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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? lVeel
Tesoro-gebru i kers weten
al lang, dat een Tesoro
detector het

á [<'' o meesú
geschiktst is
om kleine
muntjes van
kopen zilver
en ooud te /
vinâent t
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Tesoro Lobo Super Traq
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lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 AT Enschede
Tel. (0s3) 430 0s 12
(bezoek op afspraak)
Fax (053) 430 21 92
http://www.a 1 . n l/bed rijven/detecU

Uit een onlangs in Engeland
gepubliceerde test van
de Londense detectorclub
'The Premíer Metal Detectíng Club'
met verschíllende merken en
model I e n meta a I detectors,
bleek dat veruít de
meeste'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 X f 649,- LASER Power Max ll f 1452,- STINGRAY ll f 2195,-
CUTLASS ll pMax f 895,- LASER Power Max ll gemod. f 1595,- LOBO Super TRAQ Í 2315,-
SILVER SABRE pMax f 1152,- TOLTEC ll f 1699,-
BANDIDO ll pMax I 1380,- PIRANHA (pulse induction) f 1795,- SUPAMAG (supermagneet) I 349,-



Detector magazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amatettr"
en verschijnt elke 2 maanden.
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Voor'\Ã/oord
ESTUUR

Dit is al weer hetlaatste nummer van'1.998. Een
jaar dat al weer snel aan ons voorbij is gegaan. Het

te natte najaar heeft velen onder ons parten gespeeld

bij het zoeken.Vele landerijen stonden of staan noch
steeds onder water zodat zoeken onmogelijk is. Gezien de

vondstmeldingen zijn er gelukkig toch voldoend,e akkers
aanwezíg waar wíj onze mooie hobby uit kunnen oefenen.

Ttjdens het schríjven van debijdragen aan dit nummer komt
er nog eens bíj dat we de schaatsen uit het vet kunnen halen.

Hoeløng deze periode duurtkunnen we niet zeggen echter van

zoeþen komt nu niets
meer.

Over de tentoonstelling is

weer voldoende te melden.
Een ieder die hierin is geTn-

terresseerd en zijn we dat
niet allemaal, raad ik aan dit
magazine goed te lezen.

Het symposium Metaaldetec-
tie : schatgraverij of prospec-

tiemethode, dat georgani-
seerd zou worden door c1e

Drents Prehistorische Vereni-
ging is niet doorgegaan. Bij
monde van de heer W van
der Sande werd ons medege-

deeld dat het symposium
werd afgeblazen in verband

met te weinig deelname.
Ikvind dit jammer en zeer
sneu voor al die mensen die
in de voorbereiding hiervan
heel veel tijd, geld en energie
hebben gestoken.

In het bestuur zullen we van
gedachten gaan wisselen hoe
we zelf actief met dit gegeven

verder aan de slag zullen
gaan.

De ledenwerfactie die wordt
gehouden onder de impor-
teurs en hun dealers begint
vruchten af te werpen. Hier-
door kunnen we per ingaande
1 januari 1999 verschillende
nieuwe leden, waaronder ook
uit België, als lid in ons

bestand bijschrijven.

Tot slot wil ik een ieder de

beste wensen voor 1999 over
brengen ook namens het
bestuur en wij hopen velen te
mogen ontmoeten bij de

openingen van onze tentoon-
stelling in het land.

J. Koning

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?ll

I Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31,

8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 69l,978.

I Ledenadministratie
Opgave van leden, wagen over de contributie b!j:
W. Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden.

I Activiteitencommissie
Voor vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natieclagen lernt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Groningen, Tel. (o5o) 5413396

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

Hanebalken 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5tz) S4S1a7.
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, Pealskar4T, 85or TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 1s3,9205 CL Drachten
Fax (o5rz) S4S1a7. E-mail: dda@creatype.demon.nl

Vondstaanrneldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud
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Bestuursleden Adreswijzigingen
en/of graag doorgeven

redactieleden aan:

Ledønadminictratie,
DPA

lvlelksmaçtate 1 6,

og71 *7
Loeuwarden

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

J. I(oning, Roodborststraat 20,

8916 AC Leeuwarden.
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Een gemiste kans
De voorzitter schreefhet al in
zijn voorwoord dat het sym-

posium in Assen, door gebrek

aan belangstelling niet kon
doorgaan. Jammer dat er voor
dit zo belangrijke initiatief zo

weinig belangstelling werd
getoond. Maar niet alleen
jammer, ook een gemiste

kans om van gedachten te
wisselen, om elkaars stand-

punten aan te horen.
De reden voor het gebrek aan

belangstelling weet ik niet.
De Reuverdagen waren in
dezelfde week als het sympo-

sium. Was het symposium
teveel van het goede? Of leeft
in het archeologisch veld het
'probleem van de metaalde-
tectorzoekers' dan toch niet
zo erg, als regelmatig wordt
verondersteld?
Uiteraard wil de DDAvolgend
jaar weer met de diverse

archeologische instanties om
tâfel. Wij hebben sinds de

oprichting van de vereniging
'De Detector Amateur' gepro-

beerd een opening te creëren

a Leglimeer le met )e

lidma atsch ap sk a ar t ( e denp as)

awees uoor onze vereniging

"de Detector Amateur" een

detectorqmbassqdeur

I Laat munitie liggen; indien nodig àe

plaats markeren en de politie waarschuwen

a Zoeþ nooit op archeologische teneinen,

mits je toestemming hebt verkregen van de

bevoegde instanties om mee te helpen bij

e en ar ch eol o gi sch e op gr av in g

a Neem zoveel mogelijk het metalen afual,

zoals lood en koper mee Denk om het

miìieu

Ruud, Nick, Leo, Frans,
e e e ú ø ê,) o 4 4 n BennO,Mart,Eddy, Sjefl<een

véle anderen, de beste wensen

h u i s h o u d e I ij k r e g I e m e n t ;,".""'J::iå"j,äl;::::l',Ï-;
lvraag altijd, toestemming tot zoeþen aon a Maak ake goten weer netjes dicht en wel hulp was het niet gelukt om

d.e landeigenaar of beheerder von de grond. zo, dqt er geen schade zichtbaar is elke keer weer een magazine

þijuoorbeelà aan een euentuele grasmot) te laten verschijnen.

in de toen bestaande
controverse tussen de archeo-

logie en de detectorzoekers.
Er wordt nu met elkaar
gepraat en naar elkaar geluis-

terd en er is de wil om aan

oplossingen te werken. Zo

moeten er over een aantal
dingen, zoals o.a. de vondst-
aanmeldingsproblematiek
meer duidelijkheid komen.
De DDA heeft daar duidelijke
ideeën over en wil daar met
de desbetreffende instanties
over praten.
Aan de DDA zal het in ieder
geval niet liggen.

Kees Leenheer

Uiterste inzenddatum:
vondst van hetjaar 1998,

3 februari 1999

I Vondsten, w aaru an men red.elijÞerwijs

kan aannemen oJ vemoeden dat deze vqn

w etenschapp elijke cultuurhistorische

waarde zijn, moetenbinnen drie dagen

gemeld woû.en bij de burgemeester van de

plaats waaÍtoe het gebied behoort

I Bovengenoemde vondsten moeten

eveneens worden aangemeld bij de

de sbetr eÍfend e archeologische in-stanties,

zools de ROB en het WK

I Het 's ncchts zoeken zonàer toestem-

ming van de landeigenaar ís verboden-

Iemand die 's nachts zoekt is verdqcht

bezig

Bedankt
Al weer een j aar voorbij . 6

magazines per jaar, 42 maga-

zines alweer in totaal.
Voor de meeste mensen is het
vanzelfsprekend dat het
magazine elke 2 maanden bij
ze in de bus valt. Je betaalt er
toch voor.
Toch is het niet zovanzelf-
sprekend als het lijkt. Wij zijn
een vereniging en geen grote
uitgeverij, dus elke keer komt
er weer een heleboel voor
kijken voordat zo'n blad klaar
is. Wij zijn ook afhankelijk
van de medewerking van u,

van de leden dus.

Gelukkig kregen we ook in
1998 weer een heleboel hulp,
veel kopij en niet te vergeten
ook de nodige stimulans
d.m.v. schouderldopj es.

Dus Wil, Dick, Gert, Albert,

Jan, Klaas, Rio, Denny, Niels,
Ina, Arjen, Wiesje, Johan,
Dirk, wim, ItI9p, co".r,
Gerard, Alexander, Evert,
Patrick. André, Alex, Will,

7.ç. mot
viteraard de
nodiEø lovþo
vonXctøn.
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Voorzitter:
J. Koning
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8916 ac Leeuwarden
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Vice-voorzitter &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
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Bestuurslid:
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ledenadministratie
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l,i,'l r' tr-'.. iì .¡r.1i r ¿, ¡:
Het lidmaatschap van deze
vereniging loopt altijd per
kalenderjaar en wordt zonder
opzeggíng altijd stilzwijgend
verlengd met een jaar.
Degenen die in de loop van
het jaar toetreden, ontvangen
alle reeds eerder verschenen
nummers van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op
r augustus schriftelijk binnen
te zijn. De contributie per lid
bedraagt f 5o,- per jaar.
Voor gezinsieden geldt een
aantrekkelijke korting.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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In dit laatste nummer staant *"", vele aanmeldingen voor àe

uondst vanhet jaar. Nog steeds

zijn er leden die denken dat ze alleen
met gouden en zilveren voorwerpen in

de prijzen kunnen vallen of meedoen.
Natuurlijk allemaal onzin. Het gaat er
om d.at je vondstenlaat zien met een

verhaaltje eromheen. Het hoefi zelfs niet
van metaaT te zijn.Vaak worden er
bijvonàsten gedaan die zorgen dat je
een mislukte zoekdag nog lang in je
herinnering vasthoudt. Zo zijn er ook
v erschillende categorieën in het lev en

geroepen die ik nogmaals zal vermel-
d.en.

Sieraden. Munten. Gebruiþsv ooru) erpen.
Militaria. Religie / Devotionalia. Diver-
sen.

Het moet niet zo zijn dat een inzender
automatisch iets uint omdathij of zij de

enige in een categorie is.Immers, de

leden zullen door miàdel van het inzen-
den van de kaartjes volgend jaar moe-
ten beslissen wat de mooiste vondst
was. Een gouden voorwerp is zeer zeker
geen zekerheià voor een prijs.
Het verhaal over en om de vondstheen
is va.ak belangrijker dan het voorwerp
zelf .We treffen telkenmale leden die
denken d.at ze met eenkoperen of bron-
zen voorwerpje, Luaar toch een leuke
anekdote over verteld kan worden, niet
mee kunnen d,oen. Dus mensen schroom
niet, pak pen en papier en schrijf . In het
februarinummer zullen alle nog binnen-
gekomen meldingen v an'J.998 w or den
opgenomen.

J.Koning

OM MEE TE DoEN lr¡¡t os .vot¡¡st varu urr ¡ire_a"
DIENT U EEN VERHAAL, VAN TENMINSTE I5O
WOORDEN, TE SCHRI/VEN OVER HET DOOR U GEVONDEN

oB.tEcr. NATUURLITK sruuRT u DUIDELITKE roro's v¡¡¡

T.i,ïff;; ä:"x;"äiï,'# ääffi

wen. Een wapen en een kruis kon ik
zien. Ik was in alle staten. Wat was

ik blij met mijn eerste gouden
munt. Ik had hier al zo vaak gelo-
pen en nu clit resultaat. Daarna nog
verder gezocht en ik vond nog 50

centimes út 7922 van Frankrijk.

Inmiddels was het etenstijd gewor-
den en ik ging snel naar huis. Thuis
vroegen ze wat ik gevonden had en
ze wilclen me eerst niet geloven,
nraar ik had het bewijs in mijn
handen. Een paar dagen later heb
ik het allerlaatste stukje van de

akker nog afgezocht. Over het
resultaat mocht ik wederom niet
klagen. Ik vond nog de helft van
een zilveren munt van 1617, 1

zinken munt, 1 versleten duit en

1 duit van Overijssel uit 1769.

Deze cluit was nog in goede staat.
Mijn gouden munt heb ik voor
onderzoek opgestuurd naar het KPK

te Leiden. Na bijna 3 maanden van
spanning kreeg ik mijn munt weer
terug. Het betrof een gouden escu-

do uit Spanje. Verder gegevens zijn:
âutoriteitJohanna en Karel (1506 -

1516), datering zj., muntplaats
Sevilla, gewicht 3,30 gram.

Genoemde munt werd onderzocht
en beschreven door drs. BJ. van der
Veer. Na dit onderzoek werd de

munt nog onder de microscoop
bekeken. In de munt zaten wat
haarscheurtjes en er werd geen
risico genonen om de munt weer
recht te buigen. Desondanks ben ik
heel blij met mijn eerste gouden
munt en ik zou graag met dit
verhaal mee willen dingen naar'de
vondst van hetjaar'.

Atj an B ouwman, Colms ch at e

Mün eerste gouden munt

Ik was aljaren geïnteresseerd in het
zoeken met een metaaldetector.
En oktober 1994 was het eindelijk
zover, dat ik mijn metaaldetector,
een White's Classic I, kon aanschaÊ
fen. Hiermee heb ik ongeveer twee
jaar gezocht. In de buurt van mijn
woning liggen diverse maisakkers
waar ik mag zoeken. Een van die
maisakkers ligt op loopafstand van
mijn woning. Vanaf augustus 1995
heb ik dit stukje land regelmatig
afgezocht. De toenmalige eigenaar
had er niet veel vertrouwen in, dat
ik daar veel zou vinden, maar ik
dacht er anders over. Ik had name-
lijk gezien, dat er veel scherven,
pijpenkoppen etc. lagen. Dit zegt
nog niet alles, maar dan weet je
maar nooit. De vondsten tot aan

mei 1998 vielen wel mee. In totaal
had ik 15 munten gevonden, zoals 2

nikkelen guldens, een nikkelen
rij ksdaalder, diverse versleten
duiten, een halve cent, versleten
halve centen van Willem I, een cent
van 1920 en 1937, een zinken
krvartje, een uniformknoop (ont-
ploffende granaat), diverse knoop
jes, een gesp, 3 musketkogels en

een gordelsluiting.

Na een morgen in mijn tuin
gewerkt te hebben, had ik zin om
iets voor mijzelf te gaan doen.
Het was op 20 mei jl. prachtig weer
en ik besloot om erop uÍt te gaan.

Sinds oktober 1996 ben ik in het
bezit van een White's Spectrum XLT

en ik had er al redeldke resultaten
mee geboekt. Ik besloot dus het
laatste stukje maisakker af te
zoeken. Na een poosje kreeg ik een

helder signaal. Op de display gaf
nrijn detector het cijfer 20 aan.
Ik had het idee dat het wel rommel
zou zljn. Nadat ik de juiste peiling
had gemaakt, groef ik het nog
onbekende voorwerp op. Ik liet de
grond voorzichtig van mijn pionier-
schep afglijden en ik zag iets goud-
kleurigs blinken. Ik pakte het
voorwerp op en de grond viel er
onmiddelijk vanaf. Meteen had ik
in de gaten dat het een gouden
munt was. Helaas iets samengevou-

In]



Merovingische
munt

Tussen de regen en de stor-

men in september was er
toch een droge dag. Snel in
de auto van Hoorn/Enkhuizen
richting Overijssel gegaan. Ik wilde
toch weten ofhet gewas van een
paar zoekvelden er al afwas en zo
ja, dan even zoeken. Daarna had ik
de bedoeling richting Friesland te
gaan en dan terug over de Afsluit-
dijk.

Helaas waren de mais en de suiker-
bieten daar nog in de grond.
Dus ging ik verder noordelijk.
Na een aantal kilometers heb ik een
ldeiner veld afgezocht, waarbij ik
alleen een ldein gewichtje heb
kunnen vinden.

Dus toen ben ik nog verder omhoog
gereden. Op een gegeven moment
kreeg ik toch een beetje honger en
dorst, dus besloot ik even te stop-
pen op een volgende geschikte
plaats. Na een aantal kilometers
reed ik een ldein dorp binnen en

wilde daar stoppen. Toen zag ik een

kleine afgraving (voor onderhoud
of vernieuwing vån iets) met twee
ldeine modderbulten langs de weg,
dus daar parkeerde ik mijn auto.

Na een broodje en drankje pakte ik
mijn XLT en ging naar die eerste

bult. Daar vond ik een munt, een
duitje, dat had ik toch niet gedacht.
Toen de tweede bult en met de

eerste zwaai van de schotel een
goed klein signaal. In die bult op
nog geen 4 cm diepte was een heel
fraai klein muntje. Ik zag direct dat
het zilver was en nog van een hele
goede kraraliteit ook. Verder heb ik
de bulten nogmaals afgezocht,
maar niks meer gevonden.

Daarna ben ik verder gegaan rich-
ting Afsluitdijk en ik was rond 4
uur weer in Hoorn. Thuis gekomen,
ben ik de munten verder gaan

bekijken, het was een heel fraai
muntje. Ik heb het ingescand, een

JPG gemaakt en via Internet bij het
KPI( aangemeld. Het antwoord dat
ik een paar weken later kreeg,
luidde:

De foto's tonen een zeer interessan-
te munt uit de merovingische
periode (ca. 700). Het muntje is een

Ik was nog nooit aan de overkant
geweest, naar nu is het toch
gebeurd. Drie dagen zoeken op een

eiland met een behoorlijke geschie-

denis. Het was gezellig, maar de

vondsten waren matig. De derde
dag had ik bijna de moed opgege-

ven. 's Middags nog één zoekactie.
Een akker waar je het einde bijna
niet van kon zien. Dan waag je je
echt afwaar je moet gaan begin-
nen.

Nou, ik had voor het midden geko-

zen. Gewoon een plekje in de lange
lijn zoekers en de detector aange-

zet. Dan het startschot.Je zult het
niet geloven, maar de tweede zwaai
was raak. En deze keer goed. Na 19
jaar zoeken, haalde ik mijn eerste

Franse 'collega'van de Friese sceat-

ta en wordt in het Frans denarius
genoemd. Mogelijk is dit stuk
geslagen in Averneum
(Clermont-Ferant). Ik heb geen

exacte parallel in de literatuur
kunnen vinden.

P.S. Ik moet nog steeds een keer
terug naar die vindplaats. Dom
maar ik was vergeten de naam van
het dorp te noteren. En het I(PK wil
graag de exacte vindplaats weten!!

Earl Specht, Zwaag

gouden munt uit de grond, een

Keltische nogwel. Zo zie je maar,
nooit de moed opgeven.

R. Jongejan, Den Haag

Newbury
nooit van gehoord!

[']



De gouden vijver
Ik zoek al sinds een ldeine 2 jaar met
de metaaldetector en ben lid sinds
zo'n1'1.12 jaar. Mijn eerste metaalde
tector was een rvVhite's Coinmaster
en ik ben nu in het bezit van een

Tesoro Toltec II. Met mijn eerste

detector heb ik ook al eens goud
gevonden, nl. een gouden

trouwring. Maar met de

Tesoro heb ik voor mezelf
de vondst van hetjaar
gedaan, nl. een gouden
munt.

De laatste jaren zoek ik
regelmatig in de omgeving van

mijn woonplaats in de provincie
Utrecht en heb al een aantal leuke
vondsten gedaan, zoals duiten,
oorden, lakenloden, meelzakloden
en vele andere voorwerpen. Maar om
een lang verhaal niet al te lang te
maken, begin ik dus:

Mijn zus en zlvager hadden vorig jaar

een huis gekocht met een gote stal en

boomgaard achter het huis. Bunnik,
dacht ik, vlak bij de Vecht, je weet
maar nooit, misschien ligt er wel
Romeins. Na toestemming te hebben
gewaagd, liep ik dus al gauw in de

boomgaard. Het gras was eigenlijk
veel te hoog en dat maakte het
zoeken er niet gemakkelijker op.

Na wat gespen, ouder ijzer en het
bekende aÍì¡al te hebben gevonden,

zei ik: ' Ik kom wel terug als je het
gras gemaaid hebt.". Mijn rwager
antwoordde: " Nog even geduld, want
ik ben van plan om een vijver aan te

leggen, dan wordt er gegraven en dan
kun je je uitleven.".

Toen het zover was, ging ik direct
kijken en daar lag een groot gat van
15 x 5 meter en zo'n 1,5 meter diep.

Daarnaast lag een grote berg
grond. Na te hebben
gezocht en eigenlijk
niets te hebben gevon-

den, ging ikweg. Een

aantal dagen later was

Aantrekkingskracht
Iedereen heeft wel eens een akker, waarje eigenlijk niets bljzonders vindt,
maar die je toch aan blijft trekken. Zo heb ik al ruim vier jaar op een ldeine
akker bij ons in de gemeente gezocht, maar op een paar slechte duiten en wat
rotzooi na, heb ik er eigenlijk niets bijzonders gevonden.

Zo was ik op een morgen bij een kennis op bezoek geweest. Op de terugweg
kwam ik weer langs het bewuste akkertje. Ik ben er gestopt, maar toen begon
het te regenen. Blj mezelfdacht ik: er zal toch wel een keer iets goeds vanaf
komen. Dus toch de metaaldetector uit de kofferbak van de auto gehaald.
Na ruim drie uur gezocht te hebben, had ik zeggen en schrijven vijfslechte
duiten, zes musketkogels, enkele lcropen en wat lood en koper gevonden.
Het regenwater liep me al over de rug. Maar nou ben ik iemand die niet zo
gauw opgeeft en na nog even gezocht te hebben, kreeg ik een mooi signaal.
Ik dacht nog: dit moet wel iets heel bijzonders zijn, wil ik hier nog eens terug-
komen. Dus de schep de grond in. Na enig zoekwerk in het natte zand, lag
daar een zilveren kledinghaa(e. Toen dacht ik: hé, toch nog iets fatsoenlijks!

Dus terug naar huis. Daar heb ik het haakje schoongemaakt, maar ik kreeg het
bloemetje dat erop zat niet schoon. Dus heb ik het naar de zilversmit gebracht
om het schoon te laten maken. De volgende morgen kon ik het weer ophalen.
Tot mijn stomme verbazing zei de zilversmid dat het uit de 16e eeuw was en
nog zeldzaam ook. Zo zie je maar weer, dat de aantrekkingskracht van een
ald<erwaar je jaren niets vindt, toch een hele mooie vondst op kan leveren.

J. Beijk,Weert

Iu]

alle grond uitgespreid in de tuin en
ging ik weer zoeken. Na ongeveer 10

minuten, kreeg ik een helder signaal

in de koptelefoon en sloeg de meter
uit. Ik dacht: het zal wel niets bijzon-
ders zijn, maar nieuwsgierig als ik
ben bukte ik toch om te ldken wat
het was. Ik zag iets goudkleurigs en

dacht het zal wel aluminiumfolie
zijn met een goud kleurtje. Tot mijn
grote verbazingzagik dat het een

gouden munt was, ik raakte hele
maal opgewonden en mijn hartslag
begon zich te versnellen. Ik riep mijn
zus en zwager erbij en liet hun
enthousiast mijn munt zien.
Ze feliciteerden me en zeiden:
"Nu nog de rest.".Daarna ging ik
verder met zoeken, maar ik heb niets
meer gevonden.

Je waagt je af hoe zo'n munt
daar komt. Heeft er woeger

een antieke boerderij
gestaan, is de munt hier
verstopt of heeft iemand
deze verloren? Dit zalje

nooit te weten komen.

Thuis liet ik de munt aan mijn
wouw zien, die hem ook heel mooi
vond. Zlj wilde weten wat het eigen-

lijk voor munt was, maar dat wist ik
ook niet precies. In augustus zijn we

ermee naar het KPI( gegaan waar het
zeer druk was. Ik heb de munt er
laten zien en al snel werd duidelijk
wat het was. Het bleek een St. Maar-

tens Goudgulden te zijn van bisschop

Rudolph van Diepholt, bisschop van

utrecht uit 1431 - 1455.

Ook had ik nog een duit van Culem-

borg meegenomen uit 1590.

Deze werd ook genoteerd, omdat ze

toch wij zeldzaam zijn. Het was pas

de tweede die men ooit gezien had.

Na mijn laatste munt te hebben laten
zien, nl. een rekenpenning uit
Utrecht uit de 8Gjarige oorlog van
1629 met een heel verhaal op deze

penning in het Latijn, wat betekende

dat de Spanjaarden verslagen werden
bij Amersfoort door Prins Hendrik
zijn we naar huis gegaan.

Ik ben heel blij met de informatie die
ik bij het I(PK heb gekregen, omdat ik
nu weet wat het is.

John Bakker



Te laat???
Het was zondag,13 september.
Van mdn wouw hoorde ik dat haar
zwaget (is mijn nieuwe zoekmaat)
waarschijnlijk een uurtje zou gaan

zoeken. Ik was best wel een beetje
veronlwaardigd dat hij mij niet
meewoeg, want als ik ga zoeken,

dan bel ik hem namelijkwel op
met de waag of ie mee wil. Dan ga

ik ook maar een uurtje alleen
zoeken, dacht ik.

Toevallig zljn ze bij ons voor de

deur een nieuwe weg aan het
aanleggen en deze wordt circa
anderhalve kilometer lang. Over

een lengte van circa 1 km komt
deze weg te liggen door de oude
akkers van Rolduc. Ik had er al een

paar maal gezocht en in het begin
al 5 keer zilver gevonden; 4 zilveren
dubbeltjes, waaronder 1 dubbeltje
van Willem 11, 1849, en 1 zilveren
kwartje. De laatste 4 keren had ik
echter niets meer gevonden, dus

ging ik eigenlijk met tegenzin naar
deze zoekstek. Ik had wel gezien
dat men ergens op een stukje
weiland nog een afslag ging maken
en dat men er ca.40 cm van de

bovenlaag had weggenomen.
Dit stukje wilde ik eigenlijk al 2
weken eerder afzoeken, maar ik
verwachtte hier eigenlijk helemaal
geen vondsten.

Daar aangekomen bleek echter dat
men dit stuk (50 x 10 meter) nog
verder uitgediept had en dat men
er de onderlaag van de nieuwe weg
al gestort had. Helaas, ik was te
laat!!

Naast de nieuw aangelegde afslag
lagen echter nog 2 heuvels met
aarde. Een van de bovenlaag (donke-
re aarde) en een van de dieper
gelegen aarde (kleigrond). Ik begon
te zoeken in de donkere aarde.

De eerste 10 minuten vond ik alleen
maar veel troep (trekringen, blikjes,
flessendoppen enz.). Toen kreeg ik
een signaal waarvan ik dacht dat
het wel een musketkogel zou zijn

(ik zoek met een Fisher
52-6) en deze gaf een munt of
Zink aan. Toch maar even graven,

dacht ik en ziedaar een mooi
loodje. Toen ik hetloodje schoon-

wreef, stokte mijn adem. Het bleek
een zeer mooie, zilveren. republi-
keinse denarius te zijn. Mijn eerste

denarius gevonden in Nederland.
Ik heb er al eens 2 in Duitsland en 1

in Italië gevonden. Mijn dag kon
absoluut niet meer stuk. Ik wilde
eigenlijk alleen nog maar weten
hoe oud hd eigenlijk was. Ik wist
wel dat ie ouder was dan 27 jaar v.

Chr.. Ik besloot toch maar om nog
verder te zoeken. Na ca. 10 minuten
weer een goed signaal. Schep in de
grond en een groot "stuk" in de

ldei. Ik zei tegen mezelf al: "een

Romeins beeldje", want het was

tamelijk zwaar. En jawel, het was

inderdaad een tamelijk groot
Romeins beeldje. Hierna ben ik nog
ca. 3 uur blijven zoeken, maar heb
niets meer gevonden. Beide vond-
sten heb ik in de donkere (boven-

laag) gevonden.

Thuis aangekomen, heb ik als

eerste mijn oude zoekmaat (helaas

verhuisd naar Haarlem) gebeld om
hem het nieuws te vertellen. Deze

was zeer enthousiast. Ik vertelde
hem meteen de exacte plaats waar
ik het gevonden had. Hij wist
zowaar te vermelden dat op die
plaats enkele weken tevoren veel is
gezocht en gegraven door onbeken-
de detectoramateurs. Wie weet wat
zij nog allemaal gevonden hebben.

De denarius bleekvan 50 v. Chr. te
zijn. Voorzijde: hoofd van Libertas
naar rechts. Tekst: QCassivs Libert.
Keerzijde: Tempel van Vesta, met
Curulische zetel, urn en schrijfta-
blet. (Nummer 303 in Roman
conins & their values van David R.

Sear, 4e vernieuwde editie 1988.)

Het beeldje mist het linker handje
en het linker voetje. De achterkant
is nog van zeer goede kwaliteit. De

voorkant is helaas iets aangetast.

De hoogte is ca. 12 cm.

De volgende dag heb ik het beeldje
reeds telefonisch aangemeld bij de

heer Horbach (Bonefantenmuseum

en ROB). Deze is het beeldje per-

soonlijk komen bezichtigen en zal
dit, samen met de exacte coördina-
ten van de vindplaats aanmelden
bij de ROB, Amersfoort.

Van de munt heb ik duidelijke
foto's gemaakt en deze naar het
KPK gestuurd.

Met beide vondsten zou ik graag

mee willen doen met de vondst van
het jaar.

John Ferri, Kerkrade

P.S. Voor degenen die md niet meer
van naam kennen. Ik ben degene

die in Engeland (laatste Newbury
Rally) deed alsofik de 1000 pond
gewonnen had.

[']



Vrijwel alle door de Romeinen in Gallië aangelegde wegen,
paden enheirbanen sta.an vermeld in een schitterend en
ged.etailleerd Frans boek: "Tyacé,s d'ittneraires en Gaule
Romaine".

Een detail

de inzittende agrariër klimt uit zijn
machine. Ik liep niet op zijn grond,
dus hoefde ik niet beducht te zijn
voor één of andere negatieve reac-

tie. In tegendeelk, de man was zo

wiendelijk en hoogst geinteres-
seerd dat ik nauwelijks hoefde te
vragen ofik ook eens op zijn akker
mocht zoeken. "Zolang er niet
gezaaid is, altijd welkom". "Wel
uitkijken voor munitie" voegde hij
er nog aan toe. Talrijke scherpe
geweerpatronen heb ik daar ìnmid-
dels gevonden, patroonhulzen en
veel granaatscherven, niet direct
interessant dus.

Van wat de Romeinen honderden
jaren lang op dit pad aan munten
en sieraden hebben lopen morsen,
heb ik nog niets gevonden. De

totale buit op en langs de chemin
des Romains is een 1 Pfennig munt-
je uit 1914.

Het pad bestaat uit een keiharde
steenslag en detectorsignalen

et heden ziet er natuurlijk
heel anders uit dan in de

tijd van de Romeinen,
maar zeer nauwkeurige informatie
laat voor ons antieke steden, dor-
pen, nederzettingen en pleister-
plaatsen herleven. Veel van deze
plekken zijn totaal verdwenen,
althans niets meer van te zien aan
de oppervlakte. Van sommige zijn
de overblijfselen nog zichtbaar en
met enige moeite terug te vinden,
soms tussen de moderne bebou-
wing. In het boek staan oude kaar-
ten tegenover moderne en zo wordt
het gemakkelijker gemaakt om
oorspronkelijke plaatsen terug te

vinden.

Ik heb het geluk om in de zomer-
maanden in Noord-Frankrijk te
kunnen wonen en vlak bij ons huis
in die schitterende Franse A¡den-
nen loopt zo'n oude Romeinse weg.
Deze weg maakt gedeeltelijk deel
uit van een gemarkeerde wandeling

en heet, heel origineel: Chemin des

Romains (Romeinenweg). Ten

westen van Mouzon en door het
stadje Carignan loopt het herkenba-
re deel van de weg naar het oosten,
om te eindigen bij de voormalige
pleisterplaats Chameleux wijwel
bovenop de grens Frankrijk/België.
De weg maakte ooit deel uit van de

belangrijkste verbinding tussen
Reims en Trier. Talrijke overblijfse
len benadrukken de belangrijkheid
van de route. Het meest westelijke
deel van deze heirbaan is nu pro-
vinciaal asfalt en daar is weinig aan

te zien en beleven, maar het steen-

slagpad oostelijk van Carignan is

voor de lieftrebber van wandelen,
rust en natuur van grote schoon-
heid. Voor de detectoramateurs is er
ook wel wat te beleven, dacht ik zo.

Op een dag liep ik langs de wegkant
te a¡¡aaien, komt er dwars door het
land een grote tractor met ploeg
mijn kant op. Het gevaarte stopt en

[']



Hier en àaar grenzen flinke akkers
aan het pad

-.-ì
tH.

beantwoord ik rnet een ldein hou-
weeltje, waarbij ik mij dilcwijls een

verdwaâlde dwangarbeider voel.

Veel gemaldcelijker gaat het als ik
in mijn eigen Franse tuin zoek.

In het zeer nrlttige boekje " Succes-

vol zoeken met de metaaldetector",
schrijft Gert Cesink dat jc je eigen
tuin niet moet vergeten. Zodoende.
In een tijd dat het ophalen van
huiswril nog niet was uitgevonden,
begroeven vorige eigenaren van ons

huis alles wat niet wilde branden.

Vondsten uit eigen tuin

Zeer veel troep dus ondel ons toch
al zwaldce Eazoî, maar ook een

grote, groen geënailleerde pan nret
een barst in de bodem, de ijzeren
spaan van een metselaar en een

heel zwaar rond metalen ding,
15 cur hoog en een doorsnede van 7

cm. Er steekt een dildce, vastgeroes-

te bout boven uit. Het lijkt nre een

soort contragewicht. Voor de goede

orde heb ik er een foto van
gemaakt, want als er een catagorie
nutteloze huishoudelijke lotzooi
bestaat. wil ik daar best een prijs

D e blootgele g de r e stanten

mee winnen. Op de foto ontbreken
nog enkele later gedane vondsten,
die echt wel leuk zijn, nl. een 20

Francstuk uit 1950, een 50 Franc-

stuk uit 1953 en ook nog een ldein
en scheef flesje. Binnenkort moeten
er wat grotele glaafivelkzaanhe-
den plaatsvinden in onze tuin.
Ik zal er met de detector bovenop
staan.

J.H. Cats

['J



rilveren gesp, 18e eeuvt

Te chnís che sp e ciÍicatie,s :
- Deze-tichtgewicht dìepzoeker detecteert een voorwerp

vanafeen qrootte van min. 10 cm (90 cm dìeptebereil; tot
nrax. 6 meter dìepte.

- 0ok kunnen er tunnels mee gedetecteerd worden.
- Uitgevoerd met: metey'reset knop on insteILìngen te hand_

haven, grondañvijzingsknop, diepterege[aa r, pin poi*,
sch¿kel¿ar voor meta[en of tunneis.

- Discrimjnatiemogetijkheden.
- 4 batterijen in cassette voor 3O uur zoektijd.

De 808 bestaat uit 3 gedeelten en ìs erg gemakketUk ìn
g eb rui k,

Technische spe cificatie,s :
- Frequentie regelbaar van 6,1 tot 6,7 k{z
- Gewìcht: r,4 kg

- Motìon detector
Batterijen: 8 alkatrne penl.ites ìn cassette

- Zoektijd: ,tand¿ard gO uur.
- Batterij'[eeg' toonindicatìe.
- 21 cm open concentrische B[ue Max 950.

verwisselba re deepsca nschotet.
- Anli-mrneralisatie scha kelaa r

(norma/b[acksand).
- Vernieuwd fantastisch dieptebereik: (zie

ctasstc III test DDA van W. Kuypers).
- Uitstekende traptoze discrìminatie

(met echte o disc.).
- Regetbare diepte, frequentie,

discriminatie enz.

Grondba[ans: naar keuze automatisch of
regetbaar.

Ptaatsbepa [ings/a tt meta t schake[aar
(pinpoint).

Classic III (& II) SL js met verschi[[ende
speciate opties te leveren.
Eenvoudig in gebruik.
Garanfie:36 maanden.

Vroag het uítgebreide

De beste metaaldetector met
het grootste dieptebereik

Te chnis che sp e cifíc atie,s :
- Alte opties zijn naar eigen wens

instetbaar.

- Frequenlie regelbaar van 6,1 tot
6,8 khz.

- 5 fabrieksprogramma's en 4 speciaaI
door o¡s ontr,rjkkeide (schoon /vuil/ erg
vuil/rec reatie) zoekprogr.

- t0 basis instettingen: o.a. voLume,
basistoon, geluids disc.

- Sjlent search, toonjdentificatie, diepte,
verlichting etc.

- Professionele ìnstetlingen: o.a. voorver-
sterker, zendfreq. hoofd versterker,
180 ¡ìotch fiLters i.v.m. discr., detectie-
sretheid, ¡udic en zichtb¿re discr.,
automatjsche of handmatige g ro ndba-
[ans, ijzerfilter, hoge & Lage tonen etc.

- Verwisselbare 950 Bluemax schoteL.
- Nicad batt, pack met op[ader en

hoofdtelefoon sta ndaa rd.
- Zoektijd: zO uur (batterijindicatie op

beeldscherm).

- Gewicht: r,5 kg.
- Garantie: 24maanden.

Vlij garonderen u dot het gebrt
de detector u neevolt en dot d
niet noeiLijk is.

full color informatíepakket qqn!

DSH ímporteert en levert het gehele assortiment
detectoren van o.o Whíte,s en |,\ínelab zoals:

tllsslc 
I, II en III, Surfmaster II, Beachbug I enIII, Quantum II en XT, Sovereign, Xf lgooó

6000/5goo Pro serie. Tevens leverbaar: Fìsher,
Tesoro, Pulsstar, Viking etc.

N

4tpÈstvêìköchte)
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z.o.z.

Te chnísche sp e cificatie's :
- Frequentie scanner van 1.5 tot

25,5 kïz.
- Gewicht: z3 kg, als heupmodet:

7,2 kg.
- 0pLaadbare nicadcelten, 10 tot 15 uur

zoektijd.
- Batterij 'bijna Leeg'indjcatie.
- Motion detector met 17 zoek-

freq uenties.
- 0pen widescan schotel zD.

- TotaaI geen last van zout/mest
mi nera Lisatie.

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

- IJzermasker (geen ijzer wel bv

superdun HOt goud).
- Voor duikers: verkorte ondersteet.
- 0nderwater hoofdtelefoon.
- 60 meter duikdiepte (8 atmosfeer

d ru k).
- G ratis: T-Shirt/pet/vondsten-

scho rt/op[ader en Nicadce[len.

- Erg makkeLijk in bediening.
- Garantie:12 maanden.
- Gratis test op aanvraag.

ca 8e eeuwv. Chr.

Musketeer XS
(de allround detector)

Te chnßche sp e cífícatíe's :
- Geschikt voor land en strand,

verwissetbare 19,5 cm open 2D

schotet (widescan).
- Zoekfrequentie: 5 kHz.

- Automatische en handmatige grond-
baLans (t stag potmeter).

- Uitstekend dieptebereik.
- Gewicht: 1,6 kg.

- Traptoos j nstetbare gevoeLi gheid/dis-
criminatie, pinpoìnt- en at[ metaI
schaketaa r.

- 8 aLk. penl.ight batterijen in houder
zoektijd:30 uur.

- Gratis heupkit en koptelefoon.
- Garantie: 24 maanden op etectronica.

T e chnís che sp e cific atìe' s :
- voorzien van BBS techniek.
- 20 cm wide scan (zD) schotet.
- Handmatige of automatische

gevoeLìg h eid.
- IJzermasker.
- Traptoze votume inste[Ling.
- Traploze djscriminatie.
- InsteLbaar notch filter (t metaatsoort

extra discrimìneren).
- Automatische grondba[ans.
- 0p[aadbaar Nicad pack.

- TotaaI geen Last van minera[isatie.
- 0ptionete LCD identifi catiemeter.
- VerwisseLbare schote[.
- ALt metaL pìnpointschakelaar.

- Perfect dieptebereik.
- Gratis op[ader, koptelefoon

en heupconversie.

- Garantie: 24 maanden

op electronica.

buisbíjl, bronstìjd

bronzen speerpunt



DETECTION SYSTEMS HOTLAND
Officieel ¡mporteur van WHITE'S en MINELAB

Veerpad 2,82164P Zalk (Ov)
The Netherlands

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

0nderstaande dealers zijn de officiéle verkooppunten van onze

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

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

Lankman
vd Tuukstraat 26, Noordwolde,
tel. (0561 ) 433213

Kadiik (DsG)
Pr. Beatrixstraat 26, Leens,
rel. (0595) 571749

Holland Detect
Balingerbrink 48, Emmen,

rel. 0591 -61 2520

DSH
Vee rpa d 2, Zalk, rel. 038-363659 I

Hof man
Wingerdstraat 6, Beuningen,
tel. 024-6774063

Ko¡tbeek
Hondorpweg 1, Aalten, tel. 0543-478696

Eska detectoren
Haverdreef 1 9, Doetinchem,
tel. (0314) 391459

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

Heyn
Bloemstede 58, Maarssen,
tel. 0346-563037

Zoetmulder
Grote Houtweg 97, Beverwijk,
Tel.0251-225457

wDv
Kreekplein 33, Rotterdam,
tel.010-2927830

Zoetmulder
Grote Houtweg 97. Beverwijk,
rel.0251-225451

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

Steenbergen
Bontehondstraat 3/5, Hulst,
tel. 01 l4-370480

Munsters detectie,
Steenbergen detectors en
Dete cti on Systems H o I I and

Friesland

Groningen

Drente

0veri

Gelderland

Flevoland

Utrecht

Noord Holland

Zuid Holland

Noord Brabant

Zeeland

DETECT GERT GESINK
Tel: O53-43OO¿tl2 Fax 43(D2192

Munten en penningen
BOO2 CATAI¡GUS, DE NEDERLA¡IDSE MUNTEN VA¡¡

1806 tot hedq. Mwiu D96 ...

BOOS CATAIÆCUS, DE MT'NTf,¡I VA¡I BELGIE 1790.1997

BOO9 KLEINER DEUTIICIIER MI'INI]ZCATAIÍE 191 1.1997

Bol3 MUNTBOEK VAI\I PIEI YERI(ADE 0540-179Ð
B0l5 MIINTGETTICIITÉ:IY V/DNEDERLA¡IDEN, door G.Houba
Bl 12 OORD E\ DUIT uit Noord q ã¡id, door]ü. Bos

80¿14 V.D.CïUS BEELDEI\AAR, NederlÂndse munta tot 1576. . .,.....

8052 GOLDCOINS OF IIIEwORLD, ealogrs fneiPdjã m goudøt

murita hde werd4 vurafRomdrs tot nu. 73ó pag.

8063 NOORDNEDERLAI{IX¡E MT NTGDWICTITEI\ door Amt Pol....

8079 ROMAN COINS A¡lD TIüIR VALUES, Sas, geb. hård ka.ft

8l,16 IIANDBOEKNEDERLANDS KOPERGELD 15231797 (D Pmer
en H.J. van da r¡r'iÐ geb hud lefi æ7 pag.

BI47 STAI{DATDCÀTALOGOF CERMAN COINS 160I TOPRESENT

Ddermínatie vøn hooÍdz múalen voorwerpen
B07l LONDoN MUSEUM CATALOGUE 19,10 320 pog. melhondsdst

afteddingat vm Midddeatme metalm voorw.
Bl59 THEJETWELLERY oI'ROMAN BRITA¡N GEb. htrd kaû 255psg)
BO78 VERBORGEN STEDEN, STADSARCHEOLOGIE IN NEDERLAND.

hadrboekgóond€rt ba¡dkaft, ved foto's vør vonclstør, plaategr.

8085 EEN EIGENZIIìIIÍIG YERiZAMELAAR, 94 pag. ¡ondad€n foto's

vm metalør voorwcper¡ kandd¡¿r, pijpcmoderg tru w
816l CATAI,OGUE Of RINGS f930 (Vrctorian ørdAlbatmwanm)
8090 ROMAN ARTIFACTS, A4 formmt 100 pag 300 afb,l00
B09l ROMEINEIT FRIEæN e¡ FRÄNKEN inhdhart vm Nedql¡nd
8092 NERING EN VERMAAK opgt. l¿le mw* mrok in Amersfæn.
809ó DETECTOR FINDS I 100 pag 1000 illustatie
8099 THIMBLFII. Vngsloed€n vanaf de uoegste tijd. FraÂi boelc

B I 00 HEILIG EI\ PROFAÄ¡I. I 04 Pag, ova tirmør (pderims) ißigns
8165 AI{TIQUE BOTTLES COLLECTo8S El\crcU)P (ved fotol)
8106 MEDIEVAL PILGtrIM & SECITLAR BADGES dmr Mitdrifl€r.

St¡ndrudwak over (pdgrims)insignes. 287 pag h. kafr, A4 geb

Bl07 BRONS IIIT DE OUDHEID, 94pag. Nederlandstslig

Bl08 ARCIIEOLOGIE v. MIDDELEEUTÍS NEDERLAND, 96 pag

8109 DE ROMEINSE TUDinNedsim{ 96pâg.
Bl l0 ARCHEOLOGIE v¡n FRIESLAND, 230 pag, veel detedowond. -

Bl 13 DETECTOR FINDS 2, l@ pag. 1000 ilhsh
Bl 15 LEAD CI,OTH SEALS A¡fD RELAIED ITEMS British Muem
Bl16 IIEILIGff{ UIT DE MODDER, pnútboe* ovcpdgriruinsþs
Blt? GELD UIT DE BELT, Midddburgsehuisvuilvondstq 1550-1570

Bl l8 GRAVE:|| NAAR FRIF,SE KONINGEN, mæi boekje ova de opgmvingm

op de t<p vm Wrjnaldurr¡ 72 pag veel foto's vm mdaalvondstqt

Bl 19 HISTORY BENEATII OUR FEET, 212 yag, A4 fonBt In hnhisto-
risdre voþøde bdrmddt de sdrijva duizanda mdalen voorw

Metaildetætors
B00l SUCCESVOL ZOEKEN MET DE METAALDEIECTOR. door@

G€sink,z2gpûg. hmdqdqfoto's,ookovetvondstdde¡mimtie! - 3490

BI32MODERNMETALDETECTOR¡¡ doorchmtescardt - 5q50

B0STSUNKEìITREAIIUREHOWTOFINDIT doorRobe¡tMm - 59,50

Bl4l IREASUREHAORDS, (pnútboekSpd inlderov€rsdrÂtvondstfl) - 39,90

Nìctm'e Boeken
Bl5l IIEILIG EN PROFAÂI{, hetNedqtmds-talíge stardrudwøt ovc

(pderims)imignes, 3a2pg,gú. hârdltsfr (H E.J vm Beningen)
8167 MEFSTERTEKENS OP IIET DAK pradrtbo€k 4.4 fomsât ovã

toßeatodm (158&199), zeaved aöedd. 64pag @.P. Steijn)
8163 METAL DETECTINGON IIIE COASI0dop shmdzo€k€rsD
8164 DETECTOR FhfDS 3 (metkleurcrplata) b€sbdls!
Bl5ó BUCKLES 1250-1t00. (rnooi boek over gespen metld€û, A4
816ó DE ROMEINSE RIJKSGRTUSSEN IIONTT'L E¡T N(X)RDZEEI(
8160 ROMAN JEÏYELLERY Cwdþft, A4 foûnatt, g€b 219 Pag.)
8162 PLAYIIIING OF Im PAST, A4 formæt bo*je ovotinna spedg

Bl50 cRAvE\l MET EÐLEID, srdì. ond€uo€kinNiþegat 1989-1995

Bl¡A HET KOP!¡ PLATEAU, a¡rh. ondeuoek buiten NijmqEn
Bl49 VONDS¡TEN IN VEERE, MidddeeuwvotrwerlEn uit e€r¡b€€rPut

8169 ARCIIEoLoGISCIIE MoNIJMENTUì IN NEDERLAND (mer topo's ) -

8.170 ROMEINEN LAI{GS DE S¡IELWEG, bouwstenenvoor Vedrta's vel. -

BlTl DEIYEG TERUG udr. ontdü<ingenlangÊ de A7l bij Vøray
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BESTEL: Via Giro<¡verhoeking op giro 48.38.918
. MAAKHETTOTAALBEDR.AGVANDEBESTELLING+

f5,- VERZENDKOSTEN OVEROP ONS GIRONUMMER
T N.V DETECT ENSCHEDE @estelnumæ + a&s vermdd<t!)

Telefonisch of yia fax. uw bestelling wordt
ONDER REMBOT'RS VERSTUT'RD. VERZENDKOSTEN F 15,.

Vanuit België: per Eurocheque of postw.
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ZOEKEN IN

dat toch te doen, dan ben je je vondsten meestal
ook gelijk kwijt. Jammer want op deze manier blijven vondsten
en vindplaatsen onbekend voor de wetenschapper. Voor de

wetenschapper en de serieuze detectoramateur een frustrerende
situatie.
Het detectorverbod in België werkt dus in z'n geheel niet. Toen
het verbod van kracht werd zijn er natuurlijk wel een aantal
zoekers gestopt, maar de meeste zoekers lappen inmiddels het
verbod aan hun Belgische laars en zoeken als vanouds. Alleen
zoekje veel lekkerder als het gewoon toegestaan is.

Patrick van Wanzeele, een van onze vaste auteurs heeft onlangs
van de stad Ieper een vergunning gekregen om daar onderzoek
te doen met de metaaldetector. Dus misschien is er toch nog
hoop. Onderstaand de briefvan Patrick.

Geachte heer Leenheer

Hartelijk dank voor het publiceren van mijn artikelen over
metaalvondsten. Dit heeft zeker ertoe bijgedragen dat wij nu
nog steeds in Vlaanderen met metaaldetectie bezig zijn.
De tegenstanders van de metaaldetector hebben ongelijk gekre-
gen. Ik heb dan ook al verschillende malen een klacht inge-
diend bij het LA.P. en het stadsbestuur van leper. 99% van ons
paûimonium gaat door de voorbijgestreefde weigering nu
voorgoed verloren. Zoals u ziet werden er ook door druk van het
Iepers stadsbestuur vergunningen aangeboden. We moeten
natuurlijk afivachten en uitkijken of er samenwerking mogelijk
is. En of het opnieuw geen misleiding is.

Vriendelijke groeten,
Patrick van lllanzeele

BnLGIË Kleine
een

#*- -. ti,

Zo nu en dan krijgen wij telefoontjes van
Belgische leden van onze vereniging
met de vraag of wij een door hun
gevonden munt kunnen determineren.
Meestal blijkt uit het dan volgende
gesprek dat de Belgische zoekers de

door hun gevonden munten en voor-
werpen graag zouden aanmelden bij
een of andere instantie maar dat dat
in België moeilijk, zoniet onmogelijk
is. NatuurÌijk willen wij de munt
determineren maar aanmelden in
Nederland bij het KPK kan niet.
In Betgië is het sinds een paarjaar
verboden om met een metaalde-
tector te zoeken. En vondsten
aanmelden, gedaan met iets wat

verboden is, kan dus niet. Probeerje

Ve delsp eler, bo demv ondst
B oll aer tb e ek V er dr onþen

Wei den, Iep er, loo d- tín,
datering 1,325-1350

Laars, Rijselstraat,
zilv erblik, 1.3 25 - 1.350
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IPatríckVanWanzeele ]

Vtaamse kunstwerkj €s, 
_

la at- middeleeuwse modetrend ?

De voorbije jaren werden er te
Ieper, net zoals in vele andere
Vlaamse steden, heel wat inspan-
ningen geleverd tot verbetering van
de stedelijke infrastructuur. Niet
alleen werden er een aantal straten
van een nieuwe wegbedeld<ing
voorzien, maar er werden ook
belangrijke rioleringswerken
uitgevoerd. Vanaf 1989 kregen wij
van het Ieperse stadsbestuur de
toestemming, en tevens ook de
kans om deze grondwerken van
nabij te volgen.

Tijdens grafiverken in 1991, voor de

aanleg van nieuwe rioleringen in
de Menenstraat, de H. Cartonstraat,
de Picanollaan en de Rijselstraat
ontdekten wij een enorme schat
aan tot nu toe onbekende middel-
eeuwse voorwerpen. Voor het eerst
sedert de middeleeuwen werden de

verschillende historische ophogin-
gen van de straatniveaus weggegra-
ven en afgevoerd. Het dagelijks
nauwgezet opvolgen van de graaf-

werken verschafte ons een schat
aan zeldzame metalen miniaturen.
Eens te meer werd hier het bewijs
geleverd dat ook de stad Ieper, als

laatste van een hele reeks onder-
zochte Vlaamse steden, prat kan
gaan op een bijzonder rijk bodem-
archief, dit niettegenstaande de
enorme vernietigingen die de stad
onderging tijdens de Eerste Wereld-
oorlog.

Een eerste reeks voorwerpen betreft
een aantal rnodellen uit het mid-
deleeuws huishouden die in minia-
tuur werden gekopieerd. We vinden
onder andere kannetjes, kruikjes,
voorraadpotjes, rieten mandjes,
sleutels, schoenen, laarsjes en

grapen. Alles is minutieus uitge-
voerd, aanvankelijk in zilverblik en

PeTsoon en gebouw, bod,emvondst H Carton
straat, Ieper, tìn, datering 1250-1,275

later in lood, tin en brons.
We kunnen ze dateren tussen 1250
en 1350. Al deze ldeinoden zijn
werkelijk verfijnde kleine kopieën
van keukengerei en andere
gebruiksvoorwerpen uit de
betreffende periode. Merkwaardig
is wel dat bd het aansnijden van
jongere lagen en ophogingspald<et-
ten de voorwerpen als het ware de

evolutie in het keukengerei op de

Ridder t¿

paard,
bodemvondst

Rijselstraat,
teper, lood-tin,

datering
1275-L300

tr]



T innen s ch a altj e, Komen -

poort, 1.300-1325

Verdronken Weiden, H Cartonstraat,
1275-1350 Brons en zilverblik

Soldenier te paard, bodemvondsl Bollaertbeek
tussen de Picanollaan en de Majoorgracht,
Ieper, tin, datering 1300-1325

Ridder te paard en draak, bodemvondst St Pieterskerk, Ieper, I
oo d -tin, dater ing 1.27 5 - 1300
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voet volgden. Vanaf 1300 tot 1325

verschijnen dan ook steevast de

tinnen borden en de tinnen minia-
tuurlepels.

De tweede markante groep voor-
werpen omvat een aantal tot nog
toe totaal onbekende voorstellingen
van combinaties van uitbeeldingen
en figuren met symbolische beteke-
nis. Soms in een onlogisch of
irreëel verband.Ze zijn eveneens in
miniatuur uitgevoerd en bestaan
uit, voor ons vooralsnog, onbegrij-
pelijke taferelen. Als voorbeeld
geven wij hier de voorstelling van
een (kerk)gebouw met, boven het
gebouw uittorenend, een menselijk
figuurtje. Het spreekt vanzelf clat
een duidelijke uitleg voor deze
miniaturen voorwerpen voorlopig
nog niet gegeven kan worden.
Het valt moeilijk om al de gevon-

den voorstellingen te catalogeren.
De glote diversiteit van de model-
len stelt ons tal van onopgeloste
vïagen.

Molenwieþen en hert, b o d,emv ondst
Rijselstraat, Iep er, tin, dater íng 1-27 5 - 1 3 0O

Een derde groep zou dan misschien
de duidelijk visuele uitbeeldingen
kunnen omvatten. Hierin vinden
we de vaandeldragers, de heiligen,
de soldeniers, de herauten, de
engelen, de boogschutters, de

narren, de vedelspelers en de
ridders te paard. Van deze laatste
groep werd er, geleidelijk aan, bijna
een klein legertje opgegraven.
Tijdens de opgravingen in de Rijsel-

straat konden wij
moeiteloos deze ridder-
figuurtjes dateren
tussen 1275 en 1350.

Vanaf1325 tot 1350

kunnen we stellen dat
de productie haar
hoogtepunt bereikte,
terwij I tegelijkertij d
kan worden vastgesteld
dat men nu ook gelei-

delijk aan de ldeine
ridderminiaturen als

draagspeld is gaan
uitvoeren. Deze en veel

nieuwe modellen
werden van toen afin
toenemende mate ook
op r1e kledij gedragen.

Voorlopig hebben we
dus duidelijk meer
vragen dan antwoor-
den aangaande deze
toch wel merkwaardige
mode en gebruiken
van onze illustere
stedelijke voorouders.

Vanaf1993 is het onderzoek naar
middeleeuwse metalen archeologi-
sche voorwerpen door amateurar-
cheologen, wetmatig verboden.
Laten we hopen dat men dit verlies
aan bodemvondsten tijdig inziet en
wij opnieuw kunnen bijdragen tot
de kennis van ons Vlaams patrimo-
nlum

AIIe vondsten, hier aJgebeeld zìjn uit de
verzameling van P.V.W. Dankzij het sladsbe
stuur van leper kon dit gebeuren Als enige
tegenprestatie moesten wij onze vondsten in
het stedelijk museum documenteren ofwel in
bruikleen geven Later volgt uiteraard een
meer uitgebreide publicatie van alle stukken

Lood tin,
datering

1300-1325,
vindplaats

Verdronken
Weiden,Ieper,

verzameling
uan PVW,

hooqte 60
mm,breedte

20 mm

Ridder te p aard, bodemv ondst Bollaertbeek Ver dronþen
Weiden, Ieper, Iood-tin, dateríng 127 5 -1300
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Exposítíe Schatten onder de schotel
vanaf zaterdag 16 januari 1999 în het

Fríes Museum te Leeuwarden

70 cm diepte, souden-
en zilveren munten selectieknop,

gouden armband filter, bla bla ....

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

Hagro Metaaldetectors, Stationsstraal 1 32-1 34, Deurne

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.

STEENBERGEN DETEGTORS
HULST

Wij leveren o.a. nieuwe en tweedehands:

@"M
FISI{ERGI

Ç*.9-Ç.9.PÆ

Electroscope - Viking - Compass
Celtic - Fieldm¡ster - Discovery

Garrett - Ebinger - Laser.

Alle andere merken zijn ook door
ons te leveren, gewoon even bellen.

Bezoek ook eens ons:
ttEigen vondsten Museum'

Ook op Zonùag open.

Onze pluspunten !!!
U kunt bij ons óók op 7nnóag terecht.

l-3 ja8¡r garantie op onze detectors,
Altijd eerlijk en goed advies.
Diverse 2e hands detectors.

Detector financiering.
Goede inruil-prijzen.

Verkoop-service.

STTENBERGEN DETECTORS
BONTEHONSTRAAT 3-5, 456 1 BA

Hulst (NL) Net over de Belgische grens.

Tel: 0114 - 370480

Vanuit Belgie 00.3 1. I 1.43.70.4E0
G,S.M. 06-53.E7.58.69
E-mail detect@wxs.nt

Lævering door heel europa als postorder
onder rembours.

Detector financiering.
Bereken eenvoudig zelf Uw

maandelijkse financieringstemijn

fl, 1,000 fl. 41,50
fl. 1,500 fl. 62,25
fl. 2,000 fl. 83,-
fl.2,500 fl. 103,75
fl. 3,000 fl, 124,50
fl. 3,500 fl. 145,25
fl.4,000 fl. 166,-
fl.4,500 fl. 186,75
fl. 5,000 fl. 207,50

0{t4-970,480
Of mobiel

06-53.87.58.69

U leent p.m.
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Enkelbrekers ontàekt in De Schuytgraaf
Sinds juni van dit jaar is stadsarcheologe Mieke Srnit met haar
zeven medewerkers bezig om de archeologie van de toekomsti-
ge woonwijk De Schuytgraafin Arnhem gedetailieeld in kaart
te brengen. Reeds eerder heeft de Stichting RAAP met behulp
van boo¡onderzoek de verschillende archeologische vindplaat-
sen in dit historisch interessante gebied globaal getraceerd.

Tot op heden zijn de weergoden de Arnhernse onderzoekers Detectoramateurs betrokken bij
niet bepaald gunstig gezind geweest. Een onverwachte meeval- tentOOnStelling
ler was de helpende hand die een tiental leden van de A¡cheo- De Historische lGing Gente heeft in
logische Werþemeenschap Nederland (A\MN) heeft geboden. haar kringgebouw "Marca XX" aan de

Het onderzoeksgebied ligt nabij een Romeins castellum Markt 20 te Gendt (vlakbij Nijmegen)

waarvan de resten in het Arnhemse natuurgebied Meinerswijk onlangs een nieuwe, gratis toegankelij-
liggen. De onderzoekers ve¡wachten dat er in De Schuytgraaf ke, tentoonstelling geopend. In de

een militaire voorpost heeft gestaan. Deze hypothese wordt vitrines zijn een aental vondsten
onderstreept door de ontdeld<ing van een aantal "enkelbre- uitgestald, die afl<onstig zijn van het
kers". Om de vijand te verrassen ofletterlijk uit hun evenwicht terrein van De Loohofaan de Flieren-
te brengen, brachten de Romeinen gaten aan in ondiepe, op straat te Gendt. De Loohofstaat te boek
het ee¡ste oog eenvoudig te doorwaden greppels. Met een als een archeologisch monument en is
beetje pech brak een opponent dan tot zijn schrik een enkel in één van de oudste bewoningsplaatsen in
zo' Í gat. De grootste vijand van de onderzoekers kornt uit een dit Betuwse dorp. Twee lokale detecto-
olvelwachte hoek. De gangen van de eveneens gravende mol ramateurs, Henk Leensen en Wim
blijken soms op het ee¡ste gezicht de nodige overeenkomsten Otemann, hebben de vitrines ingericht.
te vertonen met een oude afzetting...... Er zijn dan ook de nodige oudheidkun-

dige voorwerpen van metaal te zien. De

openingstijden van Marca XX zien er als

volgt uit: iedere maandag van 20 - 22

uur en iedere woensdag van 9.30 - 12.00

uur.

Romeinse resten zichtbaar in Níjmeegse
stra.at
De gemeente Nijmegen wil op een aantal plaatsen in
de stad de sporen van het Romeinse verleden niet
helemaal uitwissen. Zo is in de Biezenstraat met
behulp van speciaal straatwerk zichtbaar gemaakt

waa¡ zich in het verleden een Romeinse vestingmuur
en gracht bevonden. op her aangrenzende I(ey- Granaten ín plaats van oudheden
terrein waar, vooruitlopend op toekomstige woning- De zestienjarige Betuwse was het voormalige huis van Hemmen tot twee keer toe het
bouw, uitgebreid archeologisch onderzoel< heeft detectoramateur \Mouter doelwit van oorlogshandelingen met de granaten als stille
plaatsgevonden, komen soortgelijke verwijzingen van den Brandenhof getuigen van de schermutselingen. Om veiligheidsredenen
naar het rijke Romeinse verleden van "Novioma- heeft tijdens de recente kunnen detectoramateurs het Hemmense bos voortaan beter
gum" (de Romeinse benamingvan Nijmegen). zomer de schrikvan zUn mijden: om fosfor- of mortiergranaten op je schop te hebben

leven gehad. Tijdens de liggen, lijkt me niet zo'n prettig idee. De gevonden munitie is

renovatie van de heerlijk- voorlopig opgeslagen om te zijner tùd door de EOD onschade-

heid Hemmen was een lijk gemaakt te worden. Het bizarre is dat deze opslag op het
behoollijke hoeveelheid puin en grond uit de voormalige grondgebied van de gemeente Doodewaard ligt, terwijl de

slotgracht van de huidige ruïne in het Hemmense bos naar vondsten zijn gedaan op Valburgs grondgebied. Beide gemeen-

boven gekomen. De Stichting Het Lijndensche Fonds, die de ten en de opdrachtgever, de stichting Het Lijndense Fonds, zijn
resten van het voormalige Huis Hemmen wil conserveren en nu in conclaaf wie de ¡ekening van het onschadelijk maken
consolideren voor het nageslacht, vroeg Van den Brandenhof van de munitie voor zijn rekening zal moeten nemen. Ook de

of hij met zijn rnetaaldetector het grachtmateriaal wilde op stapel staalìde herindeling biedt geen uitkomst:Valburg
onderzoeken. Helaas stuitte de onfortuinlijke Betuwnaar niet gaat rond de eeuwwisseling samen met Heteren en Elst één

op archeologische objecten maar op talrijke gevaarlijke gemeente vormen, terwijl Doodewaard zijn btik op de West-

granaten van verschillend l<aliber. In de Tweede Wereldoorlog Betuwe heeft gericht ...
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Geluk
kan je niet afkopen,

Je kan het wel een stevig handje helpen!
Bijvoorbeeld met de

MINELAB SOUVERBIGN XS 2 PRO
of met de splinternieuwe

WHITE's Classic ID TURBO

Het deskundigste advies van Nederland
tesamen met objectieve tests krugt u bU

Hofman Elektronica Beuningen, 024-61 1 4063

TEST NU GRATIS EN GEHEEL
VRIJBLIJVEND DE NIEUWE

Fisher CZ7
of de

C-SCOPE sSST
(tast m.b.v. microprocessor

100x per seconde de grondconditie

af en past zich daarop aan)

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
fel.0227 593286
Fax 0227 593286

Dete(ctolrminqt¡ç

Dick Eekhof, bestuurslid en vrougbook speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondfen gemookt. Dil boekie heeft 100

pogino's en bevol I 75 folot von voorwerpen uil zijn privécolleclie.

Dit boekie heeft een zeer loeposseliike noom: Dete(rto)rminotie.
Von olle vondten wordt uitleg gegeven.

De prijs vøn dit boekie is incl. verzendkosten: f 29,95. lúook dit bedrog ovet n00r

bankrekening nummer 33.47.ó5.781 vøn de Robohonk Íe loure, onder vermel-

ding vøn fotoboek. Dan zøl het zo snel mogeli¡k nøor u toegezonden worden.

e(crc)rminoüe
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BeLUaar nu ut detectormagazine nummers
ín een speciale verzamelband en u heeft een
prachtig naslagwerk in d,e boekenkast

De verzamelband is voorzien van een
12-pens mechaníek, waardoor u 72 blad,en
zonder le beschadigen makkeljÞ kunt
bevestigen.

De buitenkant is uitgevoerà ín
blauw - zw ar te b e dr ukÞing en v o or zien
v an milieuv r ienàelijke f olie.

U Þunt deze verzamelband bestellen door
ouermakíng vo'n f 24,95 of f 42,50 voor 2 ex
(incl. uerzendkosten) op Postbank 1675ooo of
ING Bank 67 80 04 goo t n-v De Detector
Amateur, ondent er mel ding v an
'Verzamelbanà'.
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Nijmegen deftnitief oudste stad, van Nederland
Met de vondst van een groot laat-Romeins grafueld meent
Nijmegen het bewijs in handen te hebben, dat zij de oudste

stad van Nederland is. Het argument van "opponent" Maast-

richt dat zij weliswaar jonger is, maar zich we1 kan beroepen

op doorlopende bewonìng, snijdt door voornoernde vondst
geen hout meer. Het skeletmateriaal dat bij het verplaatsen
van bomen op de Nijmeegse Gruitberg en Mariënburg is

blootgelegd, dateert uit de periode tussen cle Romeinse tijd en

de vroege middeleeuwen Totvoor kortwerd aangenomen dat
Nijmegen tussen de vierde en achtste eeuw niet continue werd
bewoond.

VAN OTZE

Always look at the bríght side of life
Soms hebben barrc weersomstandighcden ook een positieve

kant. Als detecto¡amateur is de verleiding dan wat groter om

een nuseum te bezoeken, uileraarcl wel een waarje kunt
genieten van een aantrekkelijke collectie archeologische

boclemvondsten (vooral van metaal). Persoonlijk ben ik zeer

gechalneerd van het Museum I(asteel Wychen. Naast de

permanente tentoonstelling van de archeologische verzame-

ling van Frans Bioemen, kan men regelmatig een archeologi-

sche thema-expositie bekijken in dit prachtige historische
gebouw dat onlangs van binnen is aangepast aân de tegen-

woordige eisen des tijds. Tot 2 mei 1999 is er een tentoonstel-
ling te zien over De Bataven die in het rivierengebiecl woon-

achtig waren en in het Romeinse leger dienden, met nan're bij
de ruiterij-afdelingen. De tentoonstelling met het thema "Man

te paard" is opgezet door cle AWN afd. Nijmegen, die op deze

wijze uiting geeft aan zijn dertigjarig bestaan. De paarden van

de Romeinse cavaleristen waren getooid met alle¡1ei bronzen
voorwerpen. Een aantal van deze objecten zijn te bezichtigen
evenals het noclige aarcÌewerk, glas, munten, fibula's e d. uit
een nederzetting uit de eerste eeuw Een van de topstukken is

een 10000 jaar oude visspeer. In het museum aan de l(asteel-

laan 9 is tevens een collectie moderne schilderijen te bezichti
gen. Het contrast van archeologische vondsten enerzijds en

noderne kunst anderzijds, is heel apart De openingstijden
zijn: vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur en zaterdaglzondag

tussen 13.00 en 17.00 uur
Voor informatie: (ma. t/m do.), (026) 6492223

onderbrak hij me en woeg:
"Staat er op de andere kant

een ruiter te paard?". Ik
zel"Ja" en toen zette
meneer van Veen me
met 2 benen op de

grond. "Wat jij hebt,
heb ik aan mijn

sleutelbos zitten,
om het aan de mensen

die hier komen te laten
zien, het is namelijk
gewoon een sleutelhan-
ger. In 1973 heeft Gilette
scheerschuim deze pennin-
gen cadeau gedaan als je een

artikel van hen kocht. Het ziet eruit
als een oude munt, maar't is dus

niks".

Je snapt, dat m'n plof op aarde hard
aanLwam, maar ik heb de penning
in een hoesje gedaân en hü staat te
pronk tussen mijn echte munten.

Veel zoekplezier.

Annemiek Engwerda

Soms denk je.....

In ons blad lees je alles over schitte-
rende vondsten. Leuk, in 't vorige
nummer hadden we een artikel van
een meneer over alle geweldige
niet-vondsten. Het overkomt ons
allemaal, maar we lezen dat niet in
ons blad; dat verdwijnt allemaal in
de oud ijzerbak.

Ik wil ook nog wel even zo'n ver-
haal kwijt over een geweldige niet-
vondst. In een stukje grasland vond
ik al een uur lang niets anders dan
bierdoppen, centen, een theelepel-
tje en een autootje. Opeens kwam
er een dildce bronzen/koperen?
munt naar boven. Hij was gaaf, dat
zag ik meteen. Een beetje spuug
erop en even wrijven en ik zag een
ruiter te paard en allemaal letters
zoals op bijv. rijderschellingen
staan. Op de keerzijde zag ik alle-
maal golf,es in het midden.

M'n hart begon te

bonzen en ik dacht: als

dit echt is, heb ik vast
iets unieks, nog nooit
zoiets gezien. Thuis heb ik
cle munt schoongemaakt en zag
dat de golf,es haren waren van een
meneer die en-profiel op de munt
stond.
Randschrift gaaf, ruiter en kop
gaaf. In het randschrift zat een
gaatje. Ze hebben er een hanger van
gemaakt, dacht ik.

Ik ben 's avonds nog naar Appie
Lankman gegaan met mijn geweldi-
ge vondst. Zijn commentaar: "Mooi,
Annemiek, ik herken het niet, maar
het is wel erg gaaf nog.". Ik heb de

volgende dag het IQI( gebeld, met
bonkend hart. Toen ik meneer Van
Veen aan de lijn had, begon ik
enthousiast te vertellen. Al snel

P'l



DSH introduceert weer twee
nieuwe toppers:
De Classic
en de Relic

SL il IDX Van White,s
Hawk van Minelab.

DprrcroR Nrruws

White,s SL III IDX

De SL III IDX is uitgevoerd met een

beeldscherm maar wordt met
knoppen bediend. Naast het beelcl-

scherm en de vernieuwde 950 Blue
Max deepscan schotel is ook het
dieptebereik vergroot en is er de

mogelijkheid om een TURBO pak-

ket aan te sluiten. (30 tot 35% meer
diepte).

Specificaties:
Regelbare discr. en gevoeligheid
(diepte).

Pinpointschakelaar.
Regelbare zoek frequentie (6,1 t/m
6,8).

Anti mineralisatieschakelaar.
8 penlites voor 80 uur zoeken.
Vernieuwde 950 deepscan schotel.
Digitaal beeldscherm.
Gewicht: 1,3 kg.

Minelab Relic Hawk

De Relic Hawk van Minelab is een

professionele metaaldetector in VLF+

techniek. Hij kan gebruikt worden
voor zowel losse, ldeine. op zich
staande vondsten (munten etc ) alswel

op grote voorwerpen op zeer grote
diepte

De detector wordt geleverd in een

militai¡e schutldeuren uitgevoercle

rugzak waar tevens alle accessoires

hun eigen vaste plaats hebben.

De electronica is geplaatst in een

legergroene behuizing waar de

knoppen en schakelaars een logische

plaats hebben (zie specificaties).

Deze kast kan als heupmodel aan een

riem gehangen worden in de bijgeìe-

verde tas (ook in schutldeuren uitge-
voerd). De stroombron is een 12V

clroge loodaccu (25 uur zoektijd) die

ook in een heuptas is geplaatst.

De schotel is een open superlichte
widescan (2D) die er voor zorgt dat

C.Scope CS-1-M

Binnenkort is in Nederland c1e CS-

1M leverbaar. Een goedkope motion
cletector voor beginners. Mald<elijk
in gebruik, maar toch een goede

stabieìe detector in de vernieuwde
C.Scope behuizing.
Prijs nog niet bekend.

Ir]

negatieve grondinvloeden geminima-
Ìiseerd worden. Deze schotel heeft
een doolsnee van 15 inch en is bijzon-
del licht. Indien c1e cletector als

her.rpmodel woldt gebruikt heeft u
slechts 1,7 kg in uw handen.

De electronica is \rLF+ techniek met
een zoekfrequentie van 5 l(hz.

De grondbalans (clie nodig is om

mineralisatie uit te schakelen) kan in
de automaatstand gezet worden. Het

is echter ook mogelijk een handmati-
ge grondbalans uit te voeren om de

grondeffecten 100% uit te schakelen.

Specificaties:
Power(aan/uit): schakelaar

Discriminatie: traploos/knop
Allmetal/Discr.: schakelaar

Grondbalans: automaat of
handmatig/knop

Gevoeligheid: traploos (diepte)

Keuzeschakelaar: S(ldeine)

Pinpoint:

Frequentie:

M(middelrnatig)
t(grote) voorwerpen

3 standen schake-

laar/ piaatsbepa-

ling v/h voorwerp
\.LF+ SICrz

Accessoires (standaard):

oplaadbare loodaccu (25 uur zoek-

tijd), een extra (reserve) accu kost

f 180,-, hoofdtelefoon met volumere-

gelaar (8 Ohm), oplader 220v1L2v,

rugzak, schotel, beschermkap.

Inlichtingen: DSH, tel (038) 36 36 591



innov ative |reasure Âunlinq concepls

I(ooistra metaaldetectors in Lippen-
huizen is voor Nederlancl impor-
[errr geworden van een vrij nieuw
merk metaaldetector; DetectorPro,
innovative treasure hunting con-
cepts.

I(ooistra brengt 2 nieuwe apparaten
van dit merk op de markt volgens
een geheel nieuw concept. Dat de

electronica in metaaldetectoren
steeds kleiner en lichter wordt
wisten we al, maal dit is toch iets
geheel nieuws. Metaaldetectoren
zonder het bekende kastje aan de

steel, maar met de electronica en
batterijen in de koptelefoon. Ook de

bediening (knoppen) zitten op één
van de oorschelpen.
De compacte waterdichte koptele-
foon heeft zachte comfoltabele
oorkussens die de omringende
geluiden pelfect buitensluiten.
Beide apparaten zijn uitgerust met
een open 8 inch concentrische
Megadepth schotel en hebben een
groot dieptebeleik.

De gele Headhunter diver is een
professionele lichtgewicht onder-
water rnetaaldetector uitermate
geschilct voor duikers die op grore
diepten zoeken.

Prijs: f 2125,-

De blauwe Headhunter wader is

een professionele lichtgewicht
water-strand/land cletector voor het
waterzoeken aan stranden, maar
ook een apparaat waar de akkerspe-

cialist uitstekende resultaten mee
kan halen. Uiteraarcl heeft u met
deze detector van een regenbuitje
geen last meer.
Prijs: f 1825,-

Specificaties:

Zoeldreqrientie:

Zoekschotel:

Audio fiequentie

Knoppen:

Gebruik op:

Duikvelmogen:

Batterijen:

Batterijgebruik:

Steel:

Inlichtingen: I(ooistra metaal-
detectors, tel. (0513) 46 50 93

tJL_< -q

C.Scope CS-330
Voor beginners brengt C.Scope de

CS-330, een non motion detector,
op de markt. Een ldeine goed in de

hand liggende lichtgewicht detec-
tor met een goed discriminatiesys-
teem. Door de push-button (re-tune)
in te druld<en gaat de electronica
bij storing weer naar de vooraf
ingestelde stand. Ideaal voor de

beginner, uraar ook een leuk ldein
apparaat om mee te nemen op
vakantie.
Prijs:/ 349,-

Inlichtingen: Gelan Metaaldetectie-
systemen BV tel. (O73\ 551 29 49

2,4IQtz. qtafiz
crystal controlled

Open 8 inch
Megadepth

concentrische

schotel met groot

negatief

clrijfuermogen

400 Hz

volume,

discriminatie en

gevoeligheid met

clicþositie
Zout water, zoet

water en land

diver, waterproof
tot t 300 meter

wader, waterproof
totl2meter(niet
geschikt voor'

clr-riken)

2 x 9-Volt alkaline

of oplaadbare

battelijen
tot I 50 uur lnet
alkalinebatterijen

3-delig geanodi-

seerd aluminiun-r
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Inzenàingen graøg sturen naar:

het V r aagb aak- te am, p/ a Dick Eekhof ,

Pealskar 47, 8501 TL Joure.

Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijà
voorzien van àuidelijke zwart-wit tekenin-

gen (niet op lijntjes papier) of foto's.

en achterkant een jacobsschelp.
Materiaal koper?

Als ik me ntetvergis,lykt het vooÍwerp
zwart van kleur Aan uw beschrijving te

oordelen twijfelt u zelf ook We gaan er
echter vanuit dat we te maken hebben

met een koperen vooÍwerp en wel een

cachet Dit cachetbehoord.e bíj een

signettenketting Vaak waren in deze

cachetten de monogrammen van de

bezitter gegraveerd Datering 18e / 19e

eeuw
Bekijk het voorwerp zelf nog eens goed,

het is best mogelijk dat we te maken
hebben met een zilveren voorwerp, doch

dit is niet van de scan af te lezen

Voorwerp nr. 6 lijkt me ook leer- of
kastbeslag te zijn in de vorm van
een leeuwenkop. Aan
de achterzijde is
nog een stukje pin
te zien waaldoor'
het bevestigd werd.
Materiaal koper?

Uw voorwerpje is een

b r onzen kastb e slag sTukj e

dat we dateren 18e /L9e eeuw

Het laatste voorwerp
is zoals u ziet een
anker, met
op de achter'-
l<ant 2

bevestigings-
ogen. Materiaal
koper?

Gezien de

vorm, een

ankertje,
d.enken

we aan een

koperen /
bronzen kistbeslag,
d,at op een scheepskist

gezeten kan hebben Datering 19e eeuw

Vermeld. bij uw vraag, het materiaal, eventueel

gewicht en maten. Potlood-overtrekken van bv.

munten, en donkere fotokopieën zijn nietbruikbaar
voor determinatie en het afdrukken in het magazine.

Inzendingen dienen te zijn voorzien van een gefran-

keerde retourenvelop. Vanwege de grote hoeveelheid

inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vraag kan het

a.ntwoord. soms wel eens wqt langer op zich laten wachten.

Ten eerste wil ik nog even terug
komen op vraagbaak nr. 41. Hierin
werd een zegellood van de heer
H Voorn uit Amsterdambesproken.
Volgens onze specialist op dit gebied
de heer Jansen uit Beilen hebben wij
hetbij het juiste eind.

Dan nu antwoord op vragen die bij
ons tea,m binnen kwamen van de heer
Hans Duvel uit Groenlo. Het gaat om
de volgende voorwerpen:

Voolwerp nr'. 1 is al een
tijdje in mijn bezit en
het is gevonden in
Rhenen. De voorkant
lijkt mij van barnsteen
te zijn, van de achter-
kant kan ik moeilijk

bepaien welk materiaal
het is, nessing of ver-

guld? Aan de achterkant zitten nog
vier punten waar iets aan heeft
gezeten.

Voorwerp nr '1. is weer zo'n Doorwerp
dat je eigenlijk zelf in de hand.en moet
hebben Na de kleurenscan gezien te

hebben, kan het voorwerp verguld. zijn
geweest. In de groeven is dit dan nog

aanwezig Wij gaan er vanuit d.at we te
maken hebben met een messing
knoopzetting die vermoedelíjk is
gevuld met een maansteen.

Voorwelp nr..21ijkt
mij leerbeslag en is
gevonden te Groen-
1o. Aan c1e achter-
kant zijn duidelijk
twee kran1n1en te

zien. Materiaal koper'?

Dit is inderdaad leerbeslag
en wel van brons met een

Voorwerp nr. 3 is
een hangertje en
is ook gevonden
te Groenlo. Er
hebben waar.
schijnlijk nog op
de plaats van de vier
gaatjes steentjes geze-
ten. Materiaal koper?

Dit is een fraaí koperen kled.inghaakje
De vier gaatjes dienden omhet op een

kledingstuk te bevesligen. Datering 18e

Voorwerp nr. 4 is
naar mrJn
menlng een
koperen passer
met ijzeren

benen geweest die
zun vergaan.
Datering 19e
eeuws. Vanwege c1e

vleugelmoer.

Uw vermoeden is

geheel juist. Gezien àe

opening onder in de

passerbenen kan het
niet anders zijn dan
dat deze zijn bedoeld

voor een vleugelmoer
montering

Bij voorwelp nr. 5

tast ik volledig in
het duister.
Bovenaan zit
zoals het lijkt
een ophangoog
en de onder'-,
voor-, achter- en zijkanten
zijn opengewerkt, met op de voor-

Ê,32i,

datering tussen 17e en'1.9e eeuw



Verffouw altijd op je voorgevoel,
ook als je op vakantie gaat!!!

Drie jaar geleden, ging ik samen
met mijn wiendin naar Benidorm
in Spanje. Ik had eigenlijk mijn
metaaldetector mee willen nemen,
want ik had zo'n voorgevoel dat ik
misschien we1 iets zou kunnen
tegenkomen, maar mijn wiendin
was daar niet zo blij mee. Ze dacht
dat ze me dan ook op vakantie
constant kwijt zou zijn. Dus geen

metaaldetector mee naar Spanje.

Op een dag gingen we naar Calpe

voor een beetje sight-seeing toen we

een soort vuurtoren uit de 19e

eeuw tegenkwamen. Het gebied
rond de toren was afgebakend,
want ze waren van plan om daar
een hotelcomplex te bouwen. We
zaten een beetje rond te kijken en

ons te verbazen hoe smerig die
Spanjaarden zijn (het gebied lag vol
met blikjes, papier en plastic) tot
mijn blik op een groen muntje viel
en na wat acrobatische toeren had
ik het muntje te paldcen. Helaas

was het muntje zwaar aangetast,

maar ik kon nog wel zien dat het
Romeins was. Op dat moment
realiseerde ik mij dat ik geen

detector bij me had en dit de kans
was geweest om leuke dingen te
vinden, want als je een Romeins
muntje zo op de grond ziet liggen,
wat moet er dan niet onder liggen,
nietwaar? U kunt wel begrijpen, dat
ik de rest van de dag niet echt
wolijk was, terwijl mijn vriendin er
niets van begreep. De volgende dag

was ik al wat wolijker en de rest
van de vakantie heb ik er niet meer
aan gedacht.

Een maand geleden zijn we weer op
vakantie geweest en nu naar Javea,
wat in de buurt van Calpe ligt. Nu
wou ik mijn detector persé mee
hebben, want die Spanjaarden
kennende, waren ze misschien nog
niet bezig met de bouw En weder-
om was mijn wiendin erop tegen,
want ze was eryan overtuigd dat ze

al bezig waren met de bouw en al
waren ze niet bezig, dan had ze het
liever niet in verband met de pro-
blemen die het op zou kunnen
leveren met de politie, want de

Spaanse agenten staan erom
bekend dat het geen lieverdjes zijn.
We weten allemaal hoe vrouwen
zijn en ik ging zonder detector naar
Spanje. Inderdaad, mijn wouw had
gelijk, ik kon niet zoeken in Calpe,
maar niet om de redenen, die mijn
vrouw aangaf. Toen ik weer naar de
toren in Calpe ging kijken, kon ik
mijn ogen niet geloven. Op de
plaats waar ik mijn Romeinse munt
had gevonden, waren archeologi-
sche opgravingen bezig, net aan de

oppervlakte. De opgraving was
grootschalig opgezet; alles was bij
elkaar zo'n 1,5 km lang en 10 meter
breed. Het was te gek voor woorden,
ze hadden een compleet Romeins
dorp gevonden. Ik heb hier 3 jaar
geleden een unieke kans laten
liggen. U begrijpt wel dat ik baalde
en best kribbig was ten opzichte
van mijn vriendin.

Het liefst was ik teruggegaan naar

Javea, maar mijn wiendin wou nog
graag door Calpe lopen en na wat
omzwervingen kwarnen we terecht

bij een museum waar toevallig een
aantal gevonden voorwerpen van
die opgraving waren tentoonge-
steld. Ik werd steeds triester met al
dat moois wat ik zag, wânt voor
hetzelfde geld had ik een aantal
van die voorwerpen l<unnen vin-
den. Maar aan de andere kant was
het wel boeiend om al dat moois zo
bij elkaar te zien liggen. Zoveel

mooie kruiken, terra cotta, olie-
lampjes versierd met allerlei afbeel-
dingen, munten, fibula's enz. enz.
Helaas was het verboden om foto's
te maken want ik had er zeker een
aantal fotorolletj es doorheen
geschoten. Ik had u graag wat meer
verteld over de Romeinse opgra-
ving, maar mijn Spaans/Catalaans

is niet zo goed en helaas hadden ze

niets in het Engels vertaald.

Ik heb er wel van geleercl te luiste-
ren naar mijn voorgevoel en al gaan

we op vakantie, de detector gaat
gewoon mee (al zal mijn vriendin
er ongetwijfeld anders over
denken!!!!!).

Mi ch eI Krij gsm øn, Ro tt er d am

!.:j!.:.!i.:.i,, j. Ë:ij = i-: i ..r:.j#. t.+=:. i.
Dè detectorsite van Nederland

Nederland heeft sinds het voorjaar ook zijn
eigen internet site over metaaldetectors en

atles wat er mee te maken heeft. De site is
gemaakt en wordt onderhouden door dhr. W.

Bos. 0p deze site zijn diverse rubrieken op

detectiegebied te vinden: vraagbaak, de

vereniging, een forum, wat is dit, te koop,

deaters, enz. Verder heeft de site nog diverse
[inks naar andere sites in binnen- en buiten-
land, deaters. importeurs en fabrikanten zijn
atten vertegenwoordigd.

Het bestuur op de digitale snelweg
Ook het bestuur en de redactie zijn tegenwoordig
te bereiken via e-mai[:
Kees Leenheer (redactie): dda@creatype.demon.nI

Dirk Smilde: a.smitde@wxs.n[

Detection Systems Holtand
(Ruud de Heer)

wonçt alle z-ookørÇ in Nodorland en

6olgo oon \/oorç7oedi7 1))J too.

tr]
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C-Scope 770 (qtijs)
Whitet Classic I (oudmoàel)
White's Classic SL l
ll/hite's Spectrum (incl acc) € 45020

€ 900-Minelab Excalíbur
White's Beachbug III e ß5,-
Fisher 1,280 (incl Þoffer) ....... € 54'L,-

DETEcrroN SysrEMs HoLLAND, rxL (o38) 363 65 9r
a a a a a a a aaaaa aaaaa a a aaa t a a a aaaaa a a a a

OCGASIONS
IN EURO'S
€ 'L'12 50
€ LL7,-
€ 20250

White's Zoekschotel20 cm

White's Beschermkap 20 cm ......... . ...... ...

White's Bluemax ........

White's Beochbug III (2 jaar qarantie) .. .

Viking 8mx, 7e Iype (2 jaar garantie)

Supamag Supermagneet ..
INrrcHTrNc: o493-3t4465 o¡ NA 6 uuR's ¿vot'¡os 0492-331757
EVENTUEEI VERZENDING oNDER REMBOURS

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

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

sluitingsdatum naar de ¡edactie op te sturen.
Aangeboden voorwerpen van archeologisch

belang dienen altijd te zijn aangemeld.

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 o o o a o o a a ao a o a a a a o a

GEzocHT: ZoEKMA.AT IN DE oMcEVING
vÂN SoEsr. IK BEN ZELF 26 l.ÂAR EN zoEK
zo'N ANDERHALF 

'AAR. 
TEVENS LEUKE

ZoEKPROGR.AMMÁ'S CTZOCT¡t VOOn
wHrrE's SPECTRUM XLT.
DANNY v.D. PoL, (q5) 6o27699.

".*?s

TE KooP: DETECToR MAGÂZINE
Nn 3r 'r/rur 42. r 5o,-.
M.C. covERDINGEN, (or83) 562757

TE KooP GEVRAAGD: FTSHER SPTDER CZ5
zoEKscHorEL,27,5 cu (rrrrcu) r roo,- +
PORTOKOSTEN.

J.VERMEULEN, (o76) 5or4or5

f 1,s0,-
22,50
32,50

365,-
650,-
açn _

trl

Detector kopen? Bel ons voor zeer scherpe prijzen
,ti Keepstraat 2 5702 LH Helmond (N-B)

illltF* Tel z o4g2-s74194

itl',lt

l--"¡lll

Wii-zi
uitbreiclen. profiteer nu van ons ruimtegebrek,

en bespaar stapels geld.

ATLES MOET WEG!!!

Levering onder rembours door heel nederland.
Nog vele topdetectoren op voorraad.

o.a. TESORO LOBO SUPERTRAQ, TESORO
BANDIDO ¡-r-max, WHITE'S CLASSIC lll

TURBO, WHITE'S SPECTRUM XLI
MINELAB SOUVEREICN.

Itrtn

=J
fi

ÆrFG

[*]



Dealer.
pø,gtna,

t Ko oi str a Meta al detecto rs
Compass / Ganett / C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buoûen 774, 8408 HP Lippenhuizen
tel (0s73) 46 so93

t Lankman detectoren/
Grondvondstenmuseum
White's/Minelab/CELA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
v.d. Túuþstraøt 26, Noordu.¡olde
tel. (0s61) 43 32 1.3

DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's / Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstr aqt 26, 9965 RK Leens
tel. (0s9s) s7 77 49
em ail k a àijk@ fi e em ail.nl

t Detection Systems Holland
White's / Minelab / Tesoro / CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
Veerpad,2,8276 AP ZaIk
tel (o38) 363 65 91,fax (os8) s63 64 80
email detect@pi.net

Fa. Detect - Gert Gesinlc
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
opsporings service
Schurinkduarsu.¡eg 71, 7 523 AT Enschede
tel. (0s3) 430 os 12

Salland Detectors
Garrett / Compass / Bounty Hunter
Speelmansweg 9,8717 MH Heeten
tel. (0s72) 38 22 96

t Kortbeek Detectoren
white's / verhuur
verkoop / beveiliging
Hondorpslraot 1, 7 721, KA Aalten
tel. (osa) 47 86 96

Flevo Detectors, Wilko Roolc
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad.78,8376 DB Marknesse N.O P.

tel. (0s27) 20 39 29 / 06-529 743 80

t Hofman Electr onica V. O. F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Wingerdstraat 6, 6647 BN Beuningen
tel (024) 677 û 63

t Aemíle Heiin
Metaaldettáctoren
White's / Viking / Minelab
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 3608 TTI Maarssenbroek
tel. (0346) 56 30 37 (tot 23.0O uur)

D J . Laan Metaald.etectors
C-Scope / Fisher
Píeter Maatsstraat 72
7777 AP Hippolytushoef
Tel (0227) 59 32 86,fax (0227) s9 32 86

Zoetmulder metaaldetector s
White's / Minelab /Viking
CEIA detectiepoorten
Grote Hou¡neg 97,7944 HB BeverwijÞ
tel. (02s1) 22 s4 s7

. Hamstra V.O.F.
Garrett / Compass / Bounty Hunter
Kleine Haarsekode 779
4205NA Gorinchem
tel. (0183) 62 7s oo

r FARLA
Tesoro

Ammuníttehaven 561,
251.7 XR Den Haog
tel. (o7o) 363 84 s2

. Deco Home Hoevelíne
Tesoro

Burg Bauwmannlaan 9Oa
3043 AP Rotterdom
tel- (o1o) 47s 76 49

r WDV Metaaldetectoren
Metaaldetectoren / diepzoekers/
detectiepoorten / portofoons voor
verkoop & verhuur
Kreekplein 33, 3O7 9 AB Rotteñ.am
tel. (010) 292 78 3O, fax (O1O) 292 78 32
gsm O6-57275533

t Zoetmulder metaaldetectors
White's / Minelab /Viking
CEIA detectiepoorten
Grote Houtr/deg 97,7944 HB BeveruijÞ
tel. (o2sL) 22 s4 s7

t

I

. lan van Beraen'Metaald,eteítors
Tesoro

Tanneskampke 73, 5227 BT Den Bosch
tel. (o73) 637 1.3 so

P. van der Putten
C-Scope / Fisher
Hutaþket 3, 5552 CJ Valkensw aør d
æt. (oao) 204 17 1-7 / (O4O) 2O7 s3 41.

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher/ Garrett/Viking
Stctionsstrcat 132- 1,34, Deume
æ1. pa%) sl.44 6s

t Steenbergen Detectors Hulst
' Eigen Vondsten Museum'
White's / MinelabÆisher/C-scope
Pulse-star/Celtic?Goldspear/Pulse
Technolo gylV'rkin g/CEtA D ete ctie
poorten/Diepzoek app./Pulse Inductie
/Verhuur-Verkoop/Detector fi nancie-
ringlÊnz.

Bontehond,srraat 3-5, 4561 BA Hulst
'lel : (O1.74)37O48O Fax: (011.4) 37048L
Mobiel: 06-53 .87 .58 .69 ,
E-rnail detect@uxs.nl

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher,/ Garrett / Viking
Stotionsstraat 732-734, Deurne
tel. (0493) 37 44 6s

t Steenbergen Detectots Hulst
' Eigen Vondsten Museum'
White's / Minelab/Fisher/C-scope/Gar-
retVPulse-star/Celtic/Tesoro/Gold-
spear/Pulse Technolory/Vikin g/Bounty
Hunter/CEIA Detectie poorten/Diepzoek
app /Pulse Inductie/Verhuur-
Verkoop/Detector ûn ancierin g/Enz.

Bontehondstraat 3-5,456L 8A Hulst Holland
Tel : 00.31. 1.1..43 70.48O,
Fax: O0 3'J..'J.1.43.70 487
Mobiel: 06-53.87.58 69, E -mail detect@uxs.nl



AANMELDINGSFORMUTIER
METAALVONDST
DATUM: LIDNR

NAAM VINDER:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

TELEFOON

GEVONDEN OB]ECT

MATERIAAI,

OMSCHRIJVING OBJECT

AFMETING/C Q. GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: JA / NEE DOOR:

VINDPLAATS / COÖRDINATEN:

CEMEENTE,/ PLA-A.TS

ANDIGHEDEN:

HANDTEKENING

tector AMATEUR

SJTUATIESCHETS VINDPLAATS CEVONDEN OB,IECT:

AFBEELDINC CEVONDEN OB,IECT:

HET GEVONDEN OB]ECT BLI]FT IN IEDER GEVALTOT 3 MAANDEN NA A,qNMELDING IN DEPOT B],J DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-
formulier te gebruiken?
Maak van dit formulier 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 zljn 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 heei eenvoudig.
Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoals naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invuilen;

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
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.

Eventueel kunt u de vindplaats nogverduidelijken 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:

Rij ks d iens t v o or het Oudheidkun dig Bo demonder zo ek
(RoB),
Kerkstraat'J-,
Postbus 1-600,3800 BP AmersJoort
Teleþon 033-463 42 33
Fax 033-465 32 35

Koninklijle P enningkabinet (I(PK),
Rapenburg 28,
Postbus L'1.028, 2301. EA Leid,en
Teleþon 07'L-51.20748

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 v,reten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KLEINE MOEITE!

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:

[*]



GELANINItr@
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Begin l9gg goed met
C.ScopeGEN

M ETAA L D ET E CTI ESYSTE 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



van lD en diepte a Tiptoetsbediening

.Autom en instelb grondbalans o lnstelb

en autom notch o No motion all metal en

mot¡on all metal o 3 toons geluidsdiscr

f 179t,-

Oawott (z'11 TOOO
. Power master circuitry . T¡ptoetsbedien¡ng

met 256-staps filnafstelling ¡ Uniek kleuren

LCD*cherm voor aflezrng van o a. diepte, discri-

m¡natie, rdentifrcatie, ballerijen, notch enz o

Autom en rnstelb grondbalans enz o Celuids-

identificatie r 8 zoekfrequenties . Zoutwater-

ontstor¡ng ¡ Cratis rnstructrevideo

(zarvoit 6Tfrx l OOO
a Power master circuitry voor extra

diepte. o T¡ptoetsen voor bediening

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

discri m i natie, identif icatie, batterijen,

notch enz. o Audio-boosl autom. grondba-

lans enz ¡ Cratis instructievideo.

geluidsdiscr. aAuto notch. o Druktoet-

sen voor all metal en trash out. o Batterij'
oplaad aansluiting

f 7191,-

(zarrott (trandma çte,r
llttnter CXll
. Tiptoetsen voor bediening.

o lD-metervoor aflezingvan o.a. diepte,

identificatie, batterijen enz. o Geluidsidentifi

catie, 2-knops discr. instellinq, autom.
g rond ba lans enz :_"9!{:

CornpaÇÇ
o vari-lilter ¡ lans. o
lnstelb discr a Druktoetsen voorall metal

en trash out ¡ Basistoon automatisch

119¡,-

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

met Ned. gebruiksaanwijzÌng en 2 jaar garantie.

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

aAutom en instelb grondbalans

¡ lnstelb discr o lnstelb basistoon in all

metal stand a Druktoetsen voor all metal

en tr¿sh out

f 1??r,-

f lTtt,-

C,ornyaÇÇ

âin 7ro
o Verlichte meter met lD- en

*e- diepteaflezing oAutom grond

,-" balans.olnstelb.discr o3-toons
(zarrettTt
a Microprocessor gesl

discriminatie en

Ondanks de lage prils

en dus ideaal voor de

il
o Microprocessor gestuurd o Aflezing van

lD, diepte, notch en batteri.jen a Autom
grondbalans, ìnstelb en autom notch

o 3-standen ijzerdiscr o 3 toons geluidsdiscr

f ggt,-

'a
ETO.RS


