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Best verkochte Tesoro detector vøn de

løøtste 6 møønden

Let op! De LOBO Super TRAQ is de

beste landdetector die Tesoro ooit gemaakt heefi! Een kombinatie van

co m p utergestu u rde o uto matische gro ndb ala ns en een sp ecial e elli ptische

widescan schijf heefi geleid tot een onovertrofen gevoeligheid en dieptebereik!

¡ Super TRAQ computergestuurde o Echte o discriminatiel
automatische grondbalans . tT,Skïzfrequentie

. 25 cm ellipt. widescan zoekschijf . Threshold
¡ Uitwisselbare zoekschijven o Alle metalen met basistoon
. 3grondbalansstanden: .llerktop8xr,5Vpenlight

- normale grond batterijen
- alkali (gemengde grond) o Ombouw heupmodel is mogelijk
- zwaar gemineraliseerde grond o Diepteaanduiding d.m.v. toon-

¡ Max Boost gevoeligheid hoogte
o Superstabiel in extreme grond-

omstandigheden

Tesoro's LOBO Super TRAQIost één vøn de grootste detectíeproblemen op:

d.iepteverlies door grondstoring. Wøør je ook zoekt, de Lobo Swper TRAQzal
zich nø een pa.ør keer op en neer ponxpen volledíg ØønpØssen øøn de grond-

omstønd.ígheden!

De speciale 25 cm elliptische widescan zoekschijf heefi het dieptehereik van een

25 cm schijf en de gevoeligheid voor kleine voorwerpen van een 10 cm schiifl

Gewicht 999 gram!
Dit is de detector voor U.
Met deze detector krijgt u geen tennis- of detec-torarm! Pøst ín elke reistøs of kffir, køn

dus mne op vøkøntie zoniler løsìíge vrøgen te krijgen vøw gezinsleden (moet døt d.ing

weer rnee!) Geen stress over de løstíge bediening. Kortom simpel,Iicht en toch professioneel.

Døt is de verbeterde opvolger va.n de legendørische Silver Sobre Il waør Eric Løwes zijn Romeinse schøt mee vond.

ONTDEK DE ONWEERSTAANBA RE AANTREK.
KTNGSKRACHT VAN DE POWERLIFT zo

BEG'N AAN EEN N/,EUW AVONTUUR!
YISSEN 

'N 
KANATEN, HAYENS EN GRACHTEN

MET DE POWERLIFT zo.

MET DE POWERLIFT HAALT U ERUIT WAT
ER IN ZIT

-f 47s,-
(f/" korting îndien u niets

ìnruiþ

Ervaren zoekers die met

de LOBO SUpeTRAQ '

zoeken zeggen nooit eet

gevoeliger detector
gehad te hebben!

(Lucien Bure: in 4 maan

den vonden we meer

fibula's dan in 4 iaar
zoeken met een andere

topdetector).

lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg rl
754 AT Enschede

Tel. (o53) 43oo5i2
(bezoek op afspraak)
Fax (o53) 44 55 58
http://www.ar . n l/bed ri jven I derecl l

AMIGO ll f 649,- LASER Power Max ll f 1452,- STINGRAY ll Í 2195,-
CUTLASS ll ¡rMax f 895,- LASER Power Max ll gemod. f 1595,- L0B0 Super TRAO f 2375,-
SILVER SABRE pMax f 1152,- T0LTEC ll f 1699,-
BANDIDO ll plVlax f 1380,- PIRANHA (pulse inductionl f 1795,- Powerlift 20 I 199,-
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Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de verkeerde
personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?!!

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

8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 631978.

E-maiI: a.smilde@wxs.nl

I Ledenadministratie
Opgave van leden, adreswijzigingen, vragen over de

contributie bij:
W. Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden.

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

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

Haneball<en 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) s4s1rz.
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, Vangstraât 46,

8471 EX Wolvega

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 153,92os CL Drachten
Fax (o 5r z ) S 45117. 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 secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud

Geluldcig komt dit allemaal
na de opening van de ten-
toonstelling die nu al ais

geslaagd kan worden
beschouwd. Een groot aantal
genodigden gafacte de pré-

sence. Vele positievc reacties
volgden. Niet alleen in kran-
ten maar ook op de regionale
TV omloep.

Tijdens het samenstellen van
de tentoonslelling kom je
materiaal tegen waarover de

meningen verschillen van
wat het nu precies zou moe-
ten zijn. Geluld<ig zijn we er
uit gekomen. Dit heeft tot
gevolg dat we voor de volgen-
de bladen een paar interes-
sante artikelen tegemoet
kunnen zien.

Ons eerste samenzijn l<an zijn
op ons zoekweekend te Oot-

marssum, gevolgcl cloor de

ledenvergadering te Elburg.
Daar zal ookweer de vondst
van hetjaar worden uitge-
reikt. Deelname aan de

Newburly Rally staat ook
weer op de planning. We zijn
zelfs zijn we al bezig met de

voorbereidingen voor de

ontmanteling van de tentoon-
stelling "Schatten oncler c1e

Schotel" deze herfst. Maar
eerst zai deze tentoonstelling
nog te zien zijn in Arnhem
en Hilversum.

Vanmorgen naar een open
dag geweest van de Stichting
Vrije Recreatie. Niet alleen
Nederland bood vrij veel
keuze om bij de boer te gaan

kamperen. Ook Polen, Tsje-

chië en Franl<rijk waren nrim
vertegenwoordigcl. Het eerste

wat je dan doet, is kijken van
hoe landelijk is de boerderij
gelegen en zijn er zoekmoge-

lijkheden zoals ald<ers, wei-
lanclen ofstrandjes in de

nabij heid. Voorlopig kunnen
we even vooruit, een keuze is

dan ook nog niet gemaakt.

.1.IØning

"Kan de reactiesnelheid in het verkeer beinvloe-
deni' "Voorzichtig met gebruik van alcoholl' Pillen

slikken. Dít gaat al twee weken zo. Niet àat ik zin
heb in een glqsbier of datikin de auto zal stappen en

wegrijden. Niets uan dit laatste. Het griepvirus heeÍt

weer toegeslagen. Al twee weken lang 's nachts drijfnat
waþker worden, dromen van de gekste zoekplekken en vond-

sten.

I

T

Jaanrergadering
Op 29 mei a.s. zal in Elburg de jaarlijkse ledenvergadering

worden gehouden.

Ook dit jaar zal deze worden gecombineerd met de uitreiking
van de verkiezing 'vonclstvan hetjaar 1998'.

Contributie
Heeft u de contributie voor 1999 al betaald? Gauw even de

accept-gilokaart invullen en op de post doen. Dan weet u zeker'

dat u het volgende magazine niet hoeft te missen.

Ir]



Gratis Te laat
naar de
Newbury
Rally in
Engeland
U leest het goed, u maakt
kans om gratis mee te gaan
naar de Newbury Rally.

Het enigste wat u hoeft te
doen is, één of meerdere
leden aan brengen, en het
formulier op te sturen.
Ook bij één lid maakt u al een
kans. Dus maak uw zoekmaat
gauw lid, komt hij ook niet
elke keer uw magazine lenen.
De treldcing vindt plaats op

de jaarvergadering in Elburg
op 29 mei.

Het is elke keer weer een hele
kluif om het magazine op tijd
de deur uit te krijgen. Vooral
het eerste nummer van het
nieuwe jaar. Dan moet er
acquisitie worden gedaan
voor de nieuwe advertenties
en de dealerpagina. Ook
moeten er advertenties
worden opgemaakt en wor-
den voorgedrukt. Wachten op
de laatste gegevens over het
zoelcweekend of een adver-
teerder die nog wat moet
veranderen in zijn adverten-
tie; er is elke keer wel wat.
Sorry, we hopen de volgende
keer wel op tijd te zijn.

U heeft de antwoordkaart
voor de verkiezing'vondst
van hetjaar 1998' al inge-
vuld? Prima, niet vergeten om
deze ook op de post te doen.

We rekenen dit jaar op een
record aantal inzendingen,
dus ook uw kaart. Uiteraard
kunt u de kaart ook inleveren
op het zoekweekend in Oot-
marsum.
Het bestuur is in 1999 meteen
heel druk bezig met allerlei
activiteiten, allereerst de

expositie, de catalogus,
voorbereiden van het zoek-

weekend, vergadering met
het AWN, gespreld<en met
aspirant bestuursleden, de
jaarvergadering enz. , enz.
Dan hebben we straks de

organisatie van de Newbury
Rally, gespreldcen met de

ROB, herstructurering van de
redactie en het magazine,
kortom er is altijd genoeg te
doen in een vereniging.
Als u zich betrold<en voelt bij
de vereniging en u wilt zich
inzetten als bestuurslid,
redactielid, auteur of mede-

werker van de activiteiten-
commissie dan dient u een
briefle te sturen naar de

voorzitter. Even bellen mag
natuurlijk ook.

I(ees Leenheer

Nieuw adres
Dick Eekhof heeftvanaf
L april (geen grap) eennieuw
aàres.

Vangstraat 46,
847LEKWolvega
Tel./fax: (0561) 6L 85 79

Dus post voor de uraag-
baak dient u voortaan
naar het nieuwe adres te
sturen!

VAN HET ROB ONTVINGEN WE HET VOLGENDE BERICHT

APV Reimerswaal
Het archeologische monument
van het verdronken dorp
Valkenisse wordt ernstig
bedreigd door activiteiten van
schatgravers die daar op zoek
zijn naar archeologische
voorwerpen. Ondanks een
wettelijk verbod op het zoeken
naar oudheidkundige voorwer-
pen zoals in de Monumenten-
wet van 1988 is vastgelegd en
een verbod vanwege natuurbe-
heer om het schor bij het
verdronken land van Valkenis-
se te betreden, blijft het plun-
deren van dit gebied doorgaan.
Het gaat hier veelal om men-
sen die met een schop en een
metaaldetector, archeolo gische
voorwerpen opsporen en
daarmee grote schade aan de
overige archeologische waar-
den toebrengen. Zo zljn door
het graafwerk o.a. enkele
muurresten ondermijnd.
Om politie en justitie meer
mogelijkheden te geven om
dergelijke verstoringen te

voorkomen wordt in Reimers-
waal per 5 februari 1999 een
Algemene Politie Verordening
(APV) ingesteld. In deze APV is
een verbod op het in bezit
hebben van een metaaldetector
op het buitendijkse gebied
vastgesteid. Door deze APV is
het eenvoudiger om tot vervol-
ging van overtreders over te
gaan.

Om te voorkomen dat als
gevolg van afslag door de zee
informatie ongezien verloren
gaat, wordt door de medewer-
kers van het Provinciaal
Archeologisch Centrum Zee-
land het gebied regelmatig
bezocht. Daarbij worden de
nieuw bloot gespoelde delen
van het monument gedocu-
menteerd en de vondsten
verzameld. Op deze wijze is het
veiligstellen van de archeologi-
sche informatie van het ver-
dronken dorp Valkenisse
gewaarborgd.

Vondst van

zíepagina26
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Bcstur,ri-
E Voorzitter:

J. Koning
Roodborststraat 20
8916 rc Leeuwarden
TeL / fax (o58) z16 55 73

Ël Vice-voorzitter &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten
Tel (o5rz) 5453 77

(wa r8.oo uun)
Fax (o5tz) 54 5r 17
E - ut att d da@ cr e aty p e. d.emon -nl

Þå Secretaris:
D. Smilde
Pr. Bernhardweg 3r
8+SZ XC Oranjewoud
Tel (o5r) 63 ry 78
Fax (o5r) 63 z9 z7
E-ualr a smilde@uxs.nl

H Bestuurslid:
J. Bosma
Zwemmer 1,3

9zo4 GA Drachten
Tel / fax (o5rz) 51 5r rz

F.d Bestuurslid:
D. Eekhof
Vangstra,at 46
847r EX Wolvega
Tel. / fax (o56r) 6t 85 79

Fl Penningmeester &
ledenadministratie
W. Woudstra
Melkemastate 16
8925 AP Leeuwarden
TeI. / fax (o58) 266 t8 t8

Licllna" ats; cha¡r
Het lidmaatschap van deze
vereniging loopt altijd per
kalenderjaar en wordt zonder
opzegging 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 55,- per )aar.
Voor gezinsleden geldt een
aantrekkelijke korting.

aaoaaaaaaaaaaaaaaaaa
Postbanlc t675ooo
ING Ba¡rl< 67 8o o4 9oo
t,n.v. De Detector Alrrateur,
Leeuwarden



OM MEE TE DoËN M¡T DE "voNDsr vAN HET ,A.AR"

WOORDEN, TE SCHRIIVEN OVER HET DOOR U GEVONDEN OB,IECT

vooRwrRp MEE. VooRwERpEN vAN ARcHEoLoctscHE

DIENT U EEN VERHAAI, VAN TENMINSTE I50
NÁTUURLITK sruuRT u DUIDETITKE roto's vn¡¡ g¡t
WAARDE DIENEN TE WORDEN AANGEMELD

Nog een
raadsel

Tijdens een van de zoektochten op

een veel afgezocht stuk land vond
ik een restant van een soort kanne.
tje (zie foto, gemaakt door de ROB).

Na onderzoek bleek dat het model
in Nederland nog niet eerder was

aangetroffen en dat het nader
moest worden onderzocht om
precies te kunnen vertellen wat
voor functie het vroeger had gehad.

Wat het wel is weet men nu nog
niet , maar vaststaat dat het in
ieder geval geen vewanger is.

Het is een boowormige aardewerk-

vorm met standvoet, gemaakt van

klei die is verschraald met graniet-
gruis. De vorm doet denken aan

een olielampje. Gelet op de aan-

korstingen kan datwel kloppen
Dit wordt momenteel onderzocht
door de ROB te Amersfoort, want
het gaat hier om een zeldzame

vorm, waarvan het zinvol is om de

functie te achterhalen. De datering
is waarschijnlijk Late Middeleeu-
wen.

Graag plaatsen voor de vondst van

het j aar.

J. Kadijk

:7.Í

Een (verse)
strandvondst
Vierjaar geleden stond ik in een

winkel voor elektronische artike-
len, toen mijn oog viel op een doos

met een foto van een wolijk gezin,

dat met een detector op het strand

bezig was en al heel wat had gevon-

den.

Het "piepervirus" moet reeds in
mijn bloed hebben gezeten, want ik
dacht, dat wil ik ook gaan doen. En

even later had ik mijn eerste detec-

torvan een onbekend merk, kosten
f 725,- en kon ik mijn nieuwe
hobby beginnen. Ik woon in een

badplaats, dus het strand naast de

deur en daar begon ik te zoeken en

vond ik mijn eerste munten.

Na enkele weken kreeg ik in de

gaten, dat zo'n goedkope detector
niet voldoende was, die constante
basistoon hoorde ik de volgende
dag op mijn werk nog, maar ik had

de smaak te pakken. Gelukkig zag

mijn vader deze hobby ook wel
zitten en kon ik mÜn detector aan

hem verkopen, hij is wat hardho
rend dus die basistoon kon geen

probleem zijn en ik kon al snel een

echte detector aanschaffen, een C-

Scope 2 MX die ik nog steeds

gebruik. En natuurlijk het hand-
boek van Gert Gesink, wat me nog
fanatieker maakte. Het strand is

hier ongeveer 25 jaar geleden

verbreed, door opspuiting van zand
van de toen nieuw gegraven maas-

havens. Ook nu wordt er elke 3 jaar
nieuw zand opgespoten, dit vanwe-
ge de afslag door stormen. Dit zand
wordt uit de Noordzee gezogen, dus
er kan iets inzitten en na enkele
weken is het drijfzancleffect verdwe-

nen en kanje er weer veilig op
Iopen zoeken.

Dus na de laatste opspuiting en een

redelijke storm ben ik naar het
strand gegaan om dit verse zand te

onderzoeken. Na meer dan een uur
eindelijk een signaal, dus graven

en, nee maar, een ring, een beetje
groen aangeslagen, waarschij nlijk
van koper en met een rode steen

van glas, helaas wel wat slecht
gemaakt; een mislukt stukje huis-

vlijt misschien? Ik wilde hem
eigenlijk al in de eerste de beste

vuilnisbak gooien. Maar hij staat nu
toch te pronken tussen de andere
ringen die ik de afgelopen jaren
heb gevonden en het leuke is dat
juist deze ring me blijft fascineren.
Wat een geweldige hobby, en oh ja,
mijn vader is onlangs de trotste
bezitter geworden van T\MEE

gehoorapparaten (ik had hem nog
zo gewaarschuwd)!
Mario van Etten, Hoek van Holland

In]



Bouwput

De bouwput van het nieuw te

bouwen gemeentehuis lag er zeer
uitnodigend bij. Het eerste wat er
dan moet gebeuren is zoeken naar
eventuele scherven, pijpjes etc.

De volgende stap, die ik meende te

moeten doen, was dus op metaal-
jacht gaan: niet geschoten is altijd
mis. Na een paar keer heen en weer
te zijn gelopen, kreeg ik een hakke
Iig geluid door en volgens mijn
verworyen kennis gaat het dan
meestal om ijzer.

Maar zeker weten doe je het nooit,
dus besloot ik toch maar te gaan
"diggen". Op zo'n 70 cm stuitte ik
op een kluwen van gebroken glas,

ijzerdraad en porcelein. Even

dacht ik: tjonge jonge, wat heb ik
hier opgegraven? Bij nadere
inspectie bleek het te gaan om
resten van bierflessen, hun
beugels en porceleinen dop-
pen. Twee oude flessen
waren nog heel maar wel
zonder beugel. Interessant
om te noemen is dat op de

doppen goed te lezen is,

waar één en ander vandaan
is gekomen.

Ja beste medezoekers, dit
keer was een klein stortgat
aan de beurt. De gevonden
gebruiksvoorwerpen zij n
meer dan 100 jaar oud.
De bierbrouwers zijn: P.H.

Kuipers, Hoogend te Sneek,

Zuid-Holland, Den Haag, Wit-
kop bierhandelaar Winschoten,
Frisia gebroeders Israels Weener,
Frisia trademark Weener. Een paar
glasfabrieken wil ik ook nog even

noemen:J.H. Thone en Co Amster-
dam, Konter S.M. Rotterdam,
N. Fritsen, Prinsenstraat, Berldn.
Met deze toch wel bijzondere
vondst wil ik ook weer een gooi
doen naar een klein prijsje.

Groetjes,

Jo Kuipers

Op het oog

Na veel regen en gewacht te hebben
tot de bieten van het land waren,
la¡¡am er eindelijk een droge zater-
dag. 's Morgens deed ik eerst wat
klusjes, o.a. het uitlaten van de

honden. Toen ik met de honden
onderweg was, dacht ik, ik loop
maar eens over het land waar ik
vanmiddag ga zoeken, dan kijk ik
alvast of er een gedeelte met scherf-
afual aanwezig is. Het bewuste land
is namelijk t hectare groot en er
liggen interessante gedeelten in. Al
lopend over het land raapte ik
enkele oude scherfles op. Ook vond
ik tot mijn verbazing een stukje
La-tene armband van glas en ik had
meteen een goede stek in gedachte.

Bijna was ik van het land af toen
mijn oog op een stuk steen viel.
Omdat cle honden iets roken in een

nabijgelegen struik trokken ze me
mee, waardoor ik tegen de bewuste
steen schopte. Tot mijn verbazing
bleek de steen een bijl te zijn.
Voor de honden had ik even geen

aandacht meer, mijn dag kon nu al
niet meer stuk. Ik heb een weugde.
sprong gemaakt en ben snel naar
huis gegaan. Nadat ik de bijl schoon
had gemaakt, bleek het een vuur-
stenen gepolijste bijl van 16.5 cm
lang te zijn (Laat Neolithicum , zo'n
3000 voor Chr.).

Graag doe ik hiermee mee aan de

vondst van het jaar.

J. Kaessen, Heel



Vakantiepret
Het zal je maar gebeuren, je bent
op vakantie en je doet een mooie
vondst. Zo gebeurde het mij ook.
Ik was op vakantie in Vollenhove in

de Noordoosçolder
vlak bij Blokzijl en
Marknese.

In Vollenhove was
een stuk grond
waar voorheen een

bejaardencentrum
en nogwat aanleunwo

nigen stonden. In 1997 werd een

nieuw bej aardencentrum gebouwd

en het oude werd afgebroken. In
1998 kwamenwe metvakantie in
Vollenhove. Ze waren van plan om
na de bouwvakvakantie te gaan

bouwen op hetwijgekomen stuk
grond, dus ik had mooi de tijd om
te gaan zoeken. Mijn eerste vondst
was een munt uit Kampen en het
ging maar door. Ik bleef munten
vinden, alleen uit de omgeving van
Vollenhove al zo'n 36 stuks. Veel
waren er al ver heen en dus niet
meer te lezen. Verder vond ik een

heel mooi koperbeslag.

Op zaterdagavond, 1 augustus 1998,

vond ik een heel mooi
lakzegelstempel. Het is
in spiegelbeeld
geschreven. Er staat A
H op. De naam die bij
deze initialen hoort,
is mij nog niet
bekend. Het lakzegel-
stempel is uit de 18e

eeuw. Ook heb ik nog een goede

twee en een halve centstuk gevon-

den uit 1880 van Willem III en een

zilveren, helaas niet in al te
goede staat, wapenstuiver
uit Groningen en
Ommelanden uit
1682. Overige vond-
sten: een koperen
beslagstu$e van een

boek, wat gordijnringen,
een vingerhoedje en wat
lakenloodjes.

G. Leistra,

Hardegorijp

Een bijzortdere
gewaar'\Ã/ording
Vanafjuni '97 zoek ik met mijn
Garrett metaaldetector. Al snel
kreeg ik hulp bij het zoeken van
mdn zoon Erik, 9 jaar, die sinds
september'98 in het bezit is van
een Bounty Hunter TR 4. We trek-

ken er dus samen opuit,
voornamelijk in onze

woonomgevlng
Wommels. Zo

ook op een

frisse, doch
droge dag in
december

van het vorig
Jaar.

Het stuk weiland was net bewerkt
door het loonbedrijf i.v.m. de

bekende ruilverkaveling. We kregen
toestemming van de eigenaar om te
zoeken en we gingen "los'. In het
begin hadden we weinig signalen
maar na een tijdje een mooi sterk
geluid. Het was een rijwielbelas-
tingplaatje van '37 -'38. Na een half
uur vond mijn zoon zijn 1e halve
cent uit 1898 van goede kwaliteit.
Hij natuurlijk dolblij. De middag
vorderde en na wat rommel een
prachtig helder signaal. Wij aan het
graven in de vette klei, maar het
geluid was opeens weg en bleef
weg. We snapten er niets van en
werden er een beetje onzeker van.
Na een lo¡vartier gaven we het op en
gingen toch redelijkvoldaan naar
huis.

[.]

Het eerste wat ik altijd doe als ik
thuis kom, is alle klei verwijderen
van schop, detector en laarzen.
Toen mijn laarzen aan de beurt
waren en ik ze omkeerde, zag ik tot
mijn grote verbazing in het midden
een rond schijfe in de klei zitten.
Voorzichtig haalde ik het eruit en
zag dftect dat het iets bijzonders
was nl. een heiligenfrbula, datering
850 - 925?

Ook in het Friesch Museum zag ik
eenzelfde exemplaar. Ik ben erg blij
met mijn vondst en heb hem
inmiddels aangemeld bij de ROB in
Amersfoort. De tip die ik dus geef

aan detectorzoekers in vette klei:
indien het mooie geluid wegvalt,
kijk dan eens onder je laars!

Mijn complimenten gaan uit naar
alle mensen die meewerken aan het
keurig verzorgde blad. We zien er
altijd weer naar uit. We proberen
ook zoveel mogelijk informatie te
vergaren (via bladen, boeken,
bibliotheek) om de voorwerpen
goed te herkennen. "Oude" topogra-
fische kaarten helpen ons hierbd
ook om leuke stekjes te vinden.
Graag zou ik mee willen dingen
naar de vondst van hetjaar.

Met wiendelijke groet,
G. Terpstrø, Wommels



Fabelachtig
In de zomer van 1998 belde ik met
Gert Gesink en van hem kreeg ik de

tip dat er zand van graafiarerkzaam-
heden in hartje Oldenzaal vlak bij
mijn huis gestort werd voor een

geluidswal. Dit zou interessante
grond zijn omdat er woeger op
deze plaats het Agnesklooster zou
hebben gestaan. Bij de werkzaam-
heden in Ondenzaal l¡¡ramen ook
de oude kloostermuren weer tevoor-
schijn. Deze werden door archeolo-
gen blootgelegd. De grond werd
ook afgezocht met metaaldetectors
door leden van de AWN-

Wat hier gevonden werd moest
afgegeven worden voor een

eventueel museum.

Na hier een kijkje te hebben geno-

men, jeukten mijn handen om zelf
te gaan zoeken op de aan te leggen
geluidswal nog geen 1000 meter
van mijn huis in Almelo. De eerste

keer was op een mooie zomerse
avond. Na vele kloostermoppen en
pijpenkopjes gezien te hebben, had
ik eindelijk beet. Het was een bakje
van koper, ook vond ik nog enkele
musketkogels. 's Avonds thuis zat ik
met mijn vrouw te fantaseren wat
het zou kunnen zijn. Ik zocht nog
maar een paar weken met de

metaaldetector dus ik kende nog
niet zoveel voorwerpen. We gingen
op een zaterdag naar Oldenzaal
waar de archeologen met enkele
zoekers bezig waren. Daar aangeko-

men kwamen we in contact met

Freddy en DirkJan, twee fanatieke
zoekers en inmiddels goede wien-
den. Zlj wisten te vertellen dat het
gevonden voorwerp een pijlgewicht-
je was. Na een poosje met elkaar
gepraat te hebben, stelde Freddy
voor om bij hem thuis zijn zoekver-
zameling te gaan bekijken. Na een

bakje koffie en de verzameling
bewonderd te hebben zijn we
gezamenlijk naar de geluidswal
gegaan om te gaan zoeken. Daar
aangekomen vond ik al wij snel op
het oog een stenen bijl, die na
onderzoek bij de ROB werd geda-

teerd op zo'n 8000jaarvoor Chr..

Niet gek dus. Die keer heb ik op
een paar muntjes na verder niet
veel gevonden.

In de loop van de volgende weken
ben ik nog regelmatig gaan zoeken.

Ik vond er meerdere musketkogels,
munten, een handgemaakte vork,
lepel, muurhaak, hang- en sluit-
werk en een onderzetter van een

heel klein strijkij zertj e.

Op een zaterdagmorgen ging ik
toch nog een keer en vond al vrij
snel een groot zwart stinkend ding
dat helemaal versteend leek. Het
was dermate groot, dat het niet in
mijn bodywarmer paste en ik
overwoog het weg te gooien, mede
doordat het op een toilethouder
leek en nog steeds erg stonk. Iets in
mij zei dat ik het toch mee moest
nemen en thuis gekomen stond ik
weer in tweestrijd om het toch in

de vuilnisbak te gooien. Gelukkig
nam mijn wouw de uitdaging aan

om het schoon te maken. Na einde-
Ioos borstelen, krabben en peuteren
kwam er een dierenkop te voor-
schijn. We werden steeds enthou-
siaster en na een voorzichtig
natronloogbad ging er steeds meer
rommel af. Na het voorwerp met de

dremel behandeld te hebben zag

het er erg mooi uit (zie foto).
Het heeft de kop van een paard met
een kroon. De hals heeft stekels van
een draak, het lijfis geschubt als

van een vis en heeft vleugels en de

staart als van een walvis.

Het voorwerp heeft de grootte van
twee handen, verbonden met een

stang met daartussen een haak.
Het materiaal is gietijzer. De ROB,

antiekhuizen en de metaaldetector-
collega's weten geen van allen wat
het is. Misschien dat iemand mij
kan helpen dit raadsel op te lossen.

Graag zou ik met mijn fabelachtige
dier mee willen doen aan de vondst
van hetjaar 1998.

Veel zoekgroeten.
MoúinKuyer, Almelo
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Scherfmateriaal v an Romeins e amfor a's

Fr agment v an Romeinse ar mb and

Een
pr chtige
hobby
was
geboren

Twee jaar ben
ik actief aan

: ' ' ;i het zoeken
, 

t/ - maf rlamafreì-

te vinden. Jaren
geleden heb ik een nieuwe

"made in Taiwan" detector gekocht

voor 150 gulden, maar achteraf
bleek het een waardeloos apparaat
te zijn, die al snel achterin de kast
verdween en daar heeft hij ook
jaren gelegen. Tot er een moment
aanbrak, dat ik tientallen mensen
met detectors zag lopen langs een

grote weg bij ons in de buurt.
Diuerse fbula's

[']



Fr agmenten v an br onzen hanger s (p aar dentuiqaqe)

Ik haalde mijn stoffige detector
uit de kast en ben uit nieuwsgie-

righeid eens gaan kijken. Ik vond
op dat terrein wat vishaakjes en
een hoefijzer, dat achteraf Romeins
bleek te zijn. Daar werden de eerste

contacten gelegd rnet de hobbyis-
ten. Ik had al snel door dat er een

andere detector moest komen en ik
lid moest worden van een vereni-
ging. Ik kocht een Bandido II en
werd lid van de DDA. Ja, en toen
vond ik op dat zelfde terrein ineens

veel meer. Fibula's, leerbeslag,
munten etc., alles gemeld bij de

ROB. Een prachtige hobby was
geboren. Na 2 jaar veel plezier van
mijn Bandido te hebben gehad
(ik heb hem nog steeds), heb ik een

Sovereign XS 2 Pro aangeschaft.
Ik heb hem uitgeprobeerd op een

aldcer bij ons in de buurt. Na 1 dag
zoeken heb ik 54 munten gevon-

den, met name slechte duiten,
Willemcenten en halve centen en 1
matige rijder. Verder vele knopen,
gespen, enkele musketkogels, 1

platbolgewicht 13e - 16e eeuw, een

beslagstuk, voorstellende een

dansetes, 1800, etc. Dat ging wel
goed dus.

Een dag erna. Zondagmorgen, even

wezen zoeken op een bouwterrein
bij ons in de buurt. Ik was er al een

paar keer geweest in het verleden,
maar vond niet veel bijzonders, wat
Willemcenten en een hondenpen-
ning uit 1902. Met mijn nieuwe
detector had ik misschien meer
resultaat. Ikvond een scherfvan
een baardmankruik, waardoor ik

het vermoeden kreeg dat er
op deze plek toch meer moest

liggen. Toen vond ik mijn enigste
vondst, een prachtig mooi zilveren
leeuwenkopje, met haakje eraan
vast. Waar het precies voor diende
wist ik niet. Dus heb ik het meege-

nomen naar de zoekdag in Weert
en het laten determineren. Er werd
mij verteld dat het een

zilveren koppelpas-

sant was, waarschijnlijk te dateren
rond 1600.

De plaatselijke zilversmid had hem
waarschljnlijk gemaakt, want er
stond geen zilvermerkje in. Een

bijzondere vondst werd mij verteld.

Z.A. Schoenmaker

Waarschijnlijk onderdeel van Romeins voandel

onder de schotel
Fries Museum te Leeuwarden

Historisch Museum het
Burgerweeshuis te Arnhem

Goois Museum te Hilversum

DE EXPOSITIE BEZOEKEN OP HET INTERNET

www. creatype. d em o n. n l/expo

Expositie schatten

15 januari tot 28 maart

3 apriltot 30 mei

13 juni tot 12 september

[']
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IMPORTEUR:

DETECTION SYSTEMS HOLLAND
(Ruud de Heer)

Veerpad 2,8276 AP Zalk
Tel. (038) 363 65 91, fax (038) 363 64 80
www. ish. n l/detect/metadec
E-mail: metadec @ wxs.nl
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Vuurstenen
sikkel uit
Andijk.
Datenng:
late bronstijd

Ventolg van pagina 16

staldeel vastgesteld, zodat veronder-
steld is dat het hier om een gebouw

"met een centrale functie" zou
kunnen gaan. Bronstij dboerderij en
zijn ook van andere plaatsen
bekend. Te Bovenkarspel zijn tien-
tallen boerderij en opgegraven.

Algemeen
bood de stal van

de bronstddboerde-
rij plaats aan 20-30

stuks vee. De woonstalhuizen
gingen een generatie mee; ongeveer
30 jaar. Een nieuwe boerderij kon
op hetzelfde erfaangelegd worden,
maar erfverplaatsing kwam even-

eens voor. Voor de (nieuwe) boerde-
rij koos men een locatie uit die
dicht bij de landbouwgronden lag.
Werd een nieuw erf ver van de oude
plek aangelegd, dan werden ook
nieuwe begraafplaatsen ingericht.

Nederzettingen bestonden uit
enkelvoudige boerderijen of
gehuchten van twee ofdrie boerde-
rijen. Een voorbeeld van zo'n
gehucht is opgegraven te Haps
(Noord-Brabant). Algemeen waren
de nederzettingen verspreid.
Slechts te Bovenkarspel, waar de

boerderij en noodgedwongen door
de drassige gronden op een kreek-
rugwerden aangelegd, kwam een
grotere concentratie huizen voor.

Economie enbronzen
voorvJerpen

De werkzaamheden van de boeren
waren -als gezegd- afgestemd op het
eigen bedrijf. Voor een aantal
bijzondere doeleinden, zoals han-
del en sociale activiteiten, werden
overschotten geproduceerd.

Het agrarisch bedrijf omvatte niet
alleen ald<erbouw en veeteelt, maar
tevens specialismen zoals vooral
ambachtelijke activiteit: houtbe-
werking, beenbewerking, Ideding-
maken, mandenvlechten en potten-
bald<en. Een bijzonderheid vormde
bronssmederij. Dit kan ingebed in
het bestaan van de boeren zijn
geweest, maar tevens een activiteit
waarvoor een specialist werd inge-
huurd.

De aldcers werden bewerkt met een

eergetouw: een haakvormige ploeg,
die voren trok. Van dit werktuig
zijn in Nederland uit de bronstijd
weliswaar geen resten gevonden,
maar uit krassporen op bronstijdak-
kers heeft men het gebruik ewan
kunnen afleiden. Geoogst werd met
bronzen of vuurstenen sikkels,
waarvan te Heiloo en Ede bronzen
exemplaren gevonden zijn. In West-

Friesland zijn uit de bronstijd veel
vuurstenen sikkels bekend.

Binnen de werkzaamheden van de

boeren vormde het ambacht van
bronssmid een bijzondere bezig-
heid. Hiervoor was specifieke
technische kennis vereist, zoals het
maken van mallen en het vervaardi-
gen van een oven die voldoende
hitte gaf. Tevens diende er een

arbeidsvoorraad te zijn. Voordat de

boeren bronssmederij zelfstandig
konden uitvoeren -waarvoor dus

technische kennis en voldoende
brons aanwezig moesten zijn- was

men afhankelijk van weemdelin-
gen.

Ondanks de betreldcelijk geringe
bronsimport werd in Nederland
mogelijk al vanaf de vroege brons-
tijd (2100-1700) aan "eigen" produc-
tie gedaan. Voorbeelden van pro-
ducten van lokale makelij uit de

woege bronstijd zijn pseudo-Ierse
randbijltypen, die in Noordoost-
Nederland circuleerden.

Bronzen voorwerpen moeten
bijzonder waardevol zijn geweest.

Niet alleen werden van de legering
goede werktuigen vervaardigd, uit
brons kon men tevens wapens en

sieraden vervaardigen die een
prestigieuze waarde hadden. Door
de schaarste kon door het bemach-
tigen van brons aan kapitaalvor-
ming worden gedaan.

Het brons moest door ruilhandel
verkregen worden. Misschien werd
de economie op productie van
overschotten afgestemd om han-
delsvoorraad te verkrijgen. Het
verwerven van bronzen producten
was uitsluitend weggelegd voor de

meest invloedrijke personages

binnen een gemeenschap.

Gera adpleeg d e literatuur
Bloemers,J.H F.,L P. Louwe Kooijmans en
H. Sarføtij, 1.987. Verled.en land. Archeologí-
s che op gr av ing en in N e derland. Am ster d am.
Broeke, P.W. van den, 1991, Nieuwe matería-
Ien, groeíende aJhankelijÞheid,, in: pre- &
protohistorie van de lage land,en Houten, pp .

237-249.
P.W. uan den Broeke,'1,99I. Nederzetting, graJ
en samenleving in de metaaltijd,en, in: pre- &
protohistorie van de lage landen. Houten, pp.
251-263.

I J . Butler, 1,980. Metaalbewerking in de
prehistone, in: (M. Chamalaun en H T.

Waterbolþ, red.) Voltooià verleden tíjd?
Een hedendaagse kijk op d,e prehistorie.
Amster d,am, pp 11,3 - 131 -

Foto's uit:
Bloemers, ).H F., L.P. Louwe Kooijmans en
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Momenteel te bezichtígen in de tentoonstelling
"Schatten onder de Schotel"
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Drs.A )ager,orcheoloogvanhetFriesMuseumteLeeuwardenonTvangtdeeerstecatalogus.

Schatten onder de schotel
TV opnamen (zie foto

omslag), interviews, de catalo-

gus, de website van de expo-

sitie, persberichten, de ope-

ning, het was een heel druk

gedoe, maar het is allemaal

weer gelukt. 15 januari was

het dan eindelijk zover, de

opening van de expositie

De laatste werþzaamheden aan de expositie.

J. Koníng tijàens zijn openingstoespraak.

4000 jaar metaal in Nederland
Ter gelegenheid van de expositie in

het Fries Museum, Het Burgerwees-

huis en het Goois Museum heeft de

DDA in samenwerking met boven-

genoemde musea een catalogus in

een beperkte oplage uitgegeven.

ln dit in full-color gedrukte boekje

zijn + 200 voorwerpen uit de

expositie, afgebeeld en beschreven

Een boekje dat eigenlijk bij geen

enkele zoeker of archeoloog in de

boekenkast mag ontbreken.

'schatten onder de schotel' in de eerste van de

drìe musea, het Frìes Museum in Leeuwarden.

In het vorige nummer van het Detector Magazine

heeft u al kunnen lezen wat er allemaal op de

expositie te zien is. Op het laatste moment kwam

daar bovendien ook nog een gedeelte (50 mun-

ten) van een onlangs door één van onze leden

gevonden schatvondst (148 munten) bij.

Een unieke expositie, want het is voor het eerst

dat er een expositie met een zo'n groot overzicht

van metaalvondsten in een groot gerespecteerd

museum is te zien. Voor het eerst ook dat we het

in archeologie geinteresseerde publiek kunnen

laten zien wat er met de metaaldetector zoal

wordt gevonden.

Nu, een aantal weken na de opening kunnen we

wel zeggen dat de expositie een succes is, veel

bezoekers, veel aandacht in de pers en veel

mensen die ìnformatie over de vereniging mee-

nemen. Leden die de expositie nog niet hebben

bezocht, moeten echt één of meerdere keren een

bezoek aan één van de musea brengen, want dit
moet u echt gezien hebben.

Het bestuur

4OOO JAAR

METAAL }N

E,RtAf,D

De muntschat is ook te zien op:
www. cr e aty p e. d e m o n. nl / e xp o

Prijs: / 1ó,50 gedurende de

expositie bij de 3 musea.

U kunt het boekje ook bestel/en

door f 20,- (incl. porto) over te

maken naar postbank nr. 1ó75000 of
ING Bank nr. ó7 80 04 900 t.n.v.

De Detector Amateur, met vermel-

ding van 'boekje exposrtie'.

Het boekje wordt u dan z.s.m.

toegezonden.
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DeVen

Na de Franse

revolutie in
1789 was het
niet direct
rustig te
noemen ln
grote delen
van Frankrijk.
In binnen- en
buitenland

het algemeen niet zo geluldcig met
de nieuwe republiek en vonden er
nog regelmatig schermutselingen
plaats ttlssen koningsgezinden en
republikeinen. In het zeer konings-
gezinde departement Vendee

verzamelden zich steeds meer
tegenstanders van de republiek en
met steun van de Engelsen, brak er
een heuse oorlog uit die drie jaar
zou duren. De zeer zware strijd
kostte meer dan 300.000 mannen
het leven en ondanks de Engelse

ondersteuning in de vorm van (veel)

geld, goud en goederen dolven de

royalisten het onderspit.

Van de geld- en goederenstroom is
wij nauwkeurig na te gaan om
welke zendingen het ging, omdat
dit tot in detail was vastgelegd door
de Engelsen. Na de "overwinning"
dachten ze waarschijnlijk de reke-

ning te kunnen presenteren: het

liep echter anders. Bij hetverzame-
len van wetenswaardigheden over
de bestemming van de hulpgoede-
ren stuiten we onvermijdelijk op de

naam van Generaal De Charette de

la Contrie (7766-1796), in de Vendee-

oorlog bekend als ChefCharette.
Deze jonge generaal stond bekend
als een zeer betrouwbaar en loyaal
royalist en was verantwoordelijk
voor de financiering van de oorlog.
Nu doet het merkwaardige geval
zich voor dat er veel meer geld is
binnengekomen dan er uiteindelijk
werd uitbetaald. Charette heeft
daar een betrouwbare registratie
van bij laten houden. Omdat het
vervoer van grote sommen geld in
die tijd ook al enorme risico's met
zich meebracht, zijn historici ervan
overtuigd dat Charette op meerdere
plaatsten depots heeft gevormd
waar geld werd verborgen. Engelse

bronnen verrnelden een versche-
ping van o.a. 6000 gouden Louis in
juni 1795, die werd afgeleverd in La

Tranche sur Mer. Een tweede zen-
ding, bestaan de uit 22.222 zilveren
Amerikaanse dollars lcwam twee
maanden later op dezelfde plaats
aan. Charette heeft de ontvangst
van beide zendingen bevestigd,
maar wat er verder met dit geld is
gebeurd is tot op de dag van van-
daag een raadsel, want er is geen

þrl

enkele munt ooit van teruggezien.

In veel publicaties over verdwenen
rijkdommen stuiten we dus regel-
matig op de naam Charette en de
mogelijke plaatsen waar de schat-
ten die onder zijn beheer stonden,
verborgen kunnen zijn. De konings-
gezinden verloren de strijd en
generaal Charette werd in 7796 in
Nantes geëxecuteerd. Na zijn execu-

tie vond men in zijn dubbele kop-
pelriem een flink aantal goudstuk-
ken. Historici hebben de gangen
van Charette nauwkeurig nage-
gaan; volgens hen zijn er een

veertiental plaatsen waar hij in de
gelegenheid moet zijn geweest om
delen van de krijgskas te verbergen.
Als u toch van plan zou zijn om in
Frankrijk naar de,{tlantische kust
te gaan, waarom dan niet naar
Vendee? Dit departement staat niet
hoog op de lijst van toeristische
bestemmingen en toch zijn er erg
veel mooie, interessante en mysteri-
euze bezienswaardigheden. Neem
de detector mee en probeer eens

om een deel van het mysterie van
Charette te ontsluieren.

Waar moet u zijn?

Saint Denis la Chevasse

Charette had hier een basiskamp.
Het is zeker dat de zending goud-
stuldcen van juni 1795 hier in een

convooi met andere goederen is
geweest.

Het bos van Touvois
Hier zijn kanonnen gevonden die
na ontscheping op deze plaats
waren verborgen. Als er al kanon-
nen verstopt werden, waarom dan
geen geld?

Val de Morière
Een eenvoudig gehucht, maar
destijds stond daar een enorme
abdij, waar Charette zich dikwijls
schuil hield.

Les Herbiers
Le Mont des

Alouettes



Chavagne s-en-Paillers
In dit dorp ligt nog steeds een grote
boerenhoeve genaamd l'Aldrière.
Dit was een centraal punt waar de

manschappen werden uitbetaald.
Charette was hier dikwijls zelf
aanwezig. De grote, zware tafel
waarop de uitbetalingen plaatsvon-

den, is daar nog steeds te zien. Het
is niet onlogisch om te denken dat
een gedeelte van de uit te betalen

soldij hier verborgen werd.

Bois de Gâts

In dit bos staat een herdenkingsmo-
nument ter nagedachtenis aan

omgekomen verzetsstrijders uit de

Tweede Wereldoorlog. Precies op

die plaats bevond zich Charettes
laatste kamp. Het valt aan te nemen
dat in ieder geval een gedeelte van
de krijgskas hier werd verborgen.

Poiré surVie
Vlakbij deze plaats bevond zich een

kasteel waar Charette zich eveneens

dikwijls schuil hield. Zowel het
kasteel als het gehucht Montor-
gueil, waar het kasteel deel van
uitmaakte, is nauwelijks meer

terug te vinden.

Bois de la Chaize
Een kampement diep in het bos.

Chateau de Palluau
Hier was korte tijd het hoofdkwar-
tier van Charette. Het werd bij
toeval door de republikeinen ont-
dekt en verwoest.

Salagny
Bij dit dorp had de generaal een

streng geheim gehouden kamp.
De Engelse konvooien met geld en

goederen gingen wijwel altijd via
dit kamp dat als distributiecentrum
dienst deed. Deze belangrijke plaats

was een onmisbare schakel in de

organisatie van de strijd tegen de

republikeinen. Het kamp werd
bemand door een selecte groep

vertrouwelingen.

Bois de Gralas bij
het dorp des Brouzils
Hier bevond zich een karnp waar
burgers tot soldaat werden opge-

leid. Een tweetal in die tijd gemet-

selde waterputten zijn daar nog te

zien. Kort na het einde van de

Vendee oorlog deed het gerucht de

ronde dat enkele ex-officieren een

aanzienlijk aantal goudstukken uit
één van de waterputten hebben

kunnen bergen.

Over de overige verblijþlaatsen van
Charette en de eventuele mogelijke
bergplaatsen is men dermate vaag,

dat verdere vermelding achterwege

kan blijven.

Dat de Vendee oorlog een drietal
jaren heeft geduurd was niet alleen

te danken aan de hulp van de

Engelsen, de trouw van de konings-
gezinden en de eerlijkheid van
generaal Charette maar ook niet in
geringe mate aan een handjevol
molenaars.

Op de Mont des Alouettes (de berg

der zwaluwen) stonden een achttal
windmolens welke tot ver in de

omtrek zichtbaar waren. Als er

republikeinse legereenheden
naderden, zagen die molenaars hen

al van verre aankomen. Zíj zelTen

dan de molenwieken in een bepaal-

de waarschuwingsstand, zodat de

koningsgezinden of konden vluch-
ten ofeen hinderlaag leggen.
Het republikeinse leger kreeg zo

geen enkele greep op het verloop
van de strijd en het heeft heel lang
geduurd eer men de truc in de

gaten kreeg.

Op de Mont des Alouettes staan nu
nog drie gerestaureerde molens en

een kapel ter herdenking van de

gevallenen in de Vendee oorlog.

Beslist de moeite waard om daar

eens van het uitzicht te gaan genie-

ten. Gaat u op zoek naar "de schat

van Charette"? Laat ons het resul-

taat weten. Bonne chance.

J.H. Cats

Chateau de Palluau

Het strandbij
LaTranche
sur Mer



Een druilerige dag

Na net ontdekt te
hebben, dat

mijn detector
het niet meer

deed en omdat ik op
het moment toch niets

beters te doen had, leek het mij wel
leuk om wat voor ons verenigings-
blad te schrijven. Ik had het me al
tijden voorgenomen en mijn zoek-

maat had mij ook al aangespoord,
vandaar.
Ik ben zestien jaar en zoek al enige
jaren met de metaaldetector. Ik heb
van alles gevonden: variërend van
Romeinse fibula's, munten en
zegelstempels tot levensgevaarlijk
oorlogstuig (pas ermee op!). Vorig
jaar vond ik mijn eerste middel-
eeuwse munt. Behalve twee vogelfi
bula's twee gelijkarmige fibula's,
twee heiligenfibula's en een beslag-

stukje had ik geen middeleeuws
materiaal in mijn verzameling.

Het was een natte, grauwe dag,

maar dankzij de plastic zak om
mijn detectorkastje kon ik toch
zoeken. Het eerste signaal was een

granaatscherf, het volgende en
daaropvolgende signaal ook. Toen
een munt. Het was een slechte
halve cent uit achttienhonderdnog-
wat. Omdat het op het gedeelte

waar ik zocht niet veel soeps was,

ben ik naar het achterste gedeelte

van de ald<er gegaan. Ik verwachtte
er niet veel van. Na een half uurtje
zoeken, kreeg ik toch een zacht
positief signaaltje. De schep in de

grond en ik had een flinterdun
muntje in mijn handen. Ikwist al
snel dat het een middeleeuwse
muntwas. Omdat hetwat harder
begon te regenen ben ik gauw naar
huis gegaan. Twee wouwen die
langsliepen, vroegen of ik nog wat

had gevonden. Vol trots kon ik
zeggen dat ik mijn eerste middel-
eeuwse muntje uit de grond had
opgediept.

Thuis heb ik de oude Detector
Magazines nagezocht en er stond
een soortgelijke munt in. De date-

ring was 700217074 - 1024, geslagen
onder Hendrik II. Later is de munt
nog door het I(PK onderzocht en de

datering klopte. Ondanks het feit
dat de munt is uitgebroken en
verbogen vind ik het toch een heel
leuk muntje. Het idee dat je voorou-
ders zoiets in hun handen hebben
gehad en dat jij dat nu mag vinden,
boeit mij enorm. Het zoeken is voor
mij echt een verslaving.

Tot slot wil ik mijn zoekmaat Piet
bedanken. Dankzij hem ben ik in
het bezit van een aantal mooie
vondsten en het is altijd gezellig
om over onze gezamenlijke hobby
bij te praten en om samen naar
zoekdagen etc. te gaan.

Blijf vondsten aanmelden!

Wouter v an den Brandhof,

een zoeker uit de Behtwe

Verkoop, verhuur, reparaLie, moàilicaLie van

melaalàelecloren.
Concurrerenàe priizen, echLe aàvíezenl

(tit il) H of m a n El ektr o ni c a, O24- 677 40 Ø3

Zoekt U
gewoon een detectonrerkoper
of een detectordeskundige?

lr^1
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BT 1999

Op veler verzoek is er weer zo'n gezellig DDA-

zoekweekend voor het hele gezin. Overdag lekker

zoeken in het lentezonnetje, de stands van de

diverse importeurs bekijken,'s ovonds een hapje

en/ofdrankje in het restaurant en natuurlijk
zaterd a ga vo n d d e beregezel I i ge DDA-bi ngo,

Een weekend waarin u zich geen minuut hoefi te
vewelen,

ln het weekend van zaterdag z7 en zondag zB maart
zün we te gast in cafe-restaurant'De Molenberg'.

Een accomodalie met een speeltuin, kegelbaan,

voetbalveld en kampeerboerderij. Zoals u inmiddels

van ons gewend bent, hebben wij ook deze keer

'supergrote' zoekvelden voor u in petto

Natuurlijke vondsten kunnen we natuurlijk niet

garanderen, maar in deze oude omgeving met hel

eeuwenoude stadje Ootmarsum vlakbij, worden

regelmatig bijzonder mooie vondsten gedaan

Voor zoekers en gezinnen die het hele weekend willen

blijven zijn er de volgende mogelijkheden om te

overnachten:

Overnachten

Kamperen

Op het terrein is volop de mogelijkheid om

v anaf i rijdagmi d d a g te ka m pere n. El ehri citeit
en sanitair zijn aanwezig. Kostenrf lo,- per

n acht.

Kompeerboerderij
ln de kampeerboerderij zijn 2 {ote slaapzalen

aanwezig. Kosten van een bed: rf ro-,- per

nacht. Slaapzak meenemen. Reservering bij

C. Lukassen, tel. (o5o) 5413396

Hotels, pensions en campìngs in Ootmorsum
I nformatie: VVV Ootmarsu m,

tel. (o54r) zgzt 83.

Programma

Vrijdagavond
Programma

Zaterdag

9.OO uur

nog niet bekend

zaal open en inschrijving
zoekwedstrijden

ro.oo uur opening door de voorzitter
ro.3o-r2.oo uur re zoekwedstrijd

12.oo-12.3o uur jeugdwedstrijd (t/m r3 jaar)

12.00-13.45 Pauze
'r4.oo-r 5.3o ze zoekwedstrijd

r 6 oo uur prijsuitreiking kinderwed-

strijd, verloting

Zote rda ga vo n d : gote D DA-b¡ n g,o m et

natuu rlijk volo p prijzen

Zondag

9.OO UUr zaal open en inschrijving
zoekwedstrijden

lo.oo-rì.30 uur re zoekwedstrijd

ll 3o-r3.oo Pauze
13.oo-14.3o ze zoekwedstri,jd

ì5.oo uur prijsuitreiking, afsluiting

Tussen de wedstrijden door is er volop de

gelegenheid om de stands van de importeurs
te bezoeken en uw vondsten te laten determi-
neren.

Determinatieteam

Zaterdag zijn er diverse experts aanwezig om uw

munten en voorwerpen te determineren.

Tondag is er een beperkt determinatie-team

aanweztg.

Deelname zoekwedstrijden

Prijs:

Zaterdag Leden en gezinsleden:

Niet leden

Zondag Leden en gezinsleden:

Niet leden

Weekend Leden en gezinsleden:

Niet leden

Locatie

Café-restaurant' De Molenberg'

Ootmarsumseweg3T5, 166l PB Reutum

Tel. (o54r) 67 oz o9

Sponsors

Detection Systems Holland
Ko o i str a M eto a I d et e cto rs

G el a n M eta al dete cti esyste m e n BV

Fa. Detect - Gert Gesink

Steen b e rge n d etecto rs H ulst

W ijzi gi n ge n o n de r voo rb eho u d

-f 20,-
f 32,s0

-f 20,-
f 32,s0

-f 35,-
_f 60,-

Vondst van
het¿â€fi.11ti.,

t )' . l, ' t '
Ook ditjaar gaan we uiteraard
door met de rubliek 'vondst van
hetjaar', alleen in een iets anclere

opzet. Omdat er in 1998 voor
enkele categoriën niet of weinig
weld ingezonden, zijn we over
gegaan naar 5 categorieën.
Nogmaals willen wij u er op
wijzen dat het ons niet gaat om
alléén de unieke gouden munt of
het prachtige bronzen beeldje.
Nee, ook de vondst van bijvoor-
beeld een mooie of interessante
vingerhoed of gesp, een riemtong
of gewicht is uiteraard leuk orn in
te zenden.

Om mee te doen dient u een

verhaal te schrijven van ongeveer
150 woorclen (mag ook langer)
over het door u gevonden voor-
werp of rnunt. Uiteraard dient dit
verhaal vergezeld te gaan van een

of meerdel foto's c.q. tel<eningen.
Zoals altijd dienen voorwerpen
en munten van archeologische
waarde aangemeld te zijn.
Het verhaal en foto stullrt u op
naar de redactie met de duidelij-
ke velrlelding varì 'vondst van
het jaar 1999'.

Categorieën

O Munten tot >1500

Ø Munten vanaf <1500

€) Gebruiksvoorwerpen

algemeen (geen metaal)

aqrdewerk, stenen bijl enz.

() Gebruiksvoorwerpen

algemeen (metaal)

Vingerho e d, Romeins b e eldj e,

sp eerpunt, sleutel, zonne-

wijzer, sieraden enz.

€) Kedingaccessoires

fubila's, knop en, gesp en,

pelgrimsinsignes enz.
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Op zilver gemunt

De laatste tientallenjaren is het
beeld van de middeleeuwse munt-
slag aanzienlij k veranderd. Grote
delen van Nederland zijn op de

schop geweest: voor uitbreiding van
steden, aanleg van wegen enz. Bij
deze grondverplaatsingen zijn
diverse munten te voorschijn
gekomen.
Vooral ook het gebruikvan metaal-
detectoren heeft veel munten aan

de oppervlakte gebracht. Nog steeds

komen er munten uit de grond die
tot voor kort onbekend waren.
De kennis over de muntslag uit de
Middeleeuwen is door deze oorza-
ken aanzienlijk toegenomen.

Veel literatuur over de Middeleeuw-
se muntslag is er niet te vinden.
De meeste munten staan in het
oude werk van P.O. van der Chijs,
een 8-delige uitgave van ruim 100
jaar geleden. Een uitgave die wel in
diverse universiteitsbibliotheken is
in te zien, maar die in zijn geheel

niet meer verkrijgbaar is. Reden
genoeg voor een nieuw werk.

De nieuwe uitgave 'Op zilver
gemunt' heeft zich geconcentreerd
op de muntslag van de vijf gewes-

ten die nu Nederland vormen:
Utrecht, Holland, Brabant, Gelder-
land en het Noorden van het land.
Er is in de opslelling danig gereor-
ganiseerd. Alle munten van een
bepaalde Graaf, Hertog ofandere
muntheer zijn naar emissie geor-

dend. En die emissie weer van
groot, naar klein. Of om het numis-
matisch te zeggen van dubbele
groot naar doyt. Het vergemald<e-
lijkt het zoeken enorm.
Door de 8 voorsorteerpagina's is

door de detectorzoeker wij snel
achter de benaming, de herkomst
en de ouderdom te komen.

Overzicht vqn de ín Nederland geproduceerde zilveren munten ín
de period,e van L000 tot L500, zoo.ls ze zijn geslagen in de lands-
heerlijke gebieden, die nu Nederland vormen. En enigeblikkenbtj
a,angtenzende stijlv erw ante gebieden.

Alle munten, ook die zijn overgeno-
men uit het werk van Van der Chljs
zijn allemaal overnieuw getekend.
Foto's zijn vaak niet geheel duide-
lijk, en op deze manier werd
bereikt dat de munten op eenzelfde
wljze zljn afgebeeld.

Artikelen die met nieuwe en uitge-
breide informatie over vroeger niet,
of summier behandelde plaatsen
verschenen, zijntotbijna op de dag
van verschijning bijgehouden. Ook
veilingcatalogi en verslagen van
veilingen zijn nauwlettend gevolgd
met het oog op nieuwe vondsten.
Eigenlijk wil dat zeggen dat de
stand van zaken nu voor de middel-
eeuwse zilveren munten geheel
bijgewerkt is. Ook biedt het boek
voor de woegste periodes een
nieuw overzicht.

In de inhoudsopgave van het boek
is de tegenwoordige provinciale
indeling opgenomen om het zoe-

ken te vergemald<elijken. De afzon-
derlijke plaatsen waar gemunt
wordt zijn achterin nogmaals apart
opgenomen. Verder zijn de munten
naar grootte benoemd, voor de

periode voor 1.250 en na die tijd.
Maar ook de namen van de beelde-

naars staan in de begeleidende
tel(st.
Van de afgebeelde munten zijn de

bijbehorende opschriften uitge-
schreven, in de meeste gevallen in
een kolom ernaast. Om daar verder
duidelijldreid in te scheppen heb-
bcn alle munten ook een eigen
nummer meegekregen. Ingedeeld
naar landschap, de muntheer en de

volgorde van emissie en bij ontbre-
ken daarvan, van groot naar ldein.
De eerstafgebeelde mrrnt van
Utrecht is genummerd 1.1.1. (bis-

schop Adelbold, voor 1030) en de

laatstafgebeelde is van de stad
Groningen 5.5.31. (uit het jaar
1s0s).

In het 198 pagina's tellende boek
zljn 1250 munten afgebeeld, zeker
200 meer dan 150 jaar geleden
bekend waren. Daarnaast wordt
verwezen naar de gebruikte litera-
tuur en zijn er nieuwe onderzoeken
aan toegevoegd.

Het boek in een beperkte oplage
wordt gedrukt, is te bestellen door

I 145,- over te maken op
Postbanknr. 2568814 t.n.v.
dhr. Post, Leeuwarden.
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Inzendingen graag sturen naar:

het Vraøgbaak-team, p/ a Dick Eekhof ,

Pealskar 47, 8501 TL Joure.

Vragen voor d,e rubriek "Vraagbaak" altijà

voorzien van duidelijke zwart-wit tekenin-

gen (niet op lijntjes papier) of Joto's.
Vermeld bij uw vtaa.g, het materiaal, eventueel

gewicht en maten. Potlood-overtrekken vanbv.

munten, en donkere fotokopieën zijn nietbruikbaar
voor determinatie enhet afdrukken inhet magazine.

lnzendingen dienen te zijn voorzien van een gefran-

keerde retourenv elop. Vanw ege de grote hoeveelheid

inzendingen en/of de moeilijkheià van utÐ vraag kan het

antwoord soms wel eens LUqt langer op zich laten wachten.

Beste heer G. Witteveen,

Na enig speurwerk ben ik een verge-

lijkbaar voorwerp tegen gekomen.

In het b oek " Op gr av ingen in Amster -

dam" opblz 359,nr 679 staateen
pincetachtig voorw erp. Beide voor-

werpen op tekening 1, en 2 zijn v.w.b.

functie qelijk, het zijn pittentrekkers.

Ze werden gebruikt om te kort gewor-

den pitten van een olielampje op te

trekken Hoewel een juiste dateríng

moeilijk is te geven, schat ik ze zeker

18e-eeuws.

Voorwerp 3 is een mesheft, de gaatjes

van de nagels om de delenbij elkaar

te houden zijn goed weergegeven, de

datering is ook midden 18e eeuw

Me sheften w or den teg enw o or dig

steeds v aker verzameld.

Als eerste behandelen we

een vondst va.n ons

nieuwe lid Allard Schip-

per uit Hoogeveen. Het
betreft een bronzen

mesheft met een mooi
patina rondom. Lengte is

93 mm.

Beste A,IIard,

Noch in "Opgravingen in
Amster dam" als in " Schans

op de Grens" komen we een

mesheft tegen wat ons

houvast geeft omtrent een

juiste datering. Gezien de

versiering en het gebruikte

materiaal gaan we er

vanuit dat de datering
tussen 1500 enL700

Geacht vraagbaakteam,
Hierbij stuur ik u een paar potlood-

tekeningen van door mij gedane

vondsten. Ik zou graag de datering
en waarvoor ze zljn gebruikt willen
weten.
B.v.b. dank, G. Witteveen, Zwolle

Voorwerp 1: gevonden in Zwolle op een stuk weiland vol met stort uit de

stad Zwolle. De meeste vondsten waren vanaf de 16e eeuw tot de L8e eeuw.

Het materiaal is van messing en zeer veerkrachtig, aan de binnenkant
onderaan zitten kleine groefies. Ikvermoed zelfdat het een soort Pincet
functie heeft gehad.

Voorwerp 2: gevonden op hetzelfde stukweiland. Deze is ookveerkrachtig
en van hetzelfde materiaal doch in een heel andere vorm.

Þ'l

moet zijn.

Voorwerp 3: op een akker bij Wijk
bij Duurstede. Het zijn twee bron-
zen plaatjes met daartussen een

ijzeren plaatje. Ik vermoed dat het
en mesheft betreft, er is nog iets
van een versiering te zien.



Ook ons lid Arjen de Haan uit
Groesbeekheeft weer een paar
vragen omtrent door hem gedane

vondsten.

Ik zou graag e.e.a. willen weten over
de vondsten die op bijgaande
tekening staan. Verder heb ik de

laatste tijd veel ,,Heller?" munten
gevonden. Weet u misschien wat
dat voor munten zijn?
Ze komen uit 1821.

Afgelopen seizoen heb ik 54 mun-
ten gevonden. Et zaten 2 zilveren
bij. Weet u of dat t.o.v. anderen veel
of weinig zijn.

Arjen deHaan,
Heller munten zijnkoperen munten
die uitgegeven zijn door verschillende

Duitse staten. Er bestaan 1 en 2 heller
munten. Ze komen al in het begin van
'1.800 v oor. Wat betreft jouw aantal
munten is dit niet eenvoudig te

vergelíjken. Op zoekdagenkom je veel

mensen tegen die hier niet aan toe

komen.Toch zijn er genoeg leden die

veel meer vinden. Het aantal gaat
vaak ten nadele van de þwaliteit van
de munten. Dan nu de gegevens

behorende bij de tekeningen van je

vondsten.

Tekening 'J.: laat een koperen sierkop
zien die om grote spijkers zaten als
versiering,20e eeuw.

Tekening 2: is duidelijk een'L8e-

eeuws leerbeslagstuk in bloemmotief .
Duidelijk zijn de pennen te zien die

door hetleer werden gedrukt

Tekening 3: laat een gedeelte zien van
een scharnier / kistb eslag, ongev eer

rondom'1,750.

Tekening 4: op deze tekening zie je

een muurduimnagel van een type dat
heden ten dage nog wordt gebruikt.
Datering'1.7e tot de 2Oe eeuw.

Tekening 5: dit is paarden-leerbeslag,

pennetjes die door hetleer zaten zijn
aanweng

Tekening 6: laat een fragment zien
van een hendel van een bierpul,
v ermoedelijk 18e - eeuw s.

Tekening 7: is een 2)e-eeuwse gesp.

Tekening 8: boetnaald uit de periode

1700-1,900.
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Geachte heer Eekhof,
Hierbij stuur ik u een aantal afbeel-

dingen waarover ik graag meer zou
willen weten.

B.v.b. dank,
Raymond Streefl<erk,

Rotterdam.

Voorwerp 1: materiaal messing,
naaldenkokertje?
Antwoord: Neen, dit is een 18e-

eeuu)se veter-nestel.

Voorwerp 2: materiaal loden
gewicht ca. 110 gram. Erop letter B,

ernaast wapen met kroon erboven
in schild boven streep, onder krui-
zen, Breda? Gevonden omgeving
Den Briel.
Antw oor d: Ind,er daad een gewicht v an

àe stad Breda, vermoedelijk 1,7e-

eeulDs.

Voorwerp 3: materiaal brons,
ruiterspoor, datering?
Antwoord: Dit is geen ruiterspoor
doch een deegradje. Dit werd en wordt
nu ook nog gebruikt om in de bakkerij
deeg te raàeren of te welkoekjes Te

maken. Uw type schatten we 1.9e-

eeuws.

Voorwerp 4: materiaal lood.
Antw oor d: Wij denken hierbij niet
aan een loden maar aan een tinnen
knoop, l8e eeuw.

Voorwerp 5: materiaal brons.
Antw oor d: Dit is een koppelp assant
t.b.v. p aar dentuig, b egin 20 e eeuw.

Voorwerp 6: materiaal brons.
Antwoord: Is een sierpootje van een

koperen potje.

Voorwerp 7: materiaal lood, voor-
werp zwaar bekrast, gewicht 70

gram.
Antwoord: We hebben te maken met

een loden spinsteentje. Kan zonder

gedateerde bijvondsten alleen maar te

dateren zijn in de periode 1.5e-1.8e

eeuw.
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Waarom naar
Dirk Jan Laan?

. goede / eerlijke voorlichting

r sinds 1980 een vertrouwd adres

¡ ruim assortiment uit voorraad leverbaar

. 3 jaar garantie op C.Scope & Fisher

¡ steeds goede occasions met garantie

. goede inruilprijzen

Daarom!!

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
fel. 0227 593280
Fax0227 593286

Tcl: O53-43OO512 Fax 4345554
DETECT GERT GESINK

Munfen enpenningen
BOÛ2 CÄTALOGUg DENEOERI,AIIIFE MI'NTEI{ VAN

l806tothedq. MwiE 1999 , .

8008 c^TÆIrcUS, DE MITNTEN VAt{ BEIÆIE 179G1997
BOO9 KLEINER DEUTSqIER MUNIÌ¿CATAI,OG I87I-I997
Bol3 MUNTBoEK VAll PIET vERløDE 054C179t
B0l5 MITNTGE|YICXITEN V/DNEI¡ERI¿I{I¡EN, dm G Houbsr
8112 (X)RD EN I)UIT uit Nmrd aã¡i{ dm trJ. Bc
80¡14 V.D.(mil¡ BEELITENÄ.AR' NededmdseEuùiltot 1576
8052 GOLDOOINII OF IUEWORLIT, ehlogu Edprijã mgoudo

- t695
- 23,fi
- 23,50
- 39J0. 

'-uitvdocht
- 169,-

mmtahdewqd(vmfRomdßtotru.?3ópsg - l2O,-
B062 DESTE.I'ELUXEMI'NTVAI{NIJMDGEN . 29,X
B0ó3 N(X)RDNEDERLÂ¡ilNEMUNTGDWIOIIENdærAmtPoI. - 3t,25
BO75 MUNTEN VERTDLLIN III'N GESiCnIEDENIS

hi5toriea{üEd€RmeiEmmt'ãrlq¡kHje200il- - t7,-
,rae¡mínúie van hooÍdz múalen voorweryten
m7l LONIþI{ MUgElnI CATALOGUE l9{0 320 pog ûerhondsda

afteddingamMidddmmdalqvw. 89,-
BO78 VEREORGEN STEI'EN, STADSARCHEOLOGIE IN NEDERI.AND

Pra¡htbo* md hmdqdq foto's m yæR€fpq!
sb¿splsüeSrcndqaopgnvingræ¡naf6,hsrdk8fr . - 36,-

B0B5 EEN EIGEN¿l¡lNrc VEIì,¿AJ|!EI,Ä.AR 94 prg. ,hmd,acta foto's
mmûlqvmãpsll@ddøs,fijpcnroaøs,tû¡,ry - 12,50

8090 ROMAI{ ÄRIIFÀCTS, A4 fmur. 100 prg. 300 alb, !O0
wrad+ærúridingaspogrijsl - 35,-

B09l ROMEINEN I'RIEZDN a FRÄNKEN in heth¡¡tvmNedslmd
Prachtbo€kwmEs - 4995

B092NERINcENVERMA.AIÇopgr.l.teæm¡drtinAmqfæ¡t. - 4g,gs
B096I'ETECTORFINNI l00pq loooilluùatie - 35,-
B099ll¡IMBLEs.\&B€dþ€dqwfdeu!€gtetiilFmibo€k . 39,-
BlSl IIEILIG EN PROI'AAI{, sbndsrdwãt uv Bæinga 342 pag - 139,-
BIooEEILIGENPROFA t{ 104P8&oEtim(pdgimÐimign6 - ?4-
Bl0TBROI{SUIIDEOUDEEID,9apsg.N€d€dsdstrtig - 28,50
BI08.AR(SEOL()GIDTMIDITELEEITWINEDERLAND,96pag. - 28,50
Bl0gIrEROMEINSEnJDinN.d-lq4góps8 - 28,50
BIloARCEEOIÐcIEruFruESLAND,23opsg;vedderedopond - 49,95
BI|3IIEÌECIORFINIX¡2, l00p6g.1000i¡luù. - 35-
BII6EEILIGnYUITDEMODIIE\pracbtbor*oEpdgrimißigns - 27,$
BflTGELDL|ITDEBELT,Midddbugæhuisvulvqdsts¡155G1570 - 21,fi
BllS GRÄVENNAAR FRIEEE KO{INGEN, mæi boekje ovade opgnvinga

opdetepwvrjmldurr,T2p€g v€dfoto,swnctaalvondstq - lq50
Bl 19 EII¡TORY BENEAIE OUR FEET, 21 2 pa& A4 fomæt I¡ hu histù

riscüe voþode bcbmddd dc Echijw ó¡iãda ndalo væwepør - 4?,50
8156 BUCKLES 125G1t00, (Á'4 boek ou gespan, mæi rcþwek) 125 p. - 39pO
BI2O CI,EANINGÚdRD¡ITORINGCþIN3¡IdAN,TIFACTS,¡IO blz - 13,50
BI64DEIDCIORFINDS3, (metklersplsta)A4fm$t - 39,m

Md;ealdetætoß
B00l SUOCESVOL ZOEKEN MET DE METÀÄLDETDCTOR dM CÊt

Gcint 229 pag hmdsda foto's, ækmvondsta
Bl32 MODERN MEÎÁL ITEIDCTOnII doq Chsts Gme$
BI73 MDT¡LDETICIING ON TuD CI)ÄIIT
8087 SUNIGN IREASURE llOW TO fIND tT cloø Robqt Mu
B14l IREAIIIrRE EAORDS, (tracütboceg€d. inklu ova sdutvmdsra)

- 34,90
- 59,50
- 34,f)
- 59,50
- 3990

Nteuw boeh¿n
B0o3AIL$DEMONNAIDSGAULOßES (hqù¡k1996) f
800.1 CAT^J,OGUE ILLU3TRE IIE¿ MOTNNAIES IREIyIRES I 12 p€g
B005ROMIIUEMLINZENVONPOMPEJUSEIT¡ROMITLUS 5z0p€g. -

Duitstlige etbÂlogq gocd aftætief vu Rm Coiro-
800ó IrE ZILVEIE{ BEI\ELIIX dêd 2. 97 p€g. opbÈ'gsþrija
8167 MEESTERTEKENS OP mf DAK boek oErobeedoda 64pag
BI,Í6 IIA¡¡DEOEK NIEDERI¿¡{DO KOPERGELD I52}I79?
BI47 STA¡IDAND CTTAL(rc OF GERMAN C{)INS 1ó01 TO PRESEYT -
8176 JEIONS, MEITA¡,ETS AND TOKENS, D€d I Middelffi psiode

rt*arp<ningq e¿ W6t EEopÊ q NffibqB g€bond,a 704 p{g
Mä¿ndMihbim

30,-
20,-
os-

t2720

24q50

tî-
39p0
89.-

8177 JETONS, MEI'ÁI,EIS ÂND TOKE{g. H 2 FEnkiÈ q de LagE
ttrdar(Neded.avhaxt) 15$-1914. lfSpognim's. Micùinc - 299,fi

BlTScATAl,ocu3,Pmingav/dHüdñbdütingi/hBd6tjngDEffi - 20,-
BlTgBRO¡li¿EÁcEMETALS'ORIC,bMstijdvwqpqó4p€g - 15,-

BESTEL: Via Girorcverhrcking op giro 43.38.918
MA¡,KHETT TT{ALBEDRAG VAN DE BESTELLING +
f6- VERZENDKOSTEN OVER OP ONS GIRONUMMER
T.N.V. DETECT ENSCHEDE @ctcümæ + a&e v@ddq!)
Telefoni¡ch of vie frr uw bcstelling wordt
ONDER REMBOURS VERSTUURD VERZENDKOSTEN F 20,.

Vanuit België: per Eurocheque of postw.

lIJTIN TT

ilU¡tI1!ii
lV Pro lll
Í 915,-

Ter ere van ons importeurschap geven wij u nu de kans om
een Bounty Hunter metaaldetector te winnen

Zet de lettergrepen in de juiste volgorde en maak de slagzin af.

rr@
I@E@

Stuur jouw oplosstng en gemaakte slagzin op een briefkaart naar:
Steenbergen Detectors Hulst, Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL)

De winnaar wordt ¡n het volgende Detector Magazine bekend gemaakt

Veel succes

Er zijn geen correspondenties over de uitslag mogeliik AIle rechten zijn ons voorbehouden, wij
behouden ons ook het recht voor bepaalde mensen van deelname u¡t te slu¡ten

["]
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Steenbergen Detectors
Hulst, nieuwe importeur
van Bounty Hunter

Het gehele assortiment Bounty
Hunter detectors wordt door Steen-

bergen Detectors Hulst geleverd.

Vanzelfsprekend beschild<en we ook
over het complete servicepaldcet,

diverse maten schotels, opbergtas-
sen, koptelefoons, beschermkap-
pen, onderstelen, pro-sets, enz.

Steenbergen Detectors Hulst blengt
17 verschillende modellen Bounty
Hunter detectors op de markt,
waaronder de: Tracker ID, Tracker

M Tracker [V Pro I - II - III, Quick-
Draw II, QuickDraw II Pro I - II - lII,
Landstar, Landstar Pro I - II - III,
Time Ranger en de Time Ranger Pro

I-II-III.

Naast onze huidige dealers hebben
wij ool< nog ruimte voor nieuwe
verkopers. Voor meer informatie
over de detectors ofover een aar-
treldcelijk dealerschap van Bounty
Hunter kunje het beste even bellen
met Steenbergen Detectors in
Hulst, tel. (07741 37 04 80,

e-mailen kan ook: detect@wxs.nl

DSH op het
zoekweekend
in Ootmarsum
Ook deze keer op de stand van
Detection Systems Holland: de

inmiddels bekende zilver- en goud-

smid Sander Medendorp. Reperaties

aan uw zilveren ofgouden voorwer-
pen kunnen meestal ter pleld<e

uitgevoerd worden.
Zoals gewoonlijk staat ook Wil
Hofman (Turbo Willy) ldaar om
ldeine reperaties aan uw detector
ter pleldce uit te voeren.
Uiteraard hebben we op dit week-

end de nieuwste modellen detec-

tors van White's en Minelab bij ons.

Op de stand van DSH is een foto-
graaf aanwezig die door u meege-

nomen bijzondere vondsten foto-
grafeert.

DSH heeft een complete
nieuwe internetsite
Op de nieuwe internet site van DSH ligt een geldbedrag verstopt.
Bezoekers kunnen met een detector op een heuse schatkaart zoeken en

proberen de 'schat' te vinden. Op de site vindt u uiteraard ook informatie
over detectoren en accessoires, diverse testen en heel veel bodemvondsten,

waaronder metaalvondsten, aardewerk, steengoed, glaswerk, tegeltjes enz.

Voor metaaldetectoramateursurfers die het adres nog niet onder een

bookmark hebben: www.ish.nl/detect/metadec/

Jaarlijkse
ver zamelaarsbeurs H emrik
met bodemvondsten
In dorpshuis de Bining zal op 2O maart a.s. weer de jaarlijkse verzame
laars- en bodemvondstenbeurs worden gehouden. Elkjaar wordt deze

beurs groter en groter, met verzamelaars uit geheel Nederland.
Ook dit jaar kunt u 1 of meerdere tafels reserveren om uw overtollige
vondsten te ruilen ofte verkopen.
Reserveren/ 10,- per tafel bij L. Kooistra, tel. (0513) 455093

Zaal open voor standhouders 8.00 uur.
Zaal open voor publiek van 10.00 tot 16.00 uur.
U kunt op die dag ook de allernieuwste snufles oP metaaldetector-
gebied komen bekijken bij Kooistra Metaaldetectors op de beurs.

Entree is gratis, en de bediening zorgt graag voor een drankje en/of
een warme hap.

Dus 20 maart a.s. naar de beurs te Hemrik.

[']
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VCO voor
White's Classics
Voor bloednauwkeurig pinpointen
is de VCO methode verreweg de

beste; de toon wordt hoger naarma-
te je dichter op het doel komt.
Deze veranderende toonhoogte
geeft voor het menselijk gehoor
veel meer informatie dan een

louter in volume aanzwellende
toon.
Vooral in rumoerige omstandighe-
den is een variabele toon ronduit
superleur.
Denk aan b.v. een houtzagerij. maar
ook aan de detectoramateur die bij
een snelweg ofspoorweg zoekt.
Deze VCO (Voltage Controlled
Oscillator) pinpoint kan nu ook in

de \A/hite's Classic 2, 3, en ID wor-
den ingebouwd.

I(osten: ca. f 1.49,- bij inbouw
achteraf. Direct bij aanschaf kan
het stuÌd<en goedkoper en ook
indien u tegelijÌ<ertijd Turbo laat
inbouwen.

De toonhoogte in de normale
zoekstand is gelijk aan de hoogste
toon van het pinpointen, bedui-
dend hoger dus dan het standaard
Classic toontje.

Meer info: Hofman Elektronica,
Wil Hofman, 024-67 7 4063.

Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief
eventuele verzendkosten De door de

fabriek gespecifceerde trekkr acht is
uiter aar d onder ideale omstandighe -

den gemeten.

De beide FM-typen worden o.a. door

binnenschippers gebruikt voor het
opvissen van overboord gevallen

gereedschap- Door hun vorm zijn ze

niet geschikt voor kanonskogels. Wel

voor munten Door hun grote opper-

vlakheb je veel meer kans op munt-
vondsten dan met de neodymium

uersles.

De beide neodymium magneten zijn
door hun kleine maar zeer geconcen-

treerde magneetveld geschikt voor
bolle v oorw erpen zoals kanonskogels

Ook dringen ze door hun slanke vorm
dieper door in het slijk.

AIle magneten worden geleverd

inclusief 10 m koord Omdat veilig-
heid een heilig goed is, sluiten u-rij

tev ens een handleiding met b elangr ij -

ke v eili ghei ds a anw ij zingen b ij !

Meer info: Hofman Elektronica,

WiI Hofman, 024 - 67 7 4063

Van ons lid A¡nemiek Engwerda
kregen wd het volgende verzoek tot
plaatsing in ons magazine binnen.
Ik heb gevonden: 2 gouden cirkels
die aan elkaar zitten. Ze wegen
samen 8 gram en zijn 22 karaats
goud. De doorsnee is + 2 en 2.5 cm.
Het stel is gedateerd op rond 1700,

met de veronderstelling dat het
misschien een mannenring is
geweest. Er staan geen merken in
en de binnenkanten zijn vlak en de

buitenkanten bol.
Mijn waag is nu. Wie herkent dit of
heeft ook zoiets gevonden en weet
wat het is geweest. Een ring?
Een onderdeel van een ketting?
Door bepaalde mensen gedragen?

Ze zitten niet aan elkaar vast
gesmeed.

Als iemand het weet, stuur mij dan
a.u.b. een berichtje. Ik wil altijd
graag het verhaal achter mijn
gevonden voorwerpen te weten
komen.

Dan nog een waag. Ik heb een

gouden oorbel gevonden in de

omgeving van Meppel. Het pinnetje
in het scharnier is ook van goud.
Het wordt gedateerd op rond 1700.

Het is een lange oorbel bestaande
uit 6 bolletjes (achterzijde plat)
die aan elkaar zijn gesmeed.

Men vermoedt dat ze wel eens bij
een kostuum kunnen behoren
(Staphorst?) De lengte is 2.5 cm.
De bolletjes gaan van klein naar
groot. Wie heeft er ooit zoiets
gevonden ofherkent het en/ofweet
de herkomst?

Ik hoop dat iemand mij verder kan
helpen. Ik wens iedereen weer veel
zoekplezier.
Het is en blijft een leuke hobby.

Annemiek Engwerda,
H. Deddensrtaat 31,

83395 PX Steggerda

SUPERMAGNETEN
Nieuw! Iedereenkan nu meedoen methet magnetisch zoeken naar verdronken

muntgeld, wapens, e.d Voor de magnetische hengelsporthebben we vier nieuwe

soorten, in verschillende prijs- en krachtklassen!

Ape doorsnede trekkracht prijs
FM50 50mm 20 Kg f 69,- (voor munten)

FM80 80mm 60 Kg f 99,- (voor munten)

NM25 25mm 45 Kg f 149,- Neodymium! þ.anonskogels e.d.)

NM32 32mm 70 Kg f 1.99,- Neodymium! þanonskogels e.d.)
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Sceatta Alpha, goeàe staat,3 mnd gar. f 35O,-
Fisher 1,266X, goede staat,4 mnd gor. 695,-
Tesoro Toltec 100, goede staat, 4 mnd garantie .. 695,-

BounLy H Quick Drau-r II, demo,12 mnd garantie 595,-
Tesoro Stingray I,z.g.staat,6 mnd gar... 895,-

C-Scope 1,220 XB, nieuw ingeruild,36 mnà qar. 11,50,-
White's XLT z opl set,

bijna als níeuw,12 mnd gar.. .. 1450,-
FA DErEcr - GERT GEsrNK, rEL. (o53) 43o 05 t2
a a aa a a a a aaaa aa a a a a a a a a aaa a a a a a a a a a a

White's Spectrum XLT (incl maxl|OO schotel) f 1,450,-
White's Classic III S1....... .. 875,-

OCGASIONS

Garrett Ultrd GTA 500

Whitek Beachbug..
Minelab Excalibur.

BounryH ID,zgan

Bounty H Tracþer III
Bount-y H TrackerIV

C.Scope 770... . ..

Compass Goldscanner ..........
compass Goldscanner Pro ^ì;^";*;; ..

Compass Coin Pro met toonidentifcatie .........
Minelab Excalibur, l jaar als nieuw

Tesoro Bandido.
Tesoro SíluersabrePlus

Whitet Eagle met dichte schotel, oud model
White's Laqle spectrum..
White's PIjI,OOj uaterdeÌector.

o.o*À"tì)$
Alleen particulieren (leden) kunnen gratis
"Opgravertjes" plaatsen, door deze voor de

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

belang dienen altúd te zün 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 a a a aa aooa a a aa a a a a aa

750,-
White's Classic lii (oud model metbluemax 950) 550,-

TE KooP AANGEBoDEN:
TEsoRo BANDTDo ll MET 2 scHrrvEN.
r7,5 CM WrDE SCAN EN 25 CM CONCEN-

TRISCH MET BESCHERMKAP.

MET BESCHERMHoES EN KoPTELEFooN.
VRA,{cPRrts: f 75o,-
AD vAN DE GRAAT, rEL (q43) 56 z7 tz

TE KooP:

2O CM CONCENTRISCH MET BESCHERMKAP,

25 CM CONCENTRISCH MET BESCHERMKAP

(Nrruw). TEVENs TESoRo REGÉNBÊ-

SCHERMHoES ËN LUXE TEsoRo rAs,
cEwATTEERD (nreuw) rr 2 REsERVE

BATTERI'HOUDERS MÊT OPLAADBARE

BATTERI'EN ÊN KO?TELETOON

VRAAGPRT'S: fr3so,- TorA,{L, xvr ooK
LOSSE ARTIKELEN TE KOOP.

JoHN BAKKER, rrr. (o343) 56 37 55

TE KOOP GEVR.A¡,GD:

EEN COEDwERKENDE BI,oODHOUND DEPTH
MULTTpLTER (z-noxrN zorxsrorr) voon
DE GARRETT MASTER HUNTER 7 ADS.
TËVENS EEN GARRETT y'4 wcu SCHARP-

sHoorrR PRoBE (rulsvonr*aIcr zoEKSpoEL
vooR zEER rr.rrur or¡rcrnr.t),
VOOR DEZELFDE DETECTOR.

A. v. GENT ,.WAssENArq.RsE STRAAT r26A,
2586 AS DEN HA¡,G

TE Koo? GEVRAAGD:

RoMMELBAKKEN, BoDEM - EN WATER-
VONDSTEN, ZILVER- EN SLOOPGOUD.

L KoorsrR-A. (o513) 46 5o 93

Tx KooP AANGËBoDEN wEGENS ovER-
COMPLËET:

zoEKScnrrvlN: WHrr¡'s F¡nnrr/HoT
HEAD r2,5 cv (5 rNcH) f 2oo,-, WHrrE's
Hor HËAD 3o crr,r (rz rncu) f zoo,-,
FrsHÊR-sprDER (CZ5 eN 6) 27,5 ctn (rt
rNcH) f 2oo, - , Be ror WHrrE's voon
f 35o,- en arre 3 vooR f 5oo,-
F.WourERs (Brr.crË), rn (o)16 449345

GEZocHT: IN ETNDHoVEN oF oMGEVING
EEN ZOEKMAAT VAN ONGEVEER 50 

'AAR.IK BEN ZELF PAs ANDERHAIF IA¡'R BEZIG EN

zoEK MET EEN FISHER CZ-6A QUICKsILvER.
ANDR¡ ANSEMS, (o4o) z4 3g 49r

TE KooP cEvRAAcD:
BoEK scHANs oP DE cRENs.
c. WrrrEvEEN, ru.. (o38) 42 35 267

WHrrE's CLAssrc IIISL MET BLUE MAx
95o. Z.c.A.N. EN wÊrNrc GEBRUTKT,

NrEUw?Rrts t 1260,- NU vooR f 85o,-.
INLTcHTTNGEN Brt AJ. BouwMAN, TEL.

(o57o) 65 z4o5

TE KooP cEvRAAcD:
IK BEN oP zoEK NAAR HET BoEK'OpcRA-
vINGEN IN AMSTrnoav' rN NA-aR EEN

HrsroRrscHE ATLAS (ROEIAS) VAN NOORD

BRÂBANr. R. FR¡cKE, rEL. (0493) 47o roo
N.A. r8.oo uuR

TE KooP:

52 coINHUNTERS + 38 MUNTKoERTERS

f rl5,-,v.ootl SUPERPHoNE (NrEUw)

f ls,- L. DE ZEEUW, (or8o) 48 18 o6
(ovunoac)

RUILEN:
WIE HEEFT ER NOG DËTECTOR MAGAZINES
ovER oM rr nurle¡¡7 IK Mrs Noc BLAD NR.

22 vAN 1995 EN BLAD NR.27,28 EN 29 vAN
1996 GRAAG RUTLEN vooR: BLAD r,2,3 EN

5 vAN rgg2 EN BLAD 33 vAN rgg7.
J vAN DrrK, ril (o38) 38 sS 362

TE KooP GEVRAAGD: ZILVEREN vINGER-
HOEDEN, KNOPEN STEMPELS EN GESPEN

Trr. (o5r3) 46 5o 93

TE KooP GEVRAAGD:

SËsrÊRTIus or As vAN CALIGULA rN Dx
KWALITEtT vAN MINIMAAL FRAAI. LICHTE
CORROSIE GEEN BEZI¡/AAR, DOCH PORTRËT

DIENT REDELI'K TE ZI'N.
W. ScHUURMAN, rrr. (o7r) 4o r3 9o3 (ne
r8.oo uun)

200,-
tt\o -350,-

f 3oo,-
325,-
300.-

950,-
1L00,-
1-1-50,-
L500,-
700,*
500,-

600,-
900,-
6s0,-

TESoRo ToLTEc II rN NTEUWSTAAT MET 3
SCHIJVEN, r7,5 cM WIDE scAN, TE Koop AANGEBoDEN:

DErxcrroN SysrEMs HoTLAND, rer (o38) 363 65 gr
a a a aa aa aa aa aa a a a a a a a a a a aa a a aa a a a a a a

Garrett Freed,oml. 450,-
Gorrett Master Hunter ADS 7 als nieuw 450,-

White's Surfmaster II, als nieuw 1000,-
WhíIe's Surfmaster puls, als nieuw. 950,-

White's XLT, nieuw model T mnd oud 1500,-
Fisher CZ6 1400,-

Op Ar oNzE GEBRUTnE DETEcroRs WRTENEN w, r ,A,AR
GMTIE EN I¡EREN EEN GMTIS HOOFDTEf,EFOON 8I'
KoorsrR-A MEr,qALDrrEcroRs, (o5r3) 46 50 93
a a a a a a a aaa a a aa a a a aa a a a a a a a a a a a a a a aa

Fisher CZ-6a (innieuwstaat) f 1,575,
Fisher 1,280X (Aals nieuw eninkoJfer). ......

Minelab Souvereign Extra Sensitiue
White's Lagle II (digitaal)
White's Classic SL III (d,emo) . . .

C.Scope CS-750 ..............
Tesoro Panteru (met extra 25 cm

open schotel en onder steel)
Freedom I
4001, (als nieuw)
LEGER DETECTOR 1953,
nieuw in kist (110 uolts)

Tesoro 17,5 cm schijJ
Concentric Discriminator (als níeuw)

Tesoro 1.7,5 cm schijf
Deep SearchWíde scan (als nieuw) .....

Tesoro 28 cm schijf
Deep searchWide Scan (als nieuw) .....

STEENBERGEN DETECToRS Hulsr, rt'r (ot14) 37 o48o

Garrett
Micronta

1-1-00,-
1050,-
700,-
895,-
))q 

-

625,-
275,-

245,-

L75,-

1,75,-

225,-

ßT 1999
,. {¡
¡'ff-
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r Kooistra Metaaldetectors
Compass / Ganett / C.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro

Buofien 774, 8408 HP Lippenhurzen
tel. (0s13) 46 so 93

Lankman detectoren/
Grondvond,stenmuseum
White's/Minelab/CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
v.d. Tuukstraat 26, Noordruolde
tel. (0s67) 43 32 73

DSG Metaaldetectoren
Groníngen
White's / vlking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstraat 26, 9965 RK Leens
tel. (0s9s) s7 1.7 49
email Þadijk@freemail.nl

. Fa' Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / lú/hite's

Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinksduarsrueg 77, 7523 A't Enschede
tel. (os3) 434 ss s8

t Salland Detectors
Garrett / Compass / Detector Pro
Verhuur / Inruil / Diepzoekers
Onderwater detectors
Speelmansweg 9, 8777 MH Heeten
tel- (os72) 38 22 96,fox (0572) 38 22 96

Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad 1,8,8376 DB Marknesse N.O.P.
tel (0s27) 20 39 29 / 06-s29 743 80

Hofman Electr onica V. O. F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Wingerdstraat 6, 6641 BN Beuningen
tel. (O2Q 677 40 63

ESKA detectiesystemen
Minelab /white's / ceia
Opsporings service / Verhuur
Haverdreef 19, 7 006 LH Doetrnchem
tel. (0314) 39 74 56, fax (0374) 39 14 24
E-mail: eska@lycosmail.com

. D J. Løan Metaaliletectors
C.Scope / Fisher
Pieter Maatsstroat 1,2

7777 AP Hippolytushoef
tel- (0227) s9 32 86,fax (0227) s9 32 86

Hamstra V.O.F.
Garrett,/ Compass /
C.Scope/Detector Pro

KleineHaarsekade 779
4205NA Gorinchem
tel. (0783) 62 1s æ

r FARIA
Tesoro

Ammuni¡ehaven 567
2577XR DenHoag
tel. (O7O) 363 84 s2

. Ian van Beraen'Meta al detedor s, ar cheolo gie
enbodemvondsten
Tesoro

T

TanneshampÞe 73,5221- BT Den Bosch
tel. (o73) 63'L 13 so

P. van der Putten
C.Scope / Fisher
HutaÞker 3,5552 CJ Valkenswaard
tel. (o4o) 2o4 77 77 / (oØ) 2o7 s9 92

r HAGRO Metaaldetectors
C.Scope/Compass / Fisher /
Garrett
Stotionsstfoat 1,32- 1,34, Deume
tel. (0493) 37 44 6s

t Steenbergen D etectots Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/Pulsestar/CeltidPulse/
Technology/Viking/CELA Detectie-
poorten/Diepzoek app.Æulse Inductie
/Ve¡huur-Verkoop/Detector fr nancie-
nng/Enz.

Bontehonàsûaat 3-5, 4561 BA Hulst
Tel.: (011,4)370480 Fox: (0774) 37U81
Mobiel: O6 - 53.87 .5 8.69,
E-mail detect@r¿xs.nl

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass / Fisher /
GarretvDetector Pro

Stationsstraat 132-734, Deurne
tel. (M93) 31.4 6s

t Steenbergen D etectors Hulst
' Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C. S cope/Garrett/Pulse-star/
CeltidTeso¡o/Goldspear/Pulse Technolo-
ry/Viking/Bounty Hunter/CELA Detectie-
poorten/Diepzoek app./Pulse
Inductie/Verhuur-Verkoop/Dete ctor
financiering/Enz.

Bontehonàstraat 3-5,4561 BA Hulst Holland
Tel.: 0O.31..71..43.7 O.480,
F u: 0O.31.71,.43.70.487
Mobiel: 06-53.87.58.69, E-mail detect@rùxs.nl

t



AANMELDINGSFORMULIER
METAATVONDST
DATUM: LIDNR

NAAM VINDER:

ADRES

POSTCODE / WOONPLAATS:

TELEFOON:

GEVONDEN OB]ECT

MATERIAAL:

OMSCHRUVING OBJECT:

AFMETING / C Q. GE\Ä/ICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: ,A / NEE DOOR

VINDPLA,{TS / COÖRDINATEN

GEMEENTE / PLAATS

HANDTEKENING:

DE detec tor nunrrua

S]TUATIESCHETS VINDPTAATS CEVONDEN OBJECT:

AFBEELDINC CEVONDEN OBJECT:

HET GEVONDEN OB/ECT BLilFT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BI,I 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 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, zoals naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

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

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

ligt en eventueel 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 vJaar u het formulier naar toe kunt sturen:

Rij ks d ien s t v o or het Ou dheidkun díg Bo demonder zo ek
(RoB),
Kerkstraat'1.,
Postbus 1600,3800 BP Amersfoort
Telefoon 033-422 77 77
Fax033-42277 99

Koninkhjk P enníngkabi net (I(PK),
Rapenburg 28,
Postbus 'l-'1028, 230'l- EA Leiden
Teleþon 07'1-5L20748

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 AANMELDEN,
EEN KTEINE MOEITEI

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:

t'.1



Dieper dan

GEN
M ETAALDETECTIESYSTEM EN

GELAN Metaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 11 ,5272 PA Sint-Michielsgestel

Tel (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58

E-mail gelan@worldonline nl

GELANINItr@
Fisher CZ 7a Pro Ouicksilver
De CZTa gaat diep

anderen!

het zoekweekend

bij de officiële
Fisher dealer of kom

kijken bij de Gelan
stand op

î

in Ootmarsum.



hmpaÇÇ
¡ vari-dlter o ns. .
lnstelb discr o Druhoetsen voor all metal

en trash out a Basistoon autom¿tisch

harrolt þTfrr 1üt{}
a Power master circuitry voor extra

diepte o Tiptoetsen voor bediening,

o LCD-scherm voor aflezinq van o a diepte,

discnminatie, identificatie, batterijen,

notch enz o Audio-boost, autom grondba-

lans enz a Cratis instructievideo

fiçher ¡'.-1, ',i.í ì

o Onderwaterdetector met groot dìeptebe-

reik o 3-tonig geluids-identificatie systeem

o 2 Led's visueel'identificatie systeem all

metal voor gemakkelijk pinpointen

o Goede grondafstelling voor zout en mini-

ralisatie

f t7+9,

Oørrolt bTl Vtûü
¡ Power master circuitry o Tiptoetsbediening

met 256-staps fijnafstelling o Uniek kleuren

LCD¡cherm voor aflezing van o.a, diepte, discri-

minatie, identificatìe, batterijen, notch enz o

Autom en instelb grondbalans enz ¡ Celuids-

identificatie r B zoekfrequenties .Zoutwater-

ontstorinq ¡ Cratis instructievideo

Øarrelt Trça çv ¡'o *c.e J r. ; -
o Microprocessor gestuurd o LCD-scherm met

duidelijke aflezing van het dieptebereik,

vondstidentificatie en discriminatieinstelling
o Automatische grondbalans perfecte pin-

pointing o Een professionele detector met

veel mogelijkheden voor een heel lage prijs.

f Tzt,-

Leden 5o/o korting. Alle n¡euwe opporatuur wordt geleverd

met Ned. gebruikaanwijzing, 2 jaor garontìe, bescherm-

køp en hoofdtelefoon.

METAAI

Buorren 114,8408 HP

Tel. (0s13) 46 50 93
Fax(0513) 463067

f 1UÍ1,- 
F

âmyaÇÇ

€-ain (ro
o Verlichte meter met lD-en

diepteaflezing. o Autom. grond-

balans. o lnstelb. discr o 3-toons
geluidsdiscr aAuto notch o Druktoet-

sen voor all metal en trash out o Balterij-

oplaad aansluiting

f 2191,-

Øarrett Troaçure l¡¿* 1

o Microprocessor gestuurd a Automatrsche

discrim¡natie en grondbalans,

Ondanks de lage pri.ls een perfect apparaar

en dus ideaal voor de beginner

f 19s,-


