

400,

650,-
850,-
450,-
300,-
750,-
450,-
600,

L300,-
L250,-
1650,-
2300,-

'1300,-

750,-
850,-
200,-

2200,-
600,-
650,-

OP AL oNzE GEBRUIKTË METMLDETECToRS WRIENEN M, I 
'MR 

GAJWTIE

KooIsrRA METÁ,c.LDËTËcroRs,

rxL. (o5r3) 465o93, rtx (o5r3) 463o67

a aa a a aa a a t aa a aa a a a a a aa a a a a a a a a aa aa a

White's Beachcomb 4

z q. staat,4 mnd gararantie

CScope 77OD

bijna als niewn, 1,2 mnd garantie

C Scope Metadec I
z g. sto,at,4 mnd garantie ...

C Scope 2M

bijna als nieuw, 12 mnd garantíe

Tesoro Stingray I
z g staot,12 mnd gorantie... ..

Tesoro ToltecII
bijna als nieuw,12 mnd garantie ... 1,295,-

White's TM 800

bijna als nieuw,12 mnd garantie 1,1,OO,-

'fesoro Amigo II

uit verhuur,

Garrett

Fisher

Fisher

Schotels

Fish¿r

White's Maxima1500..... ..........

White's 256 wide scon, nieuwe demo

Tesoro 17,5 cm concentrisch

Tesoro J,O cm concentrisch .......

Crandmaster HunLer CXIII Treaswe Talkf
1280 Aquanaut (in koffer)

1.280 Aquan aut (in koffer)

werkelijk als nieuw

L0" als nieuw

1.L50,-
I'Loo,-

1400,-

250,-
250,-

12 mnà garantie 499,-
FA DErEcr - GEsrNK, nt (oy) 43o 05 12

a a a a aa a aa a a a a a a a a a a a a aaa a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a aaa a a a aa aa a a aa a aa a a a a a a a a a a a
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Speef mansweg 9,81 I I MH Heeten,Tel. (0572) 38 22 96

COMPASS - BOUNÏY HUNTER . GARREÏT
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DinkyToys in de
'rommelbak'?

Miniatuurauto's zijn vaak ware kunst-
werkjes en worden op grote schaal

verzameld. Waarom ze dan door de meeste
detectoramateur s geen blik w orden w aardig

gekeurd, dat weet ik ook niet. Misschien dat mijn
verhaaltje je op andere gedachtenbrengt. Ik gooide ze ook

eerst in de schuur oÍ gaÍ de betere exemplaren aan de kinderen
voor ín de zandbak. maar een exposítie in Gorinchembracht me

op andere gedachten. Als je je blík laat gaan langs al die model-
len, zie je hoe het ontwerp van de auto's ín de loop van de jaren
v eranderde: de eerste spoytw a.gens, Amerikaanse' vliegdeksche-
pen' uit de jøren víjftig en nu de wagens, waarbij rekening ís

gehouden met de stroomlíjn enbenzíneverbruik. Ikheb é,é,n van
die verzamelaars gesproken over zijn hobby en hier is het verslag
van dat gesprek. Een van de verzamelaars die voor de tijd van
enkele maanden zíjn dierbare collectie aan de muse-
umvitrines overlaat is Erik van Elsakker. Hij is
lid van van de Nederlandse Algemene minia-
tuur Autoclub,kortweg NAMAC genoemd en

kent alle ins en outs van deze boeiende hobby.

k woeg hem: "U bent automon-
. teur ofiets dergelijks van

beroep vanwege deze hobby?
"Nou, nee, ik werk als magazijnchef
bij een toeleveringsbedrij f van
accessoires voor de pleziervaart in
Hardinxveld-Giessendam. ", lachte
hU. "Je kunt niet zeggen, dat ik al
van kindsbeen af speelgoedauto's
verzamel. Vroeger speelde ik er
gewoon mee en zoals zoveel jonge-
ren, die het huis uitgaan, kreeg ik
een doos spullen mee uit mijn
kindertijd. Daar zaten die autootjes

þrl

ook bij,
mââr om
eerlijk te zijn, heeft
die doos nogjaren op

zolder gestaan. Op een gegeven

moment ben ik me er toch voor
gaan interesseren en nu vind ik ze

het mooiste wat er is, vooral door
de emotionele waarde die ze voor
mij hebben. Dat handjevol oude
autootjes is inmiddels gegroeid tot
een collectie van meer dan driehon-
derd modellen.



vinden de kunststof
modellen mooier,
omdat daarin details

beter tot hun recht
komen. Maar ik geef toch

de voorkeur aan metaal,
omdat dat zwaarder is en een

degelijker indruk maakt, waarbd
natuurlijk een stukje nostalgie mij
niet vreemd is. De oudste merken
speelgoedauto's zijn van Dinky en
Corgy, pas veel later kwam daar
Matchbox bij. De merken Solide en

Vitesse zijn minder bekend bij het
grote publiek, omdat de merknaam
Dinþ Toys is overgegaan op die
soort speelgoedauto's. Duur hoeft
het opbouwen van een verzameling
niet te zijn. Voor tien tot twintig
gulden heb je een goed gelijkend
model. Je kunt bijvoorbeeld begin-
nen met het verzamelen van de

modellen van auto's die je zelf in
de loop der jaren versleten hebt,
naast wat er nog vanuit je jeugd
bewaard is gebleven.".

Voor detectoramateurs geldt
natuurlijk meestal, dat wat je
toevallig met je detector vindt.
Maar voor een echte autoverzame-
laar zijn de tweemaandelijkse
beurzen van de NAMAC in Houten
heel belangrijk. Je kunt daar te kust
en te keur gaan voor complete
modellen, maar ook voor missende
onderdelen van je voertuigjes.
Die vereniging heeft uiteraard een

eigen clubblad en verzorgt nog
meer activiteiten voor de eigen
leden. Hoe veelzijdig het assorti-
ment van het moederbedrijf Mec-

cano is, wordt daar al gauw duide-
lijk. We kennen Meccano uiteraard
ook als het succesvolle metalen
constructiemateriaal.

Oorspronkelijk waren de populaire
autootjes bedoeld als stoffering bij
het treinenmerk Hornby, ze dien-
den eigenlijk meer om het spelen
met de treintjes echter te maken.
Die wagentjes werden echter een
groot succes, omdat de kinderen er
ook zo mee speelden, De treinen

raakten daardoor
helemaal op de

achtergrond. Uit
die tijd zijn nogwel
een pail figuurtjes bewaard geble-

ven. De autootjes werden vanaf
1934 zowel in Frankrijk als in
Engeland gemaakt. Beide fabriekjes
hadden een eigen team van ontwer-
pers en maakten eigen modellen,
waarbij de Franse verfijnder van
ontwerp waren dan de Engelse.

Na de oorlog waren Dinþ Toys in
elke jongenskamer te vinden.
In de jaren zeventig
keerde het tij voor
het aloude merk
Dinþ waarvan
Frank Hornby de
geestelijke vader
was. Moordende
concurrentie
noopte het bedrijf
de poorten te sluiten.
Zelfs de Thunderbirds,
één van de populaire
creaties uit die tijd kon-
den sluiting niet tegengaan.
De autootjes bleven echter een
gewild artikel en vanwege de grote
duurzaamheid en de gigantische
productie in vele rnodellen zijn er
ook nu nog grote aantallen van in
omloop. Volgens Van Elsakker kon
je een Dinþ Toy rustig een paar
weken in de zandbak laten liggen,
de verf werd wel wat slechter, maar
voor de rest was er niets aan de

hand. Met enig geluk kun je ze nog
vinden in oude zandbakken en
speeltuinen. De Namac heeft als

correspondentieadres Postbus

16004,2307 G,A, Leiden. En dan heb
je nog "The Dutch Dinky Society",
Postbus 8, 6640 4ÂBeuningen. Ja,
en mijn gevonden speelgoedautoot-
jes staan nu broederlijk naast een
paar'vers' gekochte exemplaren
uit Engeland en de Dinþ
Toys waar ik ruim 35
jaar geleden mee

speelde.

Albert Folkerts

lnl



Nruuws

Tesoro Lobo SuperTraq
De Lobo Super Traq vanTesoro is een jaar geledenbijna geruis-
loos op de detectormarkt gezet. Een detector eigenlijk ontworpen
voor het zoeken naar kleine goudklompjes in zeer moeilijke
omstandigheden. Bijna niemand nam er notie van. Het was de
opvolger van de Lobo en dat was een nugget-zoeker en wa.ar
moet je in Nederland of België nuggets zoeken, níet waar?

Nu een jaar later, blijkt dat de Lobo
Super Traq een revolutionaire
detector is. De Lobo Super Traq lost
een van de grootste detectieproble-
men op: diepteverlies door grond-
ontstoring. Hij heeft 3 grondbalans-
standen: normale grond, alkali en
zwaar gemineraliseerd, en zal zich
voortdurend en onmiddelijk aan-
passen en de negatieve invloed van
mineralisatie uitschakelen.
De speciale 25 cm ovale wide scan
zoekschotel heeft het dieptebereik
van een 25 cm schotel en de gevoe-

ligheid voor ldeine voorwerpen van
een 10 cm schotel.

In het volgende magazine komt het
enthousiaste verslag van Lucien
Bure over de bevindingen die hij en
een drietal andere zoekers met de

Lobo Super Traq deed.

Prijs: f 237 5,-. Inlichtingen:
Fa. Detect - Gert Gesink,

rel. (0s3) 430 os 72.

Waterafstotende Nylon detectortas

Een tas die tevens dienst kan doen als rugzak. Lengte van de tas 70 cm,
breedte 30 cm en hoogte 15 cm. ICeur van de tas zwart, met blauwe ban-
den; verstevigd met kunststof biezen. In principe geschikt voor elk type
metaaldetector. Uiteraard kun je er de accessoires ook nog in kwijt.

Prijs:/ 79,s0

Inlichtingen:
Fa. Detect -

Gert Gesink,
tel. (0s3) 4300s1.2

þ^l



Detection
Systems Holland
Zoals u gewend bent staat Detection Systems Holland, importeur
van o.a. White's en Minelab op de komende zoekdag weer ldaar
voor al uwwagen.
Graag tonen wij u dan onze 'najaarscollectie'w.o. de nieuwste
White's Classic SL ID (beeldscherm-identificatie) en Minelab
Sovereign en Excalibur detectoren. Wellicht het moment om
eens tot een vernieuwing ofverbetering van uw uitrusting over

te gaan. Alleen tijdens
deze zoekdag geven wij
onder het motto van
"een detector van de

Heer vindt meer" een

korting van 75%b1j

aankoop van een nieuwe
detector.

Vanzelfsprekend is onze
technische man, beter
bekend als 'Turbo Willy'
Hotnan, ook weer
aanwezig. H1j zal u laten
zien dat de Turbo Clas-

sics echt ongelooflijk
diep gaan. I(eine voorkomende reparaties zijn die dag (voor alle
merken), als extra service gratis.

Mochten er nog gouden of zilveren voorwerpen in uw collectie
zijn welke gerestaureerd moeten worden, dan zal onze goud- en
zilversmid Sander Medendorp uit Zwolle u graag met raad en
daad van dienst zijn.

Naast detectoren en accessoires nemen we ook bodemvondsten
mee zodat u kunt zien wat er zoal gevonden kan worden.
Mocht u speciale wensen hebben, laat me dit dan even weten,
zodat we dit bij ons hebben. Graag tot ziens op de zoekdag in
Weert.

Detection Systems Holland, tel. (038) 3636591

Powerlifter 50
Na het succes van
de'Supamag'
introduceert
Detect een geheel

nieuwe magrreet
die de trekkracht
van de Supamag
vele malen over-
treft. Blj vol
kontakt'trekt de Powerlifter (ongelooflijk
maar waar) meer dan 50 kilo! .Afrnetingen
van dit kleine monster: hoogte 5 cm, door-
snede 32 mm. Het huis is gemaakt uit onver-
woestbaar r.v.s. Voor de fabricage van de

Powerlifter is de sterk magnetische gtond-
stof Neodymium gebruikt.

Prijs incl verzendkosten/ 239,50 Inlichtin-
gen: Fa detect - Gert Gesink, te. 053) 4300572-

[*]



Garrett GTI 1,500
Minder rommel opgra-

ven zoals o.a. lipjes van
blikjes, aluminium
schroefdoppen, folie enz.
Meer, en het liefst veel
meer munten, sieraden en
andere leuke dingen vinden, dat is
de droom van de meeste zoekers.

Garrett claimt dat de nieuwe GTI

1500 een betere discriminatie heeft
dan de doorsnee detector.

Op het kleurige grafische display is
ook beter te zien wat er ligt, hoe

diep het ligt en hoe groot de munt
ofhet voorwerp ongeveer is. Met de

touchpads (druldcnoppen) zij n alle
menu's, programma's en instellin-
gen maldcelijk te bedienen en is
alles goed afte lezen.

De machine heeft 4 vaste program-
ma's voor o.a. munten, sieraden,
voorwerpen en een zero discrimina-
tiestand (dual discriminatie). Het
custom programma is door de

gebruiker zelfin te stellen en te
bewaren in het geheugen van de

detector. Verder zijn o.a. de sensiti-
vity, threshold, volume, tone en de

frequentie (4 standen), discrimina-
tie, discrimatienotches in te stellen.
Het goed in de hand liggende
apparaat is uitgevoerd in de inmid-
dels bekende groene kunststof
Garrett behuizing en een 9,5 inch
open diepzoek schotel. Het is ook
als heupmodel te gebruiken.

Detects uitgeverij-poot is op zoek naar
serieuze manuscripten: zoeken met detec-
tors, detectorvondsten (ook munten) restau-
ratie en schoonmaaktechnieken e.d. Het is
de bedoeling om samen met de auteur tot
een goede en verantwoorde uitgave te
komen waarbij we ook de frnanciële belañ-
gen van de auteur niet uit het oog verliezen.

Inlichtingen: Fa. Detect - G. Gesink
Schurinksdwarsweg 77, 7 523 AT Enschede,
tel. (0s3) 4300s72, fax (0s3) 4302792

Prijs:f 199s,-

Inlichtingen:
I(ooistra Metaaldetectors,
rel. (0s13) 46 s0 93

70 cm diepte, souden-
en ztlveren munten selectieknop,

gouden armband filter, bla bla ....

Ja... ja..., toch maar eens Hagro bellen!!

Ha gro Metaa ldetectors, Stationsstraal 1 32-1 34, Deu rne

tel. (0493) 31 44 65 (winkeltijden), na 18.00 uur (0492) 33 14 51

Officieël dealer van: Altai, Bounty Hunter, C-Scope, Compass, Fisher,
Garrett en Viking.

þE



persbericht

DPV- Symposium (21 november)

Metaaldetectie:
schatgraverij of prospectiemethode ?

De Drents Prehistorische Vereniging De gespannen verhouding tussen detecto- 11.30 - 12.00 uur lezing dhr. H. Hasselt,

organiseert op zaterdag 21 november a.s. ramateurs en archeologen maakt dat in secretaris van the

het bovengenoemde symposium. Nederland metaaldetectie als problema- Coinhunter Company

Een zestal sprekers zal, ieder vanuit zijn of tisch wordt gezien, dit in tegenstelling tot 12.00 - 12 30 uur discussie

haar eigen achtergrond, ingaan op het bijvoorbeeld Denernarken, waar metaalde-

fenoneen metaaldetectie in Nederland en tectie niet in een kwade reuk staat, omdat 12 30 - 13.30 uur lunchpauze

de voortslepende discussie tussen metaal- het daar vanafhet allereerste begin door

detectoramateurs enerzijds en de profes- archeologen is opgepakt en geïncorpo- 13 30 - 14.00 uur lezing mw. drs. M.

sionele archeologen anderzijds over het reerd als een serieuze prospectiemethode. Scharloo, directeur

gebruikvandezeapparatenendemate Rijksmuseum Het

van destructiviteit voor het bodema¡chief. Tijdens het symposium zullen vragen aan Konininklijk Penning-

In de ochtend zullen vooral de problemen bod komen als: "Wat is een metaaldetector kabinet

worden geinventariseerd, terwijl de en hoe effectief is dit instrument?", "Wat 14 00 - 14.30 uur lezing mr. I. de Wit,

middag zal worden gebruikt om te zoeken verwachten detectoramateurs van de medewerker Sector

naar positieve oplossingen en te komen tot professionals?", " Hoe groot is eigenlijk de Behoud, Rijksdienst

een gedragscode. schade die kwaadwillende detectorgebrui- voor het Oudheidkun-

Het symposium begint om 10.00 uur en kers aanrichten in het bodemarchiefl", "Is dig Bodemonderzoek

vindt plaats in het Van der Valk Motel, een algemeen detectorverbod zinvol?", 14.30 - 15.00 üur lezing D.D,{.

Assen, Balkenweg 1 te Assen. "Hoe zit het met het aankoopbeleid van (De Detector Amateur)

particuliere metaalvondsten door 15.00 - 15.30 theepauze

Metaaldetectors zijn apparaten waarrnee musea?", " Wat zijn de positieve aspecten

allerlei soorten metalen voorwerpen van metaaldetectie?' etc 15.30 - 16.30 uur slotdiscussie

kunnen worden opgespoord, ookwanneer

deze zich op enige diepte in de bodem In de middag zal vooral worden ingegaan De dagvoorzitter is drs. D,{. Geüits,

bevinden. Voor archeologen zijn het op de positieve rol die metaaldetectorama- Vakgroep Archeologie van de Rijksuniversi-

nuttige en inmiddels onmisbare instru- teurs en hun verenigingen kunnen spelen teit Groningen.

menten bij het zoeken naar kleine voor- in wetenschappelijk onderzoek en monu-

werpen, die anders bij een opgraving mentenzorg. Tevens zal worden gezocht Geïnteresseerden kunnen zich voor

gemakkelijk verloren zouden kunnen naar mogelijke oplossingen voor het 1 november aanmelden door overmaking

gaan. Door beroepsarcheologen wordt het geschetste probleem en zal een poging van / 45,- op postgiro 842393 t.n.v

gebruik van metaaldetectors buiten een worden gedaan overeenstemming te penningmeester DPV, Kastanjelaan 7,

opgraving als ongewenst gezien. bereiken ten aanzien van een gedragscode 9471 RW Zuidlaren o v.v. Sl,rnposiurn.

Het onoordeelkundig uitgraven van In dit bedrag zijn koffie/thee en lunch

metalen voorwerpen kan immers het Het programma ziet er a1s volgt uit: inbegrepen. Aan cle zaal zal het toegangs-

bodemarchiefverstoren en belangrijke 10 00 - 10.30 uur ontvangst met koff,re bewijs in de vorm van een lunchbon en het

archeologische informatie vernietigen. 10 30 - 10.35 uur welkomstwoord mw. programma worden verstrekt.

Professionele archeologen hebben dan ook drs. I.B. ten Kate,

de neiging detectoramateurs, die hun voorzitter DPV Voor nadere inlichtingen over dit s¡nnposi-

hobby op allerlei terreinen uitoefenen, als 10.35 - 11.00 uur introductie thema dr. um kunt u terecht bij Wijnand van der

schatgravers te zien De arnateurs op hun W,A.B. van der Sanden (DPV-bestuurslid en organisator),

beurt benadrukken dat zij weinig schade Sanden, prov. archeo- telefoon: (05921365799 (werk) en indien

aanrichten aan het bodemarchiefen zij loog Drenthe het financiële zaken betreft:

verwijtendeberoepsarcheologendatzij 11.00-11.30uur lezingdrs FJ.Bult, SiepWetterauw(penningmeesterDPV),

veel te lang geen gebruik hebben willen gemeente-archeoloog Tel (o5ol 4092422.

makenvan deze apparaten, waardoorjuist Delft

veel informatie verloren is gegaan.
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VOOR U GELEZEN

G.M.M. HounsN,

Muntgewicht
voof een

Angel,
rand,schrift
AGN.DEI..

Oorspronke-
Iijke massa

4,1 g Massa:
4,009 g,

afmetíngen:
Ø 13,5 mm,

díþte 3,5
mm De

zijkantis
grof gevijld

RJ. Holtman

De meeste zoekers hebben ze wel
eens gevonden: muntgewichten.
I(eine vierkante messing plaatjes
met - meestal - aan twee zijden een
afbeelding. Op de voorzijde een

vereenvoudigde afbeelding van de

munt waarvoor het gewichtje was
bedoeld, en op de achterzijde

het merk van de maker.
Met deze gewichten

konden gouden (en

soms ook zilveren)
munten worden
gewogen; te lichte

munten konden door
de ontvanger worden

geweigerd of met korting worden
geaccepteerd.

Door het gebruik van de metaalde-
tector is onze kennis van deze
gewichten breder geworden. Twin-
tig jaar geleden waren muntge-
wichten van voor 1500 nauwelijks
bekend. Ondertussen zijn er vele
honderden gevonden; een overzicht

Loden muntgewícht
voor een Noble uan
Engeland. Massa
7,58 g, afmetíngen
1-4,5x1.4,5x3 mm

Messing
muntgewicht

voor een Angel
vanEngeland,

omstreeks 1500
gemaaktin

Gent Massa
5,082 g

van de rdkdom aan vormen en
afbeeldingen is nu door Houben
gebundeld. Hij heeft zich daarbij in
eerste instantie laten leiden door
de vormgeving van de munt-
gewichten, en niet door de blok-
beeldenaar, dat is de voorzijde van
het gewicht met de afbeelding van
de bijbehorende munt. Hierdoor
kost het terugzoeken van een

muntgewicht even tijd.
Vooraf worden enkele achtergron-
den van muntgewichten besproken,
zoals ontwikkeling en verspreiding,
fabricagemethoden, en
justering (op

massa brengen).
Daarna worden in
vijfhoofdstukken
(16 pagina's) de

muntgewichten
naar vorm behan-
deld: ronde
bronzen, vier-
kante bronzen
uit Brugge,
vierkante mes-

sing uit Gent,
vierkante en

Messinq muntge-
wicht. gehoktuit

eenplaat,voor een

Fioríno vanltalië.
Massa3,508 g,

afmetíngen
'L'1x13x3,5 mm

ronde uit Antwerpen, en loden
muntgewichten. De afbeeldingen
zijn helaas niet altijd even duide-
lijk. Afgesloten wordt met 13 pagi-
na's over etiketten uit
muntgewichtdozen (periode
1586-1614) en-vier pagina's recente
aanvullingen op 2000 Jaar gewich-
ten in de Nederlanden (1980) en
Muntgewichten voor munten van
de Nederlanden (1981).

Þ'l

De oudste muntgewichten uit

Muntgewíchtvoor een

zilveren groot van
Engeland,. Mass a 3,97 g,

De oudste
gewichten zijn van

brons, terwijl in de vijftiende eeuw
werd overgeschakeld op messing.
Loden muntgewichten behoren tot
de oudste, hoewel ze ook rond 1600

rrog zljn gemaakt. De bekende
Antwerpse gewichten komen
beperkt aan bod. De verscheiden-
heid is echter groot, zodat er hier-
over hopelijk nog eens een aparte
studie verschijnt. Ook de bijbeho-
rende weegschaaltjes zijn nog niet
onderzocht. De zeshoekige messing
muntgewichten worden als Frans

aangemerkt en verder niet bespro-

ken. De ronde muntgewichten van
1499 komen helaas ook niet aan

bod. Het lijkt erop dat aIle massa's

in de tabellen niet die van de munt,
maar van de gewichten zelf z1jrt.

Dit kan het determineren
van een muntgewicht
bemoeilijken, vooral
wanneer van een bepaal-
de munt meerdere
emissies zijn geweest

met verschillende
massa's. Van de bijbeho-

rende munten is geen afbeelding
opgenomen. Dit boekje is deson-

danks een zeer goed begin om het
verzamelgebied verder te kunnen
ontginnen.,,Moderne" muntge-
wichten uit de 16e eeuw ofjonger
kan men trouwens opzoeken in het
voortreffelijke boek van Arent Pol:
"Noord-Nederlandse muntgewich-
ten", dat is uitgegeven door Rijks-
museum Het Koninklijk Penning-
kabinet. "De oudstemuntgewichten
uit de Nederlanden 1300-1600" is

verkrijgbaar door f 18,- te storten
op giro 41 55 59 ten name van
G.M.M. Houben, Weteringpark 7-

30a, 8025 AM Zwolle. Ook is het
verkrijgbaar op de zoekdagen.

Messing
muntgewicht
voor een

Vlaamse
Leeuw.

Massa
3,826 g



Determinatiehulp
voor de meest nageslagen munten in de

I'{ederlanden van c.a. 1250 - 1400

Tot voor kort was er een hele stapel,

vaak kostbare boeken nodig om,
bijvoorbeeld een imitatie van een
'Tourse groot' te determineren.
De hier aangehaalde muntsoort is
binnen de tegenwoordige grenzen

van ons land door niet minder dan

14 muntheren nagavolgd!
Een dergelijk probleem doet zich
vaak voor met munten geslagen in

de periode van ca. 1250 tot 1400.

De veel voorkomende imitaties van

bijvoorbeeld de Engelse sterling, de

estalin ofBrabantse sterling, de

ruitergroot, de adelaarsgroot, de

leeuwengroot en de plak van twee
groot zijn er sprekende voorbeelden
van.

Om het determineren van munten

uit deze periode te vergemakkelij-
ken, is een lijst samengesteld van
de meest nageslagen munten in de

13e en L4e eeuw.

Op deze wijze is een boekje onstaan
van 40 pagina's, waarin d.m.v. de op
de munten voorkomende legenda
een overzicht wordt gegeven van de

imitatiepraktij k uit de beschreven
periode. Waar dat noodzakelijk
werd geacht zijn illustraties toege-

voegd om het muntbeeld te verdui-
delijken en zo het
determineren
gemald<elijker te

maken. Een

literatuurverwij-
zing ofbronver-
melding (vei-

linglijst,
tijdschriftarti-
kel) maakt de

wegvT{
naar meer
bijzonder-
heden.

bijvondst

Tijdens het zoeken
met mijn metaaldetector
viel mijn oog onlangs op
een stukje vuursteen dat

halfuerscholen uit het zand
stak.

Gewoontegetrouw bukte ik ook
ditmaal voor alles \Ã¡at maar

enigzins interessant kan zijn en
met verbazing raapte ik dit mooie

vuurstenen pijlpuntje in de vorrn van
een kerstboompje op.

Het is van beige-grijs vuursteen en dateert
uit de laatste fase van de nieuwe steentijd

(het neolithicum). Pijlpuntjes van deze vorrn worden
vaak beschouwd als typisch voor de

Standvoetbekercultuur (circa 2850-2500 v. Chr.)
Zo zieje maar hoe je niet alleen je oren voor de piepjes

maar ook je ogen goed de kost moet geven tijdens
het zoeken.

Karel Beks, Breugel

Mooie

Omdat
de legenda op de

hier bedoelde munten vaak
slecht of maar gedeeltelijk is te
lezen, zijn alle bekende varianten
op de tekst weergegeven. Zo zalfj'et
in vele gevallen mogelijk zijn ook
een munt met een slechts gedeelte-
lijk leesbare legenda goed te deter-
mlneren,

Het boekje is verkrijgbaar bij het
Munt- en Penningkabinet van de

Spaar- en Voorschotbank in Sur-

huisterveen of door overmaking
van f 10,- phts f 2,40 verzendkos-
ten op rekening m. 47.65.02.489

t.n.v. B.HJ. te Boekhorst te Anjum
o.v.v.'Determinatiehulp'

þ'l



AANMELDINGSFORMUTIER
METAATVONDST

DATIIM:

NAAM VINDER

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAÂTS;

TELEFOON

GEVONDEN OBJECT

MATERIAAL:

OMSCHRUVING OBJECT:

AFMETING/C q GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: ]A / NEE

VINDPLAATS / COÖRDINATEN:

GEMEENTE / PLAÂTS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN:

HANDTEKTNING:

tector AMATEUR

SJTUATIESCHETS VINDPLAATS CEVONDEN OBJECT:

AFBEËLDINC CEVONDEN OBJECT:

HET GEVONDEN OB/ECT BLI'FT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMETDING IN DEPOT BI,I DE VINDER

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

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en
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 invullen van dit formulier is heel eenvoudig.
Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoaÌs naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

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

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

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

Romeinse schen¡en.

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

Adressen waar u het formulier naar toe kunt sturen:

Rijksdienst v oor het Oudheídkundig Bodemonderzoek
(RoB),
Kerkstraat'J..,
Postbus 1-600,3800 BP Amersþort
Teleþon 033-463 42 33
Fax 033-465 32 35

Koninklijk P enningkabinet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus'11.028, 2307 EA Leiden
Teleþ on 07'l- - 5'1. 207 4 I

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

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KLEINE MOEITEI

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:

Þ.1



GELAN[Nqtr@

De bestaande C.Scope modellen CS2M, CS2MX en
CSl220XD worden voortaan met een nieuwe door
C.Scope ontwikkelde open (concentrische) schotel
geleverd.
De CSSMX wordt nu geleverd met 2 verwisselhare
schotels, de nieuwe schotel en een 20 cm
lS0C0N schotel.GEN

M ETAA LD ETECTI E SYST E M E N

GELAN Metaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 17 ,5272 PA Sint-Michielsgestel

Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58
E-mail gelan@worldonline.nl



6ovnh1 lluntor ç
o Microprbcessor gestuur -afl

van lD en diepte . Tiptoetsbedienrng

oAutom en instelb grondbalans ¡ lnstelb

en autom notch o No motion all metal en

motion all metal o 3 toons geluidsdiscr

f 179t,-

(zarrolt 6'(1 TOOO
. Power master circuilry o Tiptoelsbediening

met 256-staps frjnafstelljng ¡ Uniek kleuren

LCD'scherm voor aflezing van o.a diepte, discri

mrnatie, rdentÌfrcatre, batterijen, notch enz ¡
Autorn en rnstelb grondbalans enz ¡ Geluids-

identrf lcatle o 8 zoekf requentres . Zoutwater'

ontstoring . Cr¿trs instructievideo

(zarr<'tf 6Thx l OOo
o Power master circuitry voor extra

diepte. o Tiptoetsen voor bediening

o'LCD-scherm voor aflezing van o.a. diepte,

discri m i natie, identificatie, batterijen,

notch ehz. ¡ Audio-boost autom. grondba-

lans enz o Crátis instruct¡evideo.

f lfÍît-

ComyaÇÇ

Coin 7ro
o Verlichte meter met lD-en

diepteaflezing. o Autom grond

balans. o lnstelb. discr a 3-toons

geluidsdiscr. o Auto notch. . Druktoet-

sen voor all metal en trash out. o Batterij-

oplaad aansluiting

f 2191,-

(z arv'oti (drandm a çtor
llttnter CXll
. Tiptoetsen voor bediening

a lD-meter voor aflezing van o ¿ d¡epte,

identificatie, batterijen enz. ¡ úeluidsidentifi

catie, 2-knops discr. instelling, autom
grondbalans enz. o Cratis

C.ontpaÇÇ (zoldçc.anner 7ro
o À¡eter meÌ lD-en diepteaflezing.

.Autom en instelb grondbalans

o lnstelb discr o lnstelb basistoon rn all

metal stand o Druktoetsen voor all metal

en trash out

f 1991,-

CompaÇÇ
¡ vari-lilter o lans o
lnstelb discr . Druktoetsenvoorall metal

en trash out o Basistoon automatisch

119t,-

Leden 5o/o korting. Alle nieuwe apparotuur wordt geleverd

met Ned. gebruiksaonwijzing en 2 jaar garontie..

CTORS

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0s13) 46 s0 93
Fax (0513) 46 30 67

o Microprocessor

discriminatie en

Ondanks de lage prijs

en dus ideaal voor de

9ountu lfvntor
I

Qviok, Draw ll
o Microprocessor gestuurd o Aflezing van

lD, diepte, notch en balterijen oAutom
grondbalans, instelb en autom notch

o 3-standen ijzerdiscr a 3 toons geluidsdiscr

f 99t,-


