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Best verkochte Tesoro detector vøn de

løa.tste 6 ma,a.nden

o Super TRAQ computergestuurde
automatische grondbalans

. 25 cm ellipt. widescan zoekschijf
o Uitwisselbare zoekschijven
. 3 grondbalansstanden:

- normale grond
- alkali (gemengde grond)
- zwaar gemineraliseerde grond

¡ Max Boost gevoeligheid
o Superstabiel in extreme grond-

omstandigheden

Tesoro's LOBO Swper TRAQlost één vøn de grootste detectíeproblenxen op:

dieptwerlies door grond.storíng. Wøør je ook zoekt, de Lobo Super TRAQzøl
zích nø een pøør keer op en neer pornpen volledig Øq.npØssen øøn d.e grond-
omstøndígheden!

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

25 cm schijf en de gevoeligheid voor kleine voorwetpen van een 10 cm schijÍl

Gewicht 999 gram!
Dit is de detector voor U.
Met deze d.etec'tor krijgl u geen tennis- of detectorørm! Pøst in elke reistøs of kofer, køn

dus mee op vøkøntie zonder løstige vrøgen te krijgen vøn gezínsleden (moet døt diwg
weer mee! ) Geen stress over de løstige bedieníng. Kortorn simpel, licht en toch professíoneel.

Døt is de verbeterde opvolger vøn de legøndørische Silvcr Sabre II wøør Enc Løwes zijn Romeinse schøt mee vond.

f 47s,-
(f/o kortíng indien u niets

inru¡lt)

Ervaren zoekers die met
de LOBO Super TRAQ

zoeken zeggen nooit ee¡

gevoeliger detector
gehad te hebben!

(Lucien Bure: in 4 maan

den vonden we meer

fibula's dan in 4iaar
zoeken met een andere

topdetector).

lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg l
754 Af Enschede
Tel. (o53) 43o oS12
(bezoek op afspraak)
Fax (o53) 44 55 58
http://wwwar . n l/bed rijven /detect/
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ONTDEK DE ONWEERSTAANBA RE AANTREK.
KINGSKRACHT VAN DE POWERLIFT zo

BEGIN AAN EEN NIEUW AVONTUUR!
Y'SSEN IN KANALEN, HAYENS EN GRACHTEN

MET DE POWERLIFT zo.

MET DE POWERLIFT HAALT U ERUIT WAT
ER IN ZIT

Let op! De LOBO Super TRAQ is de

beste landdetector die Tesoro ooit gemaakt heeft! Een kombinatie van

co m p ute rgestu u r d e a uto m ati sch e gro n db a I a n s en ee n sp eci al e el I i ptisch e

widescan schijf heeft geleid tot een onovertrofen gevoeligheid en dieptebereik!

. Echte o discriminatie!

. V,5kHzfrequentie
o Threshold
. Alle metalen met basistoon
. Werkt op 8 x r,5 V penlight

batterijen
. Ombouw heupmodel is mogelijk
. Diepteaanduiding d.m.v. toon-

hoogte

AMIGO ll f 645,- LASER Power Max ll f 1452,- STINGRAY ll f 2195,-
CUTLASS ll pMax f 895,- LASER Power Max ll gemod. f 1595,- L0B0 Super TRAO f 2375,-
SILVEH SABRE pMax f 1152,- TOLTEC ll f 1699,-
BANDIDO ll plVlax f 1380,- PIRANHA (pulse induction) f 1795, Powerlift 20 I 199,-



Detector magazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateur"
en verschijnt 6 keer per jaar.
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Van het Bestuur

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
schrifteÌijk binnen te

zijn. De contributie
per lid bedraagt f SS,-
per jaar. Voor gezins-

Ieden geldt een aan-

trekkelíjke korting.

Wat kreten in dag- en weekbladen als schatgravers en goudzoe-

kers kunnen doen in het denken van de mensen ondervonden
we onlangs. Na een tip over een leuke zoeþlek voor een zoek-

dag werd er een afspraak gemaakt met betrokken boer. Tijdens

dit gesprek werd er volgens ons een wel heel hoge eis gesteld

aan de deelnemende zoeker. Wanneer wij hier op ingegaan

waren, was het erop neergekomen, dat we de inleg oP een

zoekdag met meer dan 5o% hadden moeten verhogen. Dit leek

het bestuur geen gunstige ontwild<eling. Mocht er inderdaad
een schat op die velden liggen, dan wordt die zeker niet onder
deze voorwaarden op een zoekdag van de Detector Amateur
gevonden.

Als je de verhalen op zoekdagen mag geloven dan worclt er door
onze leden regelmatig aan onderwater-archeologie gedaan. Het

zou leuk zijn als deze lec1en ook eens van zich doen spreken

door het inzenden van een artikel over hun onderdeel van onze
hobby.

l. Koning

We wensen alleleden een gezond en goed 2000 toe,

met uiter aard leuke v ondsten.

Het b estuur, re dactie en activiteitencommis sie

Activiteitencommis sie
Voor vragen, suggesties enz. over
zoekdagen, determinatiedagen kunt u
terecht bij: G. Lukassen, Meerpaal 218,

Groningen, Tel (050) 5413396

Advertenties, Op gravertjes, Occasions
opgave uitsluitend schriftelijk aan:
C.B Leenheer, Hanebalken 153,

9205 CL Drachten. Fax (05L2) 545t77
E-mail: dda@creatype.demon.nl

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevon-
den voorwerpen dient u een foto of
duidelijke zwart-wit tekening op te
sturen naar: D. Eekhof,Vangstraat 46,

8471 EXWolvega

úaHú21

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst
van hetjaar, enz.
C.B Leenheer, Hanebalken 153,

9205 CL Drachten, Fax (0512) 545117

E-mail: dda@creatype.demon.nl

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier,
dat u naar een van de offrciële instan-
ties heeft gestuurd naar ons secretari-
aat:
D Smilde, Pr. Bernhardweg 31,

8453 XC Oranjewoud

Vootwoord
Was het in geheel Nederland een kort seizoen op de aldcers?

Ald<ers die ik bezocht, werden vaak vanwege het mooie
weer binnen een week bemest en omgeploegd. Het over-

lcwam me nog al eens dat wanneer er een prima stek was

gevonden deze binnen 24 uur na de oogst was omgeploegd.

De vooruitgang in het overleg met de RoB zit momenteel in
het slop. Men schijnt meer tijd nodig te hebben om met de

twaalf provinciale archeologen op een lijn te komen.

Nu ik niet meer alle avonden op werkdagen behoef te
werken is er ruimte gekomen om 's avonds tussen 18.oo

uur en 19.oo uur te kijken naar het archeologisch program-
ma Time Team, uitgezonden door Discovery Channel.
Verschillende technieken worden gebruikt, die vaak een

goede aanwijzing geven van wat men kan verwachten.
Eén vorm van prospectie heb ik zelfnog niet gezien en wel
het gebruik van een metaaldetector. Toch zit ik er elke keer
weer voor. Archeologisch onderzoek naar verschillende
perioden trekt dagelijks voorbij.

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?ll

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt
bij onze secretaris: D. Smilde,
Pr. Bernhardweg3L,8453 XC Oranje-
woud, tel. (0513) 631978. E-mail: a.smil-
de@wxs.nl

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

8925 AP Leeuwarden.
E-maii: woudstra.w@hetnet.nl
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Uiterste inzenddatum voor de
'vondst van het jaar 1999'is
l februari. Dus vondsten díe in
de laatste maa nden va n 1999 zijn
gedaan kunnen nog meedoen.
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Voorzitter:

J. Koning

Roodborststraat zo

8916 ec Leeuwarden

Tel. / fax (o58) 2r65573

e-mail jkoning.z@hccnet.nl

Vice-voorzitter &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) S4S3jj
(na r8.oo uur)

Fax (o5rz) S4S1r7

e-mail dda@creatype.demon.nl

Secretaris:

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 31

8453 xc Oranjewoud

Tel. (o5r3) 62t978

Fax (o5r3) 63z9zz

e-mail a.smilde@wxs.nl

Bestuurslid/coördinator
activiteitencommiss ie :

J. Bosma

Zwemmer r3

92c4 cA Drachten

Tel. / fax (o5rz) 515rrz

Bestuurslid:

D. Eekhof

Vangstraat 46

847r nx Wolvega

Tel. / fax (oS6r) 6rBSZg

Bestuurslid:

J. Huls

Tuindersweg r4

827a PK IJsselmuiden

Tel. (o38) 3311681

e-mail j.huIs@hetnet.nl

Penningmeester &

ledenadministratie
W. Woudstra

Melkemastate r6

8925 AP Leeuwarden

Tel. (o58) z661818

Fax (o58) 2664646

e-mail woudstra.w@hetnet.nl

van
Tussen het laatste stukje
schrijven en het moment dat
u het magazine in de brieven-
bus krijgt zit ongeveer een

1 1/2 week.

Dit stukje is dus in de vorige
eeuw net na de kerst geschre-

ven.
Zo vlak voor het nieuwe
millennium kan je geen blad
openslaan ofje leest over het
nieuwe millennium of aller-
lei verkiezingen van de eeuw
of het millennium.
Eigenlijk stom dat ik daar
niet eerder bij stil heb
gestaan, want dat had een

aantal leuke artikelen kun-
nen opleveren. Wat zou u
gedacht hebben van de ver-
kiezing van'de zoeker van
het millennium', 'de vondst
van het millennium' of

bijvoorbeeld'de detectorim-
porteur van het millennium'?
Welke criteria je voor dit
laatste zotl moeten nemen
weet ik niet. Het aantal
verkochte detectors, de servi-

ce of misschien de roddelver-
halen clie over hen de roncle

doen?

Bij een jaarwisseling hebben
we allemaal wel goede voor-
nemens en verwachtingen
van het nieuwe jaar.
Het zou een goede zaakzijn
als mensen wat minder over
elkaar zouden ldetsen.

Uiteraard zullen wij proberen
het magazine het komend

iaar nog meer te perlectione-
ren. Heeft u suggesties, schrijf
een briefe, ofstuur een e-

mail.

Verwachtingen? Ja ik hoop
dat er ditjaar eindelijk eens

een beetje meer resultaat
komt uit de gespreldcen met
de overheid.

Dan rest me alleen nog, de

vele mensen clie afgelopen
jaar behulpzaam waren bij
het tot stand komen van het
magazine te bedanken.
Het ldinkt rnisschien afge-

zaagd, maar zonder de

inbreng van onze leden was

het niet gelnkt.
Bedankt en wellicht tot ziens

op de volgende zoekdag.

Kees Leenheer

hui houdelijk
reg ement

S

I
lVraag altijd toestemming tot zoeken aan de landeige-
naar of beheerder van de gronà

I Legitimeer je met je lidmaatschapskaart (edenpas)

I Wees uoor onze vereniging "de Detector Amateur" een

detectorambassaàeur.

I Laat munitie liggen; inàien nodig de plaats markeren en

de politie waarschuwen

I Zoek nooit op archeologische terreinen, mits je
toestemming hebt uerkregen van àe bevoegàe instanties
om mee te helpen bij een archeologísche opgraving

I Neem zoveel mogelijk het metalen afval, zoals lood en

koper mee Denk omhetmilieu.

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

a vonàsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen
of vermoeden dat àeze van wetenschappelíjke cultuur-
historische waarde zijn, moeten binnen dríe dagen
gemeld worden bij de burgemeester van de plaats
w aartoe het gebie d b eho ort

I Bovengenoemàe vondsten moeten eveneens worden
aangemeld bíj de desbetreffende archeologische in-
stanties, zoals de provinciaal archeologen en het KPK.

I Het 's nachts zoeken zonder toestemming van de

landeigenaar is verboden. Iemand díe 's nachts zoekt is
verdachT bezig

internet : www.i sh.nl/detect/club



GEZONDEN BnIEVEN

De gesprekken met de overheid,
3 stappen yooruit, 2 stappen terug!
Door een druk gezinsleven is de

hobby voor mij de laatste jaren op
een laag pitje komen te staanen is

het daadwerkelijke zoeken bedui-
dend minder geworden.

Dat is jammer, maar er is nu een-

maal niets aan te doen. Dat neemt
niet weg dat ik, ter compensatie, de

ontwikkelingen van onze hobby en

de plaats van onze vereniging in
de oudheidkundige wereld in Neder-
land op de voet volg.

Door het blad, maar ook door leden
van het bestuur en redactieleden van

ons magazine word ik in schrift en
woord redelijk goed op de hoogte
gehouden van de laatste ontwild<e-
lingen. Met name de gespreld<en die

er zijn (geweest) met de diverse

archeologische instanties, waaron-
der de non.

Deze ontwild<elingen volgend, begint
bij mij een groeiende irritatie te

ontstaan t.a.v. het verloop en het
resultaat van deze gespreldcen.

Om dit duidelijk te maken, zal ik
beginnen bij het begin. In dit geval

de oprichting van onze vereniging.
We schrijven t99z.In die tijd
kwamen er de eerste geluiden over
Europese regelgeving ten aanzien
van metaaldetectors. Het Rapport
van Malta. Onze vereniging splitste
zich af omdat wij vonden dat het
niet goed ging in de zoekerswereld.

Ja, wij wilden blijven zoeken. Nee,

dat wilden we niet bereiken onder
het motto:we zoeken gewoon door
en we merken het wel wanneer het
schip strandt.

De nieuwe vereniging wilde:
Verantwoord zoeken met verant-
woorde leden.
Een doelstelling om de contacten

met de overige oudheidkundig
geinteresseerde verenigingen en

instanties te verbeteren, onszelf te

laten kennen en onszelfbinnen die

wereld een plaats te geven.

Dat wilden we doen op een positieve,

volwassen wijze. We hadden middels
de artikelen die verschenen in de

Engelse bladen al begrepen hoe het
niet moet. Daar slaan de detector-
amateurs en de archeologen dreigen-
de taal t.a.v. elkaar uit. Daar staan de

detectoramateurs op het standpunt:
de geschiedenis is van ons allemaal,
dus wij hebben recht om die te

onderzoeken en niet alleen een

selecte club intellectuele archeolo-
gen. Dat zijn echte "nighthawks" die
's nachts op verboden plaatsen
zoeken en daar rond voor uitkomen.
Iets wat wij als Hollandse zoekers

toch verafschuwen.
Overigens is het ook weer niet
helemaal zo vreemd als je kijkt naar
de arrogante opstelling van de

conservatieve archeologen. In Enge-

land zoeken deze "diehards" onder
de archeologen naar alle zwald<e

punten in de argumenten van de

zoekers en produceren (creëerden)

anti-metaaldetector rapporten die ze

vanwege hun relaties met de goede

"winden" door bepaalde media laten
publiceren. Zo wordt c1e algemene

opinie bewerkt. Natuurlijk aange-

vuld met sappige, recente verhalen
over de daden van criminelen met
een metaaldetector. Het is zorgwek-

kend dat deze "diehards" niets
anders in de hand hebben dan een

verouderd wetboek, hun goede

connecties in het politieke Londen
en met de genoemde media. Maar
wat ze vooral hebben, is een dwang-

matige behoefte de wereld naar hun
hand te zetten.

In]

De vooroordelen die men bij deze

figuren aantreft, zijn nog steeds zo

dat pieperaars een stelletje vuile
leugenaars, oplichters en rovers van
's lands erfgoed zijn. En dat elke

zoeker wekelijks met een zak vol
Romeins en middeleeuws materiaal
naar een louche opkoper gaat om

zichzelf te verrijken. Met dat soort
tuig praatje niet, naar dit soort
mensen luister je niet. Je verdiept je
niet in de positieve kant ervan, nee,
je wilt als conservatieve Engelse

archeoloog gewoon verlost worden
van deze lastpaldcen. ICaar, uit!

En we weten ondertussen dat over-

tuigingen iemands kostbaarste bezit
zijn, die nren te vuur en te zwaard

zal verdedigen. Dus in die conserva-

tieve hoofden zal wel niet zo veel

veranderen.
Al vertel je ze honderd keer dat:
- het overgrote deel van de zoekers

hun eerste Romeinse munt nog

moet vinden:
- de voorwerpen in de bouwvoor

beter verwijderd kunnen worden,
dan dat ze ten prooi vallen aan

zure regen, landbouwchemicaliën
en de scherpe messen van de

ploeg;
- ook de meest ervaren zoeker maar

een fractie vindt van wat er in
totaal aan vondsten op een terrein
aanwezig is (dus van "leegroven" is
geen sprake").

Wij wilden dus geen oorlog met de

archeologen zoals in Engeland. Wij
hebben hier ook niet zo'n scherpe

tweedeling zoals bij de Torries en

Labour. Nee, wij wilden het gesprek

aangaan en onszelflaten kennen in
wie we zijn en wat we willen. Er van

uitgaan, clat zoals we in Neclerland
gewend zijn, dat we door goed

overleg tot een goede samenwerlcing

zouden kunnen komen met de

archeologie. Een samenwerking die

voor beide partijen vruchtbaar zou

zrJn.

Wij hebben een rapport geschreven

over hoe wij onszelf zagen, over wat
we wilden en wat we deden en welke
plaats wij onszelf toedichten in de

archeologische wereld. Maar ook



lieten we zien wat we de archeologi
sche wereld te bieden hadden. Een

club trouwe leden waarondel een

potentieel aantal vrijwilligers die bij
onderzoeken zouden kunnen hel-

pen. Een hoeveelheid technische
kennis omtrent het "gereedschap"

de metaaldetector en diverse publi-
caties op het gebied van metaal. Wij
propageerden in ons maandblad de
"tien geboden" en we laten in ons

blad geen gelegenheid voorbijgaan
om onze leden te doordrìngen van

een verantwoorde manier van zoe-

ken. Kortom we waren en zijn bereid
veel te doen om serieus genomen te
worden. Dit leek ook enige tijd zijn
vruchten af te werpen.

Maar wat mij nu tegen gaat staan,

zijn de geluiden van mensen die in
het overleg met de nos zitten.
De teneur van hun verhaal is: twee

stappen voorwaarts en drie stappen

terug. Want, hoewel we regelmatig
genoemd worden in publicaties en

rapporten, lijkt het moment dat wij
op een lijn gezet worden met andere

historische verenigingen en genoot-

schappen verder weg (dan ooit?). Ik
krijg de indruk dat we er een beetje

voor spek en bonen bijzitten. Het
gevoel bekruipt mij dat zaken allang
beslist zijn (metaaldetecting blijft
verboden, het wordt mogelijk ooglui-
kend toegestaan). Men is niet echt
geTnteresseerd in ons potentieel aan

ervaring, kennis, kunde en man-
kracht.

Ik dacht dat er in Nederland met
open vizier wordt gestreden, maar
gezien de huidige opstelling van de

non begin ik daaraan te twijfelen.
Men doet geen uitspraken ofhet nu
wel of niet is toegestaan om in de

oppewlaktelaag te zoeken, men
neemt geen standpunt in over de

plaats van onze vereniging. Is de non

soms verscheurd? Ja, we willen wel,
maar we mogen niet. Maar van wie
mogen ze dan niet? En als je geen

uitspraak mag doen, hoe ver is de

invloed van de nos dan om het wel
te kunnen doen? I(unnen en durven
zij een vuist te maken?
Dat is wat je als buitenstaander gaat
denken enje afirragen. En zonder
nou echt paranoide te willen zijn:
wat gebeurt er misschien nog alle-

maal achter de schermen?

In die z5 jaar dat ik als detectormatì
t'ondloop, ben ik alleen maar meer
gesterkt in de gedachte dat als je
deze hobby corlect bedrijft, er geen

ethicus is die ons kan overtuigen dat
we ten opzichte van anderen en/of
van ons land iets immoreels zouden
doen. Integendeel, ik heb alleen
maar positieve ervaringen, waar
zowel de archeologie als ikzelfalleen
maar beter van zijn geworden.

We hebben als vereniging van alles
gedaan om op een positieve wijze
onszelf te laten kennen. Dat lijkt niet
te werken. Wat moeten wij nog meer
doen oflaten zien? Op onze knieën
gaan? Dan vraag ik mij af of het nog
zin heeft dat ons besturlr en onze
"overleggers" nog langer energie
steken in dit soort overleg.

Waarom deze verspilde energie niet
gebruikt om als club verder uit te
groeien? Of andere belangrijke
zaken aan te pald<en, die
ongetwijfeld op de agenda van
onze bestuursleden zullen staan.

Onze club groeit nog steeds.

We hebben al meer dan t3oo leden.
De zoekdagen zijn ongelooflijk
populair. Er is nog werk genoeg voor
onze bestuursleden. Wordt het niet
eens tijd dat we een gezonde Engelse
"Fuck You"-houding gaan aannemen
en ons voorlopig distantiëren van
overleg met de RoB tot men daar
genoeg ballen heeft om ons serieus
te rlemen, concrete uitspraken te

doen en op politiek niveau de zaken

te regelen.

Bestuur: wees zuinig met uw energie
en bezin u!

Wil Kuypers

Omd.at het bestuur eerst va.n

gedachten u.¡il u.¡isselen over dezebrief
kunnen we in dit nummer nog niet
reageren. In het volgende Detector

Magazine zuIIen we hier op

terugkomen.

Hetbestuur

Ondanks dat het inmiddels
januari 2000 is kul-rt tr vondslcll
die u in de laatstc' maanden vun
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melden voor 'de vondst van hel
jaar 1999'. Uilersle inzt'ndd¿trrnr
1 fþbmari 2000
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Eenbeetje detectoramateur heeft thuis een aardige

boekenkast gevuld met allerleiboeken die regelmatig

worden geraadpleegd als er weer iets leuks is

gevonden. Inhet verleden zijn er diverseboeken

verschenen die voor een detectorqmqteur heel

interessant zijn maqr die niet meer in deboekwinkel

Iiggen. In een serie ørtikelen zal Frans Breibach een

aantal van deze boeken bespreken. Wij denken dat

het de moeite waat'd is, te proberen zo'nboek

bijvoorbeeldbij een zaak als'de Slegte' of een

boekantiquariaat te pakken te krijgen.

I
.,

sieerd alvorens akkoord te gaan

met de bepalingen van de koning.
Nadat ook andere hoge geestelijken
het document hadden onderte-
kend, heeft de aartsbisschop zich
kennelijk bedacht. Vandaar zijn
vertrek naar het continent. In n7o
keerde Becket terug naar Engeland
met het vaste voornemen zich te
wreken op diegenen die zich des-

.!È
,lkt:ì
'J-ì!

xev xLgrxma egulør

kwestie. Thomas Becket werd in
rr6z door de koning op zijn post

benoemd, nadat hij hem zeven jaar
lang als kanselier had gediend.
Hendrik It zag de benoeming tot
aartsbisschop als een eervolle
promotie voor Becket. Vrome
geestelijken waren echter ontevre-
den over de benoeming. De kans
dat Becket koninklijke en kerkelijke
belangen, na zoveeljaren trouwe
dienst aan de koning niet geschei-

den zou weten te houden, werd
door hen groot geacht. Onmiddel-
lijk na zijn inwijding toonde Tho-
mas Becket dat deze vrees onge-
grond was. Becket deed alles om de

belangen van de Kerk te dienen en
ging hierbij aanvaringen met de

koning niet uit de weg. Hendrik
raakte door dit gedrag zeer ont-
stemd en besloot het op een con-

frontatie met Becket te laten aanko
men. In de Constituties van
Clarendon heeft hij de zaken voor
altijd willen regelen. Thomas
Becket heeft tr,r¡ee dagen met de

koning en diens adviseurs gediscus-

Iu]

b adges

p z9 december in het jaar t7o
drongen een viertal bewapende
ridders, Hugh de Moreville, Wil-
liam de Tracey, Richard le Breton
en Reginald Fitz Urse, de kathe-
draal van Canterbury binnen met
het doel aartsbisschop Thomas
Becket te vermoorden. Het zwaard
van de leidervan hetviertal, Regi-

nald Fitz Urse, maakte een eind aan
het leven van de kerkvorst. Een

verkeerd opgevatte uitroep van de

koning leidde tot de moord. Becket
vertrok zes jaar daarvoor na een

conflict met koning Hendrik rr naar
het vasteland van Europa om steun
voor zijn opvattingen te zoeken.

De bezittingen van de aartsbis-
schop waren ve¡beurd verklaard
door de koning nadat de kerkvorst
verklaard had het niet eens te zijn
met de zogenaamde Constituties
van Clarendon. In dit stuk zet de
koning uiteen welke macht een

wereldlijk vorst zijns inziens heeft
over de Kerk. Hij had het stuk
opgesteld omdat hij met de aarts-
bisschop onenigheid had over de



tijds tegen hem hadden gekeerd.
Toen de koning hoorde van Beckets

terugkeer en zijn rancuneuze
voornemens, heeft hij volgens de

ridders in wanhoop geroepen: "Kan

niemand mij van die man aftrel-
pen?". Enkele ridders hebben toen
de woorden van de koning letterlijk
opgevat. Vier van hen zijn toen
naar Canterbury gereden. Nadat hij
hen had zien aankomen, zocht de

aartsbisschop in het bijzijn van zijn
klerk Edward Grim, zijn toevlucht
in de kathedraal. Hij dacht dat de

lidders de onschendbaalheid van
een godshuis zouden respecteren,
maar vergiste zich: de ridders
gingen met hun wapens de kerk
binnen en vermoordden hem.

Thomas Becket werd door paus
Alexander III op 21 februari rr73

heilig verklaard. Pelgrimages naar
de kathedraal van Canterbury
kwamen weldra op gang. Tot ver in
c1e 15e eeuw was Canterbury c1e

dmkst bezochte bedevaartsplaats
van Engeland, waarheen ook vanaf
het continent regelmatig tochten
werden ondernomen. De scene

waarop de bisschop wordt ver-

moord en een aantal bisschoppelijk
attributen, waaronder handschoe-
nen, kazuifel en riern zijn terug te
vinden op ampullen, luidklokjes,
pseudo munten, spelden en insig-
nes. Zelfs komt het moordwapen,
het zwaard waarmee hij gedood

werd, voor als insigne, evenals het
schrijn waarin zijn stoffelijke resten
worden bewaard.

In het 3oo bladzijden tellende
Engelstalige boek "Medival Pilgrim
& Secular Badges" van de hand van
Michael Mitchener worden voor-
beelden van eerder genoemde
voorwerpen besproken en afge-

beeld. Op A4 formaat, voorzien van
harde omslag in wljnrood met
goudkleur opclruk, is de publicatie
voorzien van ruim rroo foto's.
Naast fraaie gave voorwerpen zijn
in het boek ook talloze kleinere
fragmenten opgenomen. Vaak zijn
juist deze fiagmentarisch gevonden

restanten aanleiding tot verder
wetenschappelij k onderzoek. In
mijn eigen beginperiode van zoe-

ken met de metaaldetector heb ik
regelmatig met dit soort ldeine
frutseltjes in mijn handen gestaan

waarvan ik dacht: "Wat moet ik
met die rotzooi, dat is toch niet
verzamelwaardig?". Wanneer je in
een later stadium in contact komt
met personen die bdzondere inte-
resse hebben injouw "rotzooi", dan
ga je er toch wel met andere ogen

tegenaan kijken. Bij mij werd om
die reden de basis gelegd voor een

veel serieuzere wijze van omgaan
met dit soort vondsten. Ook al zijn
het vaak maar fiagmentjes. Het
besploken boekr¡¡erk bood voor mij
meer dan een verheldering op
talloze wagen. Met scherp oog voor
detail zijn diverse afbeeldingen in
het boek sterk vergroot weergege-

ven. De genoemde publicatie ver-

scheen reeds in 1986 onder ISBN o-

904173-1.9-4. Naast de plaats

Canterbury, de rustplaats van
Thomas Becket, worden in het boek
ook andere Engelse pelgrimsplaat-
sen besproken, waalonder het
populaire Maria-bedevaartsoord
Walsingham.

De uitgave zag ik tot voor kort voor
een schappelijke prijs aangeboden
bij een bekende detectorimporteur,
annex boekverkoper. Zelfheb ik het
boek al eenjaar oftien geleden,

tegen het forse bedrag van / 283,-
uit Engeland laten overkomen.
Plaatselijke boekhandelaren zagen

er destijds kennelijk geen brood in
en lieten verstek gaan. Het boek is
met zijn hoge aanschafsprijs daar-

mee tevens een van de duurste die
ik in huis heb. Voor hen met meer
dan een gemiddelde belangstelling
voor deze interessante materie kan
het boek een welkome aanvulling
betekenen. Zelfheb ik van de

aanschaf nimmer spijt gehad.

G eraa dple e gde lit eratuur
- Medival Pilgrim E Secular Badges

- Kroniek van de mensheid -

Elsevier - AmsterdamlBrussel -

ISBN 90 1045856-s

- RotterdamPapersWll-
Heilig en Proþan -

HJ.E. van Beuningen I A.M. Ihldeu,eij

ISBN 90.9006769.8

- Heiligen uit de modder -

R.M. von Heeringen I A.M. Koldewij I
AA.G. Gaalman - ISBN 906011.559.7
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Van de wal in de sloot
Het zoekseizoen begint bij
ons als de mais van de
akkers is gehaald en zoals
zovelen onder ons kunnen
we gewoon niet wachten
om onze detectors uit het
vet te halen.

Zo ook begin september van dit
jaar, alles in de auto gegooid en
mijn zoekmaat opgehaald om
Brabant in te rijden om geschikte
locaties te zoeken.

Een nieuwe akker was inderdaad
leeg, maar nadat we een rondje
gelopen hadden en we niets op het
oog gevonden hadden, bleek dit
veld niet de moeite waard om de
detector uit de auto te halen.
Dus toen zijn we maar verder
gereden naar de zoekplek waar we
al jaren met toestemming zoeken.
De opbrengst wordt wel steeds

minder, maar er komen toch nog
wel leuke vondsten naar boven.
De mais was inderdaad kort daar-
voor afgesneden dus gelukkig
konden we uitpakken. Na de akker
3 keer heen en weer gelopen te
hebben, was er nog niets gevonden,
behalve dan wat lood en andere
romnel.

De eerste zenuwen waren afgezakt
en ik keek eens om mij heen, de
sloot naast de akker was schoonge-
maakt en stond droog omdat er de

laatste tijd wel erg weinig regen
gevallen was. Soms moet je wat
uitproberen en ik liet mij afzalcken

de droogstaande sloot in. Veel
signaal de eerste meter en een hoop
troep, maar toen toch een mooi
signaal en van net onder het opper-
vlak kwam een gouden munt
tevoorschijn.
Mijn dag kon niet meer kapot.

Ik moest eerst even bijkomen en de
munt aan mijn zoekmaat laten
zien, die direct zei dat dit een
prachtige vondst was uit de r4e of
15e eeuw.

De rest van de dag werd het voor
mij niets meer. Thuisgekomen ben
ik de boeken nagegaan, om te
weten waar we over praten.

In hetjaaroverzicht inunten en
penningen der Nederlanden uit

1988 vond ik de munt onder de

naam Florijn van Maria van Bra-

bant, gemalin van hertog Reinald
Itr van Gelder l.36r-1399. Maria van
Brabant woonde op kasteel Oyen te

Oyen, dat gekocht was van hertog

Jan rrr van Brabant, dat gebouwd
was als vesting aan de Maas. Deze

informatie vond ik in het boek
Middeleeuwse kastelen van Noord-
Brabant door Anton van Oirschot
uit r98r.

Met deze, zeker voor mij, mooie
vondst wil ik graag meedoen met
de vondst van het jaar. De munt is

aangemeld bij het Koninklijk
Penningkabinet.

HenkOoms

l'l



De aanhouder wint
Nu al twee jaar geleden ben ik
aangestoken door het detectorvirus.
Mijn nvager had zo'n apparaat. Zelf
had ik er tot die tüd weinig of niets
mee te maken gehad, maar het leek
me wel al heel lang een leuke
hobby. Dus heb ik zelfeen detector
aangeschaft en ben gemiddeld zo'n

7 uur per week aan het zoeken,
weer of geen weer ik moet er even
mee zwaaien.
Soms heb ik geluk en vind ik duit-
jes, vingerhoedjes, gespen, kogels
en nog meer, soms ook niet en vind
ik minder interessante dingen,
maar het blijft boeien.

Zo dacht ik z oktober geen geluk te

hebben. Een kennis had me gebeld

of ikbij hun op het maisveld kwam
zoeken, maar ook na heel veel heen
en weer gezwaaid te hebben, was
het nog steeds erg stil onder mijn
schotel. Geen aanwijzing van een
goede dag. 's Middags ben ik naar
een terrein van zo'n 6 weilanden bij
elkaar gegaan, waar ik al vaker had
gezocht. Eigenlijk had ik al het
gevoel dat ik het daar wel gehad
had, maar toch heb ik mijn detec-

tor aangezet. Het regende pijpenste-
len, maar dat mocht de pret niet
drukken. Ongeveer na 6 zwaaien
hoorde ik een mooie pieptoon en
op 15 cm vond ik naar mijn idee
een kokerbijl, maar om mijzelf te
behoeden voor tegenvallen bij
thuiskomst, durfde ik niet al te
optimistisch te zijn. Maar wat ik
dacht was waar, het was een koker-
bijl.

Maandag heb ik de plaatselijke
archeoloog gebeld, die ook erg
enthousiast bleek te zijn en hij
woeg mij of ik langs wilde komen
om hem het een en ander te laten
zien en te vertellen. Hij vertelde mij
dat het ging om een bronzen
kokerbijl van ongeveer 2ooo tot
17oo voor Chr.. Het oogje dat
bovenaan hoort te zitten, heeft er
waarschijnlijk nooit aangezeten,
deze kokerbijl was waarschijnlijk
niet goed doorgegoten in de mal.

De archeoloog heeft er foto's van
gemaakt en het een en ander op
papier gezet. Hij zou hem aanmel-
den bij de nos. Graag zou ik hem
ten toon willen stellen bij een

expositie over Ede. Dit is nou echt
een vondst die je misschien maar
eens inje leven doet!

B. de Koeij*

Lakenlood
In Detector Magazine nummer 40,
heb ik een tekening van een laken-
lood uit Dordrecht toegezonden.
U wilde toen weten of het laken-

'lòod er echt zo goed uitzag.

Wel, sinds kort heeft mdn zwager
een digitale camera en om die uit
te proberen heeft hij het lakenlood
op de foto gezet en thuis op de

computer uitgeprint.

Hierbij zend ik u de foto þoor- en
achterkant) en zoals u kunt zien,
heeft het lakenlood weinig geleden
toen het in de grond lag (ongeveer 4
meter diep).
Ik hoop dat u er wat aan heeft en
graag zou ik met deze vondst
meedoen aan de vondst van het

Jaar.

B. Blankenberg

[']



Soms is het goud,
wat er blinkt

kaart goed te hebben bestudeerd,
zag ik een boer bezig een land te
egaliseren. Instinctief stopte ik en
reed een landweggetje in. Een

oudere boer was tegelijkertijd bezig
aan de kant van de weg. We raakten
aan de praat. Ik woeg hem of hij
ook wist of e¡ in de buurt land was,

waar misschien
terpaarde was

gestort.

Maar toen
de laag-

staande

zon over
het land
scheen,

zag ik
overal

schittering
van stukjes

glas op het land.
Was dit een land met

opgebrachte terpaarde of met
stadsafual of met beide? Het land
was van deze boer, maar zijn zoon
had het in bruikleen. Ik trok de

stoute schoenen aan en vroeg of ik
op zijn land mocht zoeken. Van

hem mocht het, maar ik moest wel
ook zijn zoon om toestemming
wagen. Ook deze ging akkoord, dus

het avontuur kon beginnen. "Als ik
goud vind, delen we", zei ik nog.
"Hoeft niet.", zei hij, "ik heb geld
genoeg, maar ik wil het wel even

zien."

Dezelfde dag zou het land inge-
zaaid worden en gerold, maar
omdat het zo droog was, kon ik
gerust door blijven zoeken tot het
gras opkwam. Dat kwam goed uit,
het land was 3 ha groot en vanwege
mijn ziekte kon ik per dag hooguit
z uur zoeken. Ik begon. De eerste

dag had ik een flink aantal duiten
en een dubbele stuiver plus wat

['o]

knoopjes. Het viel me op, dat ik nog
nooit een land met opgebrachte
aarde had gezien waar zoveel

terpaarde materiaal lag. Voor
vandaag genoeg, dacht ik. Ik wilde
het hele terrein afzoeken in 7

dagen. Natuurlijk lukte me dat niet
alleen. Toen een wiend van mij
tegen het weekend belde, woeg ik
hem of hij zin had om met mij daar
verder te zoeken. Omdat hij al vele
jaren in Apeldoorn woont, zie ik
hem nog maar mondjesmaat.

Wij gingen vol goede moed naar de

stek. Voor de grap zei ik: "Als er
goud op het land ligt, vind ik het".
Hij kreeg mijn reserue detector, een

C-scope zrux, terwijl ik met mijn

'vVhite's xrr zocht, die ik al weer
jaren heb. Hij zocht op een ander
gedeelte van het land. Op het eind
van de dag was ik niet echt tewe-
den en hij al helemaal niet. Op
"zijn" gedeelte lagen vele kleine
stukjes lood. Ik had een schelling,
tientallen duiten, tientallen pUpen-

koppen, 3 zilveren dubbeltjes en
een zilveren manchetknoop. Zo

ging ik elke dag z uurtjes zoeken

tot die maandag.

Ik had afgesproken met m'n zoek-

maat Willem. We zouden woeg
zoeken want het werd mooi weer.

Het zou een weemde dag worden,
maar schitterend. Ik lag nog te
slapen toen de bel ging. Het was

mijn broer. De stroom was uitgeval-
len die nacht en hij had zich ook
verslapen. Hij moest die dag exa-

men doen in Groningen, dus wilde
hij mijn auto lenen, zodat hij nog
op tüd kon zijn voor zijn examen.
Natuurlijk kon dat, maar nu kon ik
niet gaan zoeken. Ik wilde juist
vandaag proberen om het 4 uur vol
te houden. Dus belde ik mijn vader

November 1999: het is
koud en guur buiten.
Geen weer om te zoeken.

Ik denk terug aan dit seizoen,

dat meestal begint halverwege
augustus, als de eerste aardappelen
van het land komen. Ik begin dan
meestal op de terpen om daarna de

opgebrachte terpaarde (op stuldcen

land waar stadsafral is gestort) af te
zoeken in de maand september.
Alleen ditjaar deed ik dat "iets"
eerder.

Juni 1999. Het zoekseizoen is over.

Ik moet wachten tot de maand
aug'ustus. Reeds z maanden zit ik
thuis. Ik ben geveld door de ziekte
van Pfeiffer. Eigenlijk moet ik
volledige rust houden, maar na 2

maanden heb je dat wel gezien.
Dus ging ik alvast wat rondrijden in
onze gemeente om te zien of er nu
misschien nieuwe interessante
maislanden bij waren gekomen, om
in de herfst te gaan zoeken.

Na een tijdje kriskras door de
gemeente te hebben gereden en de



en die bracht me naar het zoekveld.
Willem was er al, want het was

ondertussen al ro.oo uur. Om rz.oo
uur ging hij naar huis, maar ik ging
dus nog even door. Ik was op een
gegeven moment zo moe, dat ik
meer kofhe lag te drinken en te
roken dan dat ik zocht. Mijn broer
zou me vanuit Groningen ophalen.
Ik had hem al gebeld met mijn
mobieltje en hij zou er om 17.oo

uur zun.
Ik had al een draadfibula gevonden

enWillem had's morgens een

schdfFrbula gevonden. Ik deed nog
een paar strookjes, mijn broer kon
nu elk moment komen. Plots kreeg
ik een signaaltje vlak bij het hek
aan de rand van het veld. Ik groef
een klein gaatje, maar de munt viel
al tussen het zand vandaan. Een
gouden triënt! Mijn eerste gouden
munt! En dan zo'n oude gouden
Friese munt van perfecte kwaliteit!
Ik juichte. Het was nog geen

minuut later of mijn broer la¡¡am er
aangereden. Hij griste de metaalde-
tector uit mün hand, nadat hij de

munt gezien had. Het zoeken lukte
daarna niet meer. De volgende dag
ben ik nog eens teruggegaan.
Ik vond nog een verploegd munt-
schatje: r gulden 1848,2 zilveren
kwartjes :^849, z dubbeltjes 1849 en

3 halve centen :^841-l^849 en 1 cent.

Na nog een schelling opgepiept te
hebben, zijn we opgehou-
den. Op de laatste dag
vond ik nog een

Karolingische
schijfFrbula, maar
vanwege het
mooie weer
kwam het gras al
snel op dus hield
ik er eindelijk
mee op. Ik had op

dit land meer dan zoo duiten en
pijpenkoppen gevonden. Een

topland.

Augustus 1999

De Friese terpen. In de namiddag
gingen we naar een terprestant, dat
voor de helft geroerd was. We

zochten hie¡ reeds r5 jaar en toch
haalden we er elk jaar wel weer een
fibula vanaf.
We waren al enkele uren bezig en
hadden zeer weinig gevonden. Op

de opgebrachte terpaarde vind je
tegenwoordig veel meer dan op de

terpen zelf. De bovenste laag waar-
in geploegd wordt, is na zoveel jaar
leeg, vooral op de zogenaamde
populaire terpen. Dus wilde ik naar
een andere terp in de buurt. Mijn
broer was al heel lang bezig om
naar aanleiding van één geluidje te
graven, ikwas ongeduldig dus ging
snel naar een ander veld om te
kijken of daar al gerooid was. De

aardappelen zaten er echter nog in.
Snel ging ik terug. Onderweg kreeg
ik een onbehaaglijk gevoel, dat ik
niet kan omschrijven. Ik gaf plank-
gas. Dit gevoel werd nog sterker
toen ik dichter in de buurt van de
plek waar mijn broer liep te zoe-

ken, lo¡¡am. Ik bleef dat gevoel

houden en ja hoor, daar loøam mijn
broer aanlopen met zijn handen in
de lucht. "Goud", riep hij. Ik dacht
aan een gouden fibula, maar het
was alweer een gouden triënt.

We hebben vlug onze andere zoek-
maat gebeld en die was er binnen
een half uur. We vonden nog een

grote schijffibula en een ldeine
gelijkarmige. Later ook nog een
bronzen Romeinse munt.
Binnen 8 weken z
gouden triëns in
dezelfde familie.

Een uitzonderlijk resultaat. Beide
munten zijn aangemeld. Het zijn
beide pseudo-nedelinussen van
Dorestad, die van mij is iets ouder,
met een iets hoger goudgehalte.

Een van de munten is geslagen met
hetzelfde stempel als één van de

munten van de goudschat van
Remmerden, 1988. Helaas was de
munt van mijn broer iets uitgebro-
ken, maar niet storend.

Mijn gouden triënt ligt in de vaste
opstelling van het streekmuseum te
Burgum, die van mljn broer in de

expositie "Romeinen, I(elten en
Friezen" in hezoekerscentrum te
Hogebeintum (t/m 31 maart). Een

hele mooie tentoonstelling met
topvondsten.

Graag zouden mijn broer en ik met
onze vondsten meedoen voor de

vondst van het jaar. Zo zie j e maar
weer, na bijna zo jaar mijn eerste

gouden munt en voor mijn broer in
zijn eerste so uur zoeken.
Zet vooral door, het gaat om geluk,
maar geluk dwing je af.

Met dank aan de heren B. v.d. Veen
en A. Pol van het rcr( voor de deter-
minatie en registratie en Margriet
Eversen voor de schitterende foto's.

Luuk enJohonWiersma
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Een bij zonder
hoopje grond

-?' s.*
' "= Ê^ i Ondanks de kou,

..j -.ïi egen en mod-
der ben ik in

het begin van
1999 toch gaan

' zoeken. Je kent
¡Í' i'

c .- ' o het gevoel wel,
.! - , '' het is moeilijk
.. '.a om met deze

l. "' hobby thuis te
.. . ' blijven zitten, en

., - gezien ik gepensio-

'"o.ø.ñ- weinig wat mU tegen-
houdt (m.u.v. mijn kind en

wouw). Nadat ik een aantal plek-
ken afgezocht had, werd het weer
steeds slechter dus besloot ik maar
naar huis te gaan.

Omdat ik bijna niets had gevonden
(zo kan je natuurlijk niet naar huis,
niet waar?), en omdat het minstens
een uur rijden was naar huis,
besloot ik toch nog op één ander
plekje te zoeken.

Aangekomen op deze plek, zag ik
gelijk dat er een nieuwe hoop
grond was gestort, en nog niet zo
lang geleden. Het was een hoopje
van ongeveer 4 x 4 meter, dus niet
zo veel, maar je weet het maar
nooit. Waar de grond afkomstig
van was weet ik niet, maar ik denk
Amsterdam.

Ik vond tijdens de eerste minuten
niets, maar daarna begonnen de
vondsten te komen. Het eerste wat
ik vond, was een oude gesp en
daarna wat'kleine stukjes lood'
waarop iets te zien was. Maar nog
géén munten, en dat was toch wat
ik eigelijk zocht. Maar goed, na een
aantal stukjes lood gevonden te

hebben, begon het nu toch echt
hard te waaien en te regenen en
ben ik maar naar huis gegaan.

Thuis gekomen, zou ik na een
walm douche beginnen met het
schoon maken van de hele handel
(detector, laarzen, schop, vondsten,
alles zat onder de modder!), maar
er kr,r¡am steeds wat tussen.
Pas na een paar dagen heb ik de

vondsten eindelijk eens goed beke-

ken.

Het bleek inderdaad dat de voor-
werpen van lood waren. Toen zag ik
dat er een aantal erg leuke exem-
plaren bij waren, sommige met een

voorstelling e.d. Maar omdat ik
deze voorwerpen niet kon thuis-
brengen besloot ik het aan een
wiend te vragen, en mijzelf in de

boeken te gaan verdiepen. Omdat
het interessante vondsten betrof
besloot ik om toch maar weer naar
de bewuste plek terug te gaan. Maar
net zoals, wanneer je in een winkel

iets leuks ziet maar toch besluit
toch nog even verder te kdken, was

het hoopje er bij terugkomst niet
meer.

De volgende voorwerpen heb ik
gevonden.

r¡ 15e eeuws pelgrimsinsigne van
Onze Lieve Vrouw Amersfoort.
Afmeting 30 x 45 mm (dit zal
compleet ongeveer 42 mm x 45
mm zdn geweest). Zie Heilig en
Profaan r. Het insigne is gemaakt
tussen 14jStot1S2S.

Ltr,l



Het verhaal van Onze Lieve
Vrouw Amersþort
Volgens de Amersþortse legende werd

op 19 december 1444 door Margriete
Albert Gysendochter onder het ijs van de

s t a d s gr a cht e e n kl e in Mariob e el dj e

gevonden dat zich onbeweeglijk inhet
stromende water bevond. De wome

vrouw was tot driemaal toe in een

visioen gemaand om ditbeeldje uithet
water te gaanhalen. Hetwas daor
enkele weken tevoren ingegooid door een

jonge vrouw, die onderweg wøs om in te
treden in een Amersþorts klooster en

zich schaamde ttoor het nogal pnmitieve
e n ona onzie nlijke Mariab e eldj e.

Onmiddellijk nadat het was opgevist,

b e w erkst elli gde het b e el dj e v er s chill e n d e

wonderen en op Sint-Stevensdog (26

december) werd het plechtig overge-

bracht naar de Lieve-Vrouwe-kapel te

Amersþort. In het mirakelboek werden

voor de volgende 100

jaren niet minder
dan 548 wonderen

genoteerd, waørbij
gelovigen uiL alle

windichtingen
betrokken zijn.

D aarbij worden ve rschille n-

de bedevaartgangers uit Zeeland

genoemd, onder andere uit Sluis,

ReimerswaøI, Veere en Zierikzee, terwtll
ook zeelieden die op miraileuze wijze
in de Zeeuwse wateren van wrdrinkings-
dood woren gered, hun dank aan de

Amersþorts e Maria b etui gden.

Helaas ginghet miraculeuze Maia-
beeldje nagenoeg geheel yerloren, zodat
het onmogelijk is er een beschrijving of
datering van te geven. De Amersþortse
p el grimst ek ens t on en h e t o ge nblik

waørop de genoemde Margnetehet
beeldje uit de stadsgracht viste.

Op de banderol die dit tafereeltje
begeleidt, staat "amersþert" en

het jaar von de vondst'7445'
(Heiligen uit de modder, deWal-

burgPers).

z¡ lSe-eeuws dekseltje met
afbeelding minnend paar.

Afrneting 30 x 45 mm. Dit is een
dekseltje met een profane en in dit
geval een erotische afbeelding en
wel het minnende paar begluurd
door een narrenflrguur (zie Schatten
uit de schelde).

,= åi

a¡ 1Se-eeuws pelgrimsinsigne van
Calvarie.
A-frneting 30 x 30 mm. Calvarie in
zespas en te vergelijken met afb. 88-

89 in Heilig en profaan r. Datering
74oo -7450 maar is langer in
gebruik geweest en kan dus ook
1475 -1.5oo z\n.

r¡ Onderdeel van treeft.
Onderdeel van kinderspeelgoed
treeft. Er moet een hengsel aan

hebben gezeten om aan de haak
boven het open vuur te kunnen
koken. De pot/pan stond op de drie
punten.

s¡ Insigne met wapen
Afrneting 32 x zZ mm. Insigne met
het wapen van keizer Maximiliaan.
Datering 't 4j7 - 1.SzS. Zie Heilig en
Profaan r.

e¡ Draagbroche met hartmotief.
Afrneting 22x22 rl:'rl:..

Met dank aøn dhr. HJ.E.lan Beuningen

v o or zij n aanv ullin gen.

I,

j')4
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Een verhaal over

een reeks van wonderbaarlijk toevallige vondstmomenten.

Bestaan er dan toch beschermheiligen in het Gooi?

ik ofik het zou oprapen. Een zelf-
verzekerd kort, helder signaal
raadde mij aan dit te doen. Het had
gewicht en ik voelde reliëf. Voor-

zichtig maakte ik een zijde
"schoon". I(arolingisch! Een ronde
koperen mantelspeld met g4)eren-

de rozetrand - prachtig groen
gepatineerd, naar laterbleek- had
een trotse nleuwe ergenaar gevon-

den. Mijn tweede mantelspeld op

het oog! Een gemotiveerd half uur
later maakte ons team de balans op.

Op, dit keer, mijn voorwerp na,

niets om over naar de nos te schrij-
ven.

Na een snelle hap, besloot ik die
warme zome¡avond toch even solo
te gaan kijken. Je weet immers
maar nooit. Rond een uurtje of 8
arriveerde ik bij de op de scheme-

ring wachtende bouwput. Jammer,
het lag er nog onveranderd bij. Op

het verlaten terrein begroette een

mus mij als enige met gezang. Ik
pakte mijn schotel en wierp mijn

Beschermheiligen in het Gooi

Zouden ze de put nog verder uitge-
graven hebben, dacht ik toen ik
weer huiswaarts keerde na een

druld<e en warme werkdag. Het
afgelopen weekend was wuchtbaar
geweest. Mijn zoekmaten Ardwie en
Danny en ik hadden een hot-spot
gevonden in "Wijk". Pal in het
centrum doorkliefde een maagdelij-
ke put 2 meter diep de historische
grondlagen van voormalig Dorestad
over een lengte van 30 meter en 15

meter breed. We stootten er zomaar
op tijdens onze "site-seeing". In het
midden van de put zagen een

drietal uit bakstenen opgetrokken
fundamenten sinds eeuwen weer
het zonlicht. Ze leken ons welis-
waar gehavend maar triomfantelijk
te begroeten. Direct parkeren en

klaarmaken dus. Met ldoppend hart
maakten we onze apparatuur en

outfit gereed, de nervositeit weg-

werkend met de standaardgrap over
"de pot met goud".

Toen we in de put waren afgedaald,

sprak het verleden ons direct toe.

Karolingisch scherfinateriaal,
dierlijke beenderen, pijpenkopjes,
een wirwar van grondlagen waren
onverschillig vermengd door de

sjofel. Veelbelovend vonden we en
we keken elkaar kort grijnzend aan.

Nadat ieder sociaal zijn stekkie
innam, begonnen onze schotels de

bodem centimeter voor centimeter
te scannen. Passanten stopten of
wierpen vluchtig een blik. De een

zwijgend, de ander nieuwsgierig
met "Heb je al wat gevonden?".
Natuurlijk kijk ik niet op. De groncl
is sterk vervuild, mijn Fisher doet
krakkend zijn best zijn baasje te
"tippen". Het duurde lang voordat
ik signaal kreeg. Een grote roestige
spijker viel uit de afgegraven zand-
ldomp. Ook mijn maten zwaaiden
ongeduldig naar een eerste vondst.
Kort voordat ik mijzelf het sein
"afblazen" wilde geven, zag ik in
het midden van de put aangeko-
men (nota bene) op het oog iets
ronds. Met mijn schotel verifieerde

t'' =l
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blik op de met aarde aangelegde

toegangshelling in de put. Daar
maar eens proberen, dacht ik bij
mezelf. Mijn eerste zwaai en ......

raak! Een mooi fragment van een

r6e-eeuwse knipschaar. Met zorg
borg ik hem op in mijn, met opti-
mistisch veel zakken voorziene,
vest. Tien minuten later vond ik een

17e€euws zilveren mesheftje,
floristisch gedecoreerd. De scheme-

ring deed zijn intrede toen een

helder signaal weerklonk in mijn
inmiddels gespitste oren. Met een

teleurgesteld gezicht haalde ik een

ldompje lood tevoorschijn. Ik stond
op het punt het met een ferme
boog weg te gooien, maar besloot
dat toch maar niet te doen, omdat
er inmiddels nog maar weinig
licht was. Ik besloot naar huis te
gaan en er daar nog wat aandacht
aan te besteden. Met een voldaan
gevoel verliet ik "mijn site".

Thuis begon ik aan het gebruikelij-
ke ritueel van spoelen en borstelen.
Na zorgvuldig mrjn twee mooie
vondsten van de meeste aarde en
het ergste vuil te hebben ontdaan,
haalde ik aìs laatste het loodklomp-
je uit de nog met zeepsop bruisen-
de emmer. Nonchalant borstelde ik
het afen zag dat het gevouwen was.

Ik liep al naar de vuilnisemmer toe
om me te ontdoen van het stukje
schroot, toen ik in een laatste
vluchtige blik tussen het samenge-

vouwen lood wat reliëf zag. Zou het
dan toch wat zijn? Met de grootst

mogelijke voorzichtigheid en vol
verwachting ontvouwde ik het
beetje bij beetje. Het metaal gaf
griezelig gewillig mee. Een onder-
lijf, een middel, een nek, in ver-

traagde momenten ontsproot een

middeleeuwse prinses ietwat
houterig geflankeerd door twee
persoontjes aan mijn handen.
Opgewonden ontdeed ik haar
gezichtje van de eeuwenlange slaap

in de grond. Wat een schoonheid!
Het materiaalgebruik, de stilering,
de kleding, het vertoonde onmis-
kenbaar middeleeuwse trekken.
Een niet te begrijpen tekstregel aan
de onderkant bevestigde mijn
gerezen vermoeden dat het om een

heus pelgrimsinsigne moest gaan.

En dan te bedenken dat ik twee
keer op het punt had gestaan om
haar weg te smijten! De volgende
dag deed ik mijn belronde om mijn
zoekmakkers eens uitgebreid te

informeren. Collegiaal werd ik
gefeliciteerd.

Uit cultureel plichtsbesef en jon-
gensachtige nieuwsgierigheid nam
ik een week later contact op met de

stichting "Middeleeuwse en Profa-

ne Insignes" te Cothen voor een

verhelderende afspraak

hoffelij k d ete rmin e erde
dhr. Van Beuningen nog
diezelfde dag het insigne als een

"kunera" (r¿so - t5oo) uit het
Gelderse Rhenen. Nummer 26 ooit
gevonden, wist hij me te vertellen
uit zijn zorgvuldig bijgehouden
statistieken. Een intrigerend ver-

haal viel mij ten deel over zijn
recente levenswerk, de lokale
heilige, de fabricage en het gebruik.
Met zichtbare liefde en toewijding
liet hij me bovendien zijn collectie

kunarae zien. "In de niet-syntheti-
sche bijenwas zetten", luidde als

laatste zij n conserveringsadvies. In
meerdere opzichten was het bezoek
interessant en waardevol geweest.

Utrecht een weeklater

Het was zaterdagmorgen 9.oo uur.
Ik had met mijn zoekmaat A¡dwie
besloten dit keer ons geluk maar
eens te beproeven in het bisdom
Utrecht. Rond een uur oftien
stootten we op een bouwplaats.
Na inspectie leek de grondlaag van
de put weinig interessants te bie
den. Totdat A¡dwie op laat-middel-
eeuws scherfmateriaal, verscholen
tegen de zijkant, stuitte. Zoeken!
Een half uur later lo¡ram hij hijgend
aanlopen, "Ardan, een pelgrimsin-
signe!". Na één blik op het sterk
gecorrodeerde insigne zei ik; "Oh,

dat is een kunera, type 4.". Jammer
genoeg ontbrak rechts een per-

soonsÍiagment, maar de zo lcøets-

bare en karakteristieke "stalbloe-

menboog" was, in tegenstelling tot
de mijne, nog geheel intact. Vrouwe
Kunera is ons buitengewoon goed
gezind,, dacht ik bij mezelf. Dit was

toch te gek voor woorden. Statis-

tisch gezien zou er maar één per
jaar moeten worden gevonden. Bij

ons was het twee keer raak binnen
een tijdsbestek van nog geen twee

weken. Een paar uur later sloten we
deze zoekdag af. Met de gave vondst

van een fraai vormgegeven
17e-eeuwse koperen

passer, door de

.-l¡+ .-i;'--'.n maker

a.'+.' 4.,,
bescheiden
vereeuwigd met
de initialen Dvs, kon
mijn dag niet meer stuk.
Niet vermoedende dat wou-
we Kunera nog meer voor ons in
petto had, keerden we huiswaarts.
Morgen was er weer een dag.

(o34- 562328).
Opvallend

15



Hilv er sum, d,eter minatie d a g

DDA, een dag later
Een goed initiatiefvan de ooa, zo'n
extra determinatiedag. Ook wij
besloten van de aangeboden moge-
lijkheid gebruik te maken. Per slot
van rekening had ieder van ons wel
een of ander vaag, maar intrige-
rend voorwerp.
Aangekomen op de prachtige met
zon overgoten locatie, stortten we
ons tegelijk met andere enthousias-
telingen in de overvolle determina-
tieruimte. In de drukte wachtten
we rustig onze beurt af, ondertus-
sen onze ogen de kost gevend aan
een verscheidenheid van metaal en
mensen. Na opheldering gekregen
te hebben over de "weemde" voor-
werpen en mooie vonclsten van
anderen bewonde¡d te hebben,
raakten wij aan de praat met een

sympathieke collega-
zoeker, Niels, uit

Petten. Zljn wens
ooit eens in het
"Utrechtse" te

zoeken, besloten
we direct in

vervulling te
laten gaan.

In colonne reden we de hete namid-
dag naar de Utrechtse put toe. Ter
plaatse prepareerde ieder zich op
zijn eigen manier. Ardwie had
vandaag grootse plannen. Met een

lege boodschappenkrat en een
grote spatel was hij tevens van plan
zij n "schervenmuseum", ongetwij-
feld de enige in zijn soort, met
middeleeuws materiaal nog wat
extra uit te breiden. Danny mon-
teerde zijn giga-schotel voor 10 cm
extra diepgang. Onze gast begeleid-
den we naar de goede plek. De

opbrengst was na een uur nog
steeds magertjes: enkel wat musket-
kogels en een duitje verdwenen in
onze zakken. Maar de gezelligheid
was er niet minder om. De situatie
veranclercle toen Ardwie met ont-
bloot bovenlijfeen helder signaal
kreeg. Na wat gespit haalde hij een

fragiel lood-tinnen persoontje naar
boven. Verdikkeme, dacht ik, het
zal toch niet waar zijn. Maar jawel
hoor, het ontbrekende fragment
van zijn de dag ervoor gevonden
kunera! "l(om eens kijken", brulde
hij triomfantelijk. Na onze detecto-
ren haastig en voor het merendeel
nog werkend achter gelaten te
hebben, snelden we toe. In cirkel-

vorm gebogen over het kleine
fragmentje, gaven we hem enthou-
siast gelijk. Wat een absurd toeval,
na eerst de bijna complete kunera
gevonden te hebben, nu het ldeine
ontbrekende fragment ervan.

Aan het eind van de dag kreeg
I(unera, na enkele honderden jaren,
haar missende gedeelte terug. De

zorgvuldig aangebrachte seconde-

lijm verzekert haa¡ dit vast en zeker
voor eeuwig. Parmantig sûaalt ze

door de diepzwarte bijenwas in de

vitrine. Vanuit haar linkeroog kijkt
ze naar een recentelijk aangevuld
schervenmuseum.

De mijne heb ik zorgvuldig opge-

borgen in een groen ovaalvormig
sieradendoosje. Comfortabel ligt ze

daarin op een bedje van fluweel te
glimmen. Een keer per week kijkt
zij me aan. Het wordt weer tijd dat
dhr. Van Beuningen zijn statistie-
ken aanpast. En onze zoekmaat
Danny? Die moet nog even wachten
op de zijne. Misschien over een

week of twee.

A. Troost

I tu'i
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tAN D STAR
De akker specialist,

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle netalen
- Volledige discr. stand
- Mee rtoons g eluid sdisc rimi n ati e

- Reg el b a re gevo el ig h eid
- lndicatie meter
- Lage spanning îndicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- Itptoetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Regelba re d isc ri n inati e
- 3-too ns g eluidsdis c rimin atie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en varÌabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Automatisc h e g ron db ala ns
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- llptoetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en motion all metal
- S-toons geluidsd isc rimi nati e

- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom. grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

IMPORTEUR:

tø/ø
Hulst (NL) - Tel. (0114) 370480 - fax (0114) 370481

E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 31 1l 43 70 480 - hxp://home.wxs.nl/-detect/

DEAIER VAN :

Frsr{E

t:

Detector financíering
Bereken zelf uw maandelijkse

financieringtermijn.

f 7.ooo,- f 4t,5o
f 7.500,- f 62,25
f 2.ooo,- f 83,-
f z.5oo,- f 703,75
f ¡.ooo,- f 724,50
f t.soo,- f !45,25
f +.ooo,- f 766,-

Bounty Hunter
Modellen

* Tracker ID

* Tracker IV
Tracker IV Pro I
Tracker IV Pro II
Tracker IV Pro III

x QuickDrawII
Ouick Draw II Pro I
Quick Draw II Pro II
Ouick Draw II Pro III

x Land Star
Land Star Pro I
Land Star Pro II
Land Star Pro III

*, Time Ranger
Time Ranger Pro I
Time Ranger Pro II
Tirue Ranger Pro III

Pro uitvoeringen:
Pro I rtrct extra 4" schoteL
Pro II met extra 1o" schotcl
Pr o ITI nret extra 4 & 1 o" schotcl
0m op alle terreinen d¡ lrc.sl¡
t esultaten lt' /¡¡Dbcn.

Bezoek ook eens ons

EigenVondsten Museum
ntet een wtieke collectie

bodenwondsten.

Wíl jij dealer worden!
(ottt) 37 04 80

0nze openingstijden:

Maandag 1o.oo-18.00
Dinsdag gesloten
Woensdag 13.00 18.oo
Donderdag na afspraak
Vrijdag 1o.oo-18.o0
Zaterdag 1o.oo 17.00
Zondag 14.00-18.00



^ñr-- RELIC HAWK

\
Prcfessionele metøoldetector in VLF+ techniek, met zeet groot
dieptebereik. (zilveren Romeinse denari op ruim 3z cm)
Electrcnica en de oplaadbare loodaccu in gescheiden legergroene
behuizing en in schutkleuren uitgevoerde heuptas.
De t5 inch schotel is een open widescon (zD) die er voor zotgt dot
negatieve grondinvloeden geminimaliseerd worden.
S u p er I i chtgewi cht d etecto r
Aanhevolen voor de professional die met minder geen genoeg,en neemt.

T ECH N I SCH E SPECI F ICAT I ES:
Knoppen en schakelaarc:
- Power (aøn/uit): schakeloar
- Discri mi nøtie: trø ploos /kno p
- All metal/disuiminatie: schøkeloar
- G ron dbalø ns: a utomaøt of h a ndmøti g/kno p
- Gevoeligheid: traploos (diepte)
- Keuzeschakelaat S (kleine), M (middelmatig), L(grote) vootwetpen
- Pinpoint: j stønden schakelaar/plaatsbepaling vøn het voorwerp

'. = _-+ ri._ -L

- Frequentie: VLF+ 5 Khz

- Batterijen: oplaadbare loodoccu (25 uur zoektijd)
- Hoofdtelefoon met volumeregelaar (E Ohm)
- Opløder zzoV/tzV
- Rugzak- S chotelb escher mka p

,\s- EXCALIBUR Tooo

.// Een detectot met moor liefst t7 zoek-

frequenties Dus meer vondsten op veruuilde

en zwaar gemineroliseerde grond, Unieke geluids-

identificatie, Voortaan geen rommel meer, maat alleen

goede vondsten.

T ECH N ISCH E SPEC' F ICATI ES
- Frequentie sconner van ¡5 tol 255 khz.
- Gewicht: 2,3 kg, als heupmodel ¡z kg, Heupmodel conversie los

veùrijgbaor
- Batterijen: oplaadbare nicødcellen
- Zoekijd: 10 tot tS uut
- Botlerij'bijno leeg' indicatie
- Motion detector mettT zoekfiequenties
- keuze uit een open 19 cm ofz4 cm wídescon (zD) schotel
- Totaal geen lost van zwaÌe zout/mest minerolisatie
- Perfede disc¡iminatie d.m,v. BBS-techniek
- lnstelbare discriminatie, diepte, toon identifrcolie, volume,

pløatsbepoling, silent search ofbasis toon
- lzermasker (geen ijzer bv superdun HOL goud)
- Helemøal geen geluid op ijzet'!
- Voot duikes: extro verkorte ondersteel
- Onderwatet hoofdtelefoon
- 6o metet duikdiepte (8 atmosfeer druk)
- Grøtis: pet, vondstenschort, opløder en

nicadcellen

, M¡c

m
1!

- U itsteke n d d i eptebe reik
- Ery makkelijk in bediening
- 

1z 
maonden gorontie

Vraag het uitgehreide GRATIS

fu ll co lor í nfornotí e pa k

's Classíe SL I, II, TIú, 808, 6000 Di, Tesoro, h

?o,
¡ o-?-'-1
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.er, Wking, C.Scope, Bounty Hunter, Minelab Sotnereígn )$ 2 (Pro) , Musketeer )(S (ho), SD 22oo D, XT 18ooo, Golden Hawk.
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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.nl/detect/metadec
i E-mail: metadec@wxs.nl
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Op z5 oktoberjl. had ik een tele-
foongesprek met I(ees Leenheer

over een artikel in de oo,q.. En zoals

altijd praatten we over wat we de

laatste zoal hadden gevonden.

Ook de nieuwtjes op cletectorgebied
komen dan aan bod en zo kwam
het gesprek op de Lobo Super Tarq,

een Tesoro cletector. Sinds mei dit
jaar zoek ik met de Lobo Super en
het bevalt mij uitstekend. Nu denkt
u: fijn voor jou, maar wat heb ik
aan die informatie. In het hier-
boven genoemde gesprek veltelde
I(ees Leenheer dat hij iemand kende
die ook een Lobo Super Tarq had
gekocht, uìaar er ontevreden over
was en hem dus weer weg had
geclaan. Op dat moment dacht ik:
die rnan ofvrouw heeft el niet
genoeg aandacht aan besteed. Zoek
je met een topnodel detector en

dan bevalt ie niet. Op dat moment
was ik ondel andere bezig met een

artikel om uitleg te geven over de

werkwijze betreffende de Lobo

Super Tarq.

Toch kon ik er later, na wat terug-
blildcen in mijn eigen detectorge-
schiedenis wel begrip voor opbren-
gen. Het moet me wel van het hart,
dat ik niet de bedoeling heb orn
reclame te maken voor Tesolo,
maar ik "zweer" nu eenmaal bij dat
merk. Het gaat erom wat je van een

detector verwacht en ik denk dat
iedereen wel een eigen favoriet
detectorrnerk heeft. Noem ze maar
op: C-scope, Write's, Compass,

Viking, Garrett, Bounty Hunter,
Tesoro, Fisher. In de afgelopenjaren
heb ik diverse detectors gehad.

Sommige waren goed, andere totaal
niet.

Mijn eerste detector was een

C-scope vLF-TR 9908, dat was in 1988

en deze detector kostte toen zo'n
duizend gulden. Ik ben toen eerlijk
gezegd maar afgegaan op wat de

verkoper zei. Onder de noemer
duurkoop is bcter dan.....

Helaas kon ik niet goed met deze

detector overweg en begon steeds

meer te balen als ik aan het zoeken

was. I(onstant het verloop van de

basistoon als je een kuiltje tegen-
kwam ofde schotel iets te hoog
optilde tijdens het zwaaien. Het
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clieptepunt was wel, toen ik een

stuivertje had verstopt en het niet
meer terug kon vinden. Op mrjn
werk kwam ik in contact met
iemand, die met een Golden Sabre

van Tesoro zocht. Na een paar keer
samen te hebben gezocht, kwam ik
lot de conclusie, dat hij meer
vondsten deed dan ik op hetzelfde
terrein. Omdat ik overtuigd was,
kocht ik er ook een. Dat was een

wereld van verschil. Ik zocht ineens
met silent search en een goede

fabrieksinstelling en gronddiscrimi-
natie. Ik vond ineens veel meer en
het zoeken op zich was een stuk
plezieriger geworden. Na een jaar
kocht ik er een schotel bij, een r7
cm Wide Scan. Dit beviel me wel,
omdat je er in bepaalde storten
beter mee kon zoeken. In het begin
was het wel even wennen, zo'n
ldeine schotel. De vondsten vielen
in het begin erg tegen. Er van
uitgaande dat het niet aan de

detector kon liggen, ben ik telkens
op een nieuw terrein met de nieu-
we schotel gaan zoeken. Er volgden
in de loop derjaren een hele reeks

verschillende zoekschotels. Elke

schotel had zo zijn eigenschappen
en werkwijze op de daarvoor speci-

fieke terreinen of pleld<en. Iedere

keer moest ik weer leren omgaan
met de nieuwe schotel. Die schotels

maakten de detector telkens
anders. Bijvoorbeeld met een Wide
Scan schotel moet rustiger gezocht
worden dan met een concentrische
zoekschotel. Na verloop van tijd
nam ik er een tweede detector bij
als reserve. Dit werd een Royal

Sabre van Tesoro. Met dit model
heb ik eerlijk gezegd niet veel
gezocht.

Toen kwam de Treasure Baron op

de detectormarkt. Het zag er goed

uit met de nodige uitbreiclingen in
de vorm van modules. Door de

opgebouwde zoeld<ennis besloot ik
tot de aankoop van deze high-tech
detector. Ik probeerde de detector
op elke mogelijke zoekplek die ik
kon bedenken uit. Hoewel de Baron
thuis met de luchttesten als beste

uit de bus kwam, waren de presta-

ties in het veld verre van goed te
noemen. Tijdens een zoektocht met
een groep bleek dat iedereen leuk

had gevonden behalve ik met mijn
high-tech detector. De enige vondst
van belang in een paar maanden
tijd was een rijksdaalder van Wil-
lem rr.

Toch maar weer terug naar cle mij
nimmer in de steek latende Golden
Sabre. Met een hoop mazzel heb ik
de Treasure Baron voor een tweede-

hands White's Eagle kunnen ruilen.
Met deze detector ben ik uitgebreid
gaan experimenteren. Na een paar
maanden geloofde ik het wel. Het
was in dit geval niet zo dat de

detector niet goed ftinctioneerde,
maar ik kon er gewoon niet aan

wennen.
Iedere keer kijken op de display wat
er zich misschien onder de schotel
bevond, hoe diep en watvoor
metaal. Telkens die aflrøeging:

graven of niet? Met c1e Tesoro's had
ik daar geen last van, dan ging ik
graven a1s het signaal "goed" was.

Nu kom ik op een belangrijk punt,
waar het in dit verhaal om gaat.

Een punt waar al zoveel over is
geschreven. ICjk het bijvoorbeeld
maar eens na in Deteclor magazine
nummer zB opblz. 17, in een

artikel van IGes Leenheer. Een

ander voorbeeld is te vinden in
nummer 4o. Op blz. 6 een verhaal

over een man die overal munten en

voorwerpen vindt. En op blz. r4 een

verhaal van een man die schrijft
dat hij nooit iets vindt. Dat de

mijnheer van het verhaal op bì2. 6

zich geen zorgen hoeft te maken is

cluidelijk. Die "begrijpt" zijn detec-

tor. De mijnheer van bIz. t4 zol
moeten kijken naar de mogelijk-
heden van zijn detector, zljnzoel<-
techniek veranderen of in het
uiterste geval een andere detector
uitproberen. Niet geschoten is
immers altijcl mis.

Na elke keer toch niet hetzelfde te
hebben gevonden als met mijn
Tesoro detectors, besloot ik merk-
vast te blijven. Omdat ik een nieu-
we delector wilde met meer capaci-

teiten besloot ik een Bandido lr te
kopen. Deze detector beviel goed op

een ldein minpuntje na clan, de

discriminatie. Dat werd snel verhol-
pen door Wil Hofman, die de

o-stand van de discrininatie ver-

huisde naar stand 4. Hierdoor kon
ik als het waren van all metal zo

het discriminatiegebied ingaan.
Met deze detector werd zoeken nog
plezieriger en de vondsten bleven
zich melclen. Dat wil zeggen, dat ik
op zogenaamde "lege" pleldcen toch
nog vondsten deed.
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Even terug naar de Lobo Super

Tarq, waar het allemaal mee begon.
Dit is een detector, die ik bijvoor-
beeld niet zal aanraden aan een

beginnende zoeker, zoals de bro-
chure beschrijft. Toch heb ik in een
periode van ongeveer 6 maanden
een grote hoeveelheid aan middel-
eeuws materiaal gevonden. Veel
gespen, munten, boekbeslag, mes-

sen, muntgewichten en diverse

andere voorwerpen. Ik ben er eerst
mee gaan oefenen, zodat ik ontdek-
te wat de mogelijkheden waren en
hoe de detector reageerde. Ikwas er
al gauw achter datje met de Lobo

niet snel even een maisveld kunt
leeghalen. Het "rennen" met deze

detector kun je maar beter laten.
Deze detector dient beter als je op
je gemak een zoeþlek kunt afzoe-

l<en. De mogelijlcheden zijn groot,
als je wat experimenteert met de

drie verschillende zoekstanden, in
combinatie met de gevoeligheid en
de discriminatie. De gevoeligheid
wat betreft ldeine voorwerpjes is

zeer groot te noemen. En vergeet
niet dat er een elliptische schotel is
bijgeleverd. Deze schotel is even

wennen, maar "verplicht" je om
rustig te zoeken. U zult de resulta-
ten in een volgend magazine tege-

moet kunnen zien.

Door dejarenlange ervaring, die ik
heb opgebouwd met diverse Tesoro

modellen, heb ik me deze detectors
"eigen" gemaakt. Ieder heeft zo zljn
eigen favoriete merk, zoals ik al
eerder schreef. Elke detector
reageert anders. Het is maar net
wat je ligt en wat je ermee wilt
vinden.

P.S. Als je alleen spullen uit de 20e

eeuw hebt gevonden, is alles in
januari een eeuw ouder.

Zonder gekheid, ik wens ieder een
plezierige eeuwwisseling.

Groeten, Mart Hoffmann

We hopen dat de zoeker d¡e zijn bril
laten liggen, dit berichtje kan lezen.
inf . tel. 0,492 - 574194

Rivierduinen
Ver voor onze jaartelling ontdekten rondzwervende stammen ons
rijke lage land aan de zee. De Rijn, de Maas en de lJssel waren
breed en ondiep en kronkelden uitwa.aierend door hetlandschap.
Ëlk voorjaar als het smelturater van de bergen door de beddingen

kolkte, verlegden de rivieren hun kronkels. Meanderen woydt dat
ook wel genoemd. Langs hun oevers legden de rivieren hele

bergen zand neer en die verwaaiden tot riuierduinen.

Voor de nieuwe bewoners waren het ideale pleld<en: tussen het water, waar
de zalmen sprongen, en de oeverbossen, die wemelden van vogels en ander
wild. Soms sneed de rivierloop een al te wijde bocht af om een snellere
route naar zee te kiezen. Dan bleef er een rivierbocht achter, met stilstaand
water, waarin een rijkdom aan moerasplantjes kon groeien. De eland
graasde er waterlelies, berenjaagden op de kalveren van de eland en de

visarend dook er naar vette karpers. Dit ideale vis- en jachtgebied raakte
steeds meer bevolkt. De mensen gingen het lancl bewerken en met handels-
schepen de rivier bevaren. Met dijken toomden ze het grillige water in:
zomerdijken om het water snel te laten stromen in een diepe geul en

winterdijken om het hoge water binnen de perken te houden. De natuur
moest wijken en leek zelfs te verdwijnen om plaats te maken voor brave

weilanden.

Die rivierduinen waren dus prachtige pleldcen om te resideren; aan het
water wonen en toch droge voeten houclen. Veel rivierdorpen en -stadjes

zijn op rivierduinen gebouwd. Gorinchem, Dordrecht en Zaltbommel
bijvoorbeeld en zelfs Rotterdam. Ook Slot Loevestein voncl zijn stevige

ondergrond in een rivierduin. Veel wilde rivierduinen zijn vanwege het
zand in de loop der tijd afgegraven. Met het zand verdwenen helaas ook
prachtige stuld<en natuur met planten, die juist daar wilden groeien;
kruisdistel, zandwolfsmelk, kattecloorn, duifl<ruid, tripmadam en rapun-
zelklokje. Plantennamen, die je nu nauwelijks meer hoort. Ooit voerde het
rivierwater de zaden van deze planten uit andere landen aan.

A. Folkerts

Hééééle grote akkers, waar tot nog
toe niet gezocht mocht worden.
Bij het proefzoeken werden diverse
leuke dingen gevonden .i

4 maart 2000,
?ÃokÀag- Noordwolde

op de zoekdag in Woudenberg heeft
Zijn bril ligt namel¡jk bij W. Munsters,

trl
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4000 jaar metaal in Nederland
Ter gelegenheid van de expositie in U kunt het boekie bestellen door

het Fries Museum, Het Burgerwees- f 20,- (íncl porto) overte maken

huis en het Goois lVuseum heeft de naar postbank nr. 1675000 of
DDA in samenwerking met boven- /NG Bank nr. 67 80 04 900 t.n.v.

genoemde musea een catalogus in De Detector Amateur, met vermel'

een beperkte oplage uitgegeven ding van 'boekie expositie'.

ln dit in full-color gedrukte boekje Het boekie wordt u dan z.s.m.

zijn t 2OO voorwerpen uìt de toegezonden.

expositie, afgebeeld en beschreven.

Een boekje dat eigenlijk bij geen

enkele zoeker of archeoloog in de

boekenkast mag ontbreken

4OOO JAAR
MEf AAL }N

Verkoop, verhuur, reparalie, moàifrcalie van

melaalàelealoren,
Concurrerenàe prijzen, echLe aàviezenl

(W il) H of m a n El ektr o ni c a O 24 - 677 40 ø3

Zoekt U
gewoon een detectonterkoper
of een detectordeskundige?

Atlantis Metaaldetectoren,'wvyw.xs4all.nU- hofmanpa/atlantis
Onze merkàetectorø øaan 15% àieper àan normaal àankzij e?eciale tuningt. tell.

DETECTOR PRO,
VOOR WATER EN LAND

VERHUUR
GOED

ZEL NG

COMPASS - GARRETT - DETECTOR PRO

Speelmansweg 9,81 | | MH Heeten,
Tel. (0572) 38 22 96

{r4



en een ¡nfrarood
koptelefoon met muziek
op het linker oor...

Kijk, er zít een electrisch
verstelbare schotel op...

Nou...ik ben net mijn
nieuwe detector aan het
proberen !
Hoe vind je hem ?

En hü detecteerd tot
drieeneenhalve
meter diep !

mee maken en nog
veeeel meer !

@ André Baraké & Alex Feüt Cartoon.



Vondsten uit de vaart

Zo'n twee

en een half
jaar geleden

viel mijn oog op

een bericht in de krant dat bij
ons in het dorp een oude

dor p sker n op nieuw in g er icht
ging worden (ons dorp bestaat
uit drie oorspronkelijke dorps-
kernen). Hierbij zou nieuwe
riolering gelegd worden en ook
een oude vaartbij de haven

zou weer opengelegd worden.
Deze vaart was in de jaren 60
gedempt en was daarvoor al
eeuwen in gebruik om goede-

ren va.n en na.ar de haven te
vervoeren.Ik wist dat dit wel
eens een grote kans zou zijn
om leuke vondsten te doen.

Een tijdje later was het zover
en werd er begonnen met de

werkzaamheden.

-_:: 8

erst werd er een gedeelte van
de nieuw te leggen riolering
gedaan. Hierbij lcwam

meteen al mooie zwarte grond vol
scherven vanaf half r6e eeuw
tevoorschijn. Alle grond werd op

een vlakbij gelegen parkeerterrein
gestort. Natuurlijk volgde ik de

activiteiten op de voet en de eerste

vondsten werden dus al snel
geclaan. Behalve de standaardvond-
sten was de eerste leuke vondst een

tinnen lepel met gekroond roos-

merl< uit eind r6e eeuw.

Het zou echter nog veel interessan-
ter worden bij het openleggen van
de vaart. Het plan was om over een

lengte van ca. 1oo meter de vaart
weer te herstellen. Hierbij wiide
men zo'n 4 meter diep gaan. Voor
aanvang werden er twee proefgaten
gemaakt om de grondstructuur te

onderzoeken.

Het bleek dat in de proefgaten de

zwarte grond tot op een diepte van

7 meter zat! Vlak voordat de bodem

26:

bereikt werd heb ik met hulp van
de uitvoeldel zelfs nog in de kuil
gezocht die toen a1 zo'n 6 meter
cliep was. Het mooie van deze

situatie was dat alle voorwerpen
van ijzer en tin als nieuw uit de

grond kwamen omdat er al die
jaren geen zuurstof bij gekomen is.

De uit deze gaten afl(omstige grond
werd ook afgevoerd naar de par-
keerplaats. De vondsten waren
bemoedigend. Ik heb uit deze

grond die bezaaid was met pot-
scheryen mooie vondsten gedaan:

een grote zilveren thaler van Saxen-

altendorfuit r6t (foto r), een

tinnen pillendoosje, een ijzeren
harpoen (foto z), diverse messen,

bootshal<en (fi0(o :), loden pennin-
gen (Waterschap Rijnland en diver-
se andere) (foto 4) en diverse mooi
bewaard gebleven duiten.

Bij het verder uitgraven van de

vaart en het aanleggen van de

riolering heb ik uiteraard de wijge-
komen grond steeds goed onder-
zocht. Hierbij was het jammer dat
cle vaart niet over de gehele lengte
tot op 7 meter diepte werd uitgegra-
ven. Het mooie hiervan is echter
dat de vele vondsten die er onge-

twijfeld nog inzitten nu goed
bewaard zijn en over honclerden
jaren misschien weer eens omhoog
komen.

Ik heb de volgende vondsten
gedaan in de periode van de zeker 6
maanden die de verschillende
werkzaamheden aan de vaart en
het wegtracé hebben geduurd.
Hierbij heb ik ijzer en tin apart
gezet.



IJzer:

Beitels en messen (sommige met
mer-kteken), kanonskogels, hamers
(waaronder een vroege dissel),

bootshaken in verschillende uitvoe-
ringen, twee kogelsloten (waarvan
een met sleutel!) (foto 5), een
schoenijzer, hangsloten, kastsloten,
sleuteltjes, scharen (niet compleet),
een drietand, een versierde r7e
eeuwse gesp en twee geëmailleerde
reclameborden van voor de oorlog
(purol crème en diryea maïzena).

Tin:

Bord (onderzetter van kan (?) uit
Den Bosch) (foto 6), 15 gespen en
gespfragmenten bij elkaar gevon-

den (met merktekens, het betreft
hier waarschrjnlijk aftal van een

werþlaats), een tweede lepel (deze

is iets later dan de eerste en heeft
een zeshoekige steel), bovenste deel
van een drinkbeker, een soort
visschep met platte bak (foto 7), een
rond draaginsigne (opvolger van de
middeleeuwse insignes) met daarop
de kluisiging van Jezus, sierknopen
met jaartal q7g (foto 8), enkele
losse gespen, knopen, twee gildevis-
jes (foto 9) en een vingerhoed.

Overíg:

Bildcels, werpkoten, tabaksdozen
(niet compleet), vonkenvangers
(waarvan een van gevlochten draad

compleet met kettinkje) (foto ro),
versierde pij penkoppen, muntge-
wichten, loden blokgewichten,
rekenpenningen, een complete tap
met kraan in de vorm van een haan
(en gemerkt met haantje), diverse
kledingaccessoires, leerbeslag,
vuurkets, laken- en huisloden,
fietsplaatjes, fietsplaatje tg4t in
houder (tegen dief'stal), vingerhoe-
den, een muurhaak, vele glazen
flesjes uit de r9e en begin zoe eeuw
en nog vele andere voDdsten waar-
onder uiteraard munten.

De meeste vondsten waren in
uitmuntende kwaliteit. Dit is op
zich al heel bijzonder in deze tijd.
De vondsten komen uit de periode
1550 tot 196o toen de vaart
gedempt is. Het meeste gevonden
materiaal stamt uit de rSe eeuw
Ook interessant is dat een groot
deel van de vele duiten die ik heb
gevonden uit Zeeland afl<omstig is.
Misschien werd hier veel op geva-

ren en mee gehandeld.

Alle werkzaamheden zijn nu afge-
rond en er kan niet meer gezocht
worden. De dorpskern is er een stuk
van opgeknapt. Het zoeken in zo'n
geweldig project is een hele erva-
ring. Zoiets maak je niet vaak mee.
De grond waar je in zocht was
bezaaid met scherven, glas, pijpen-
stelen, lèer en ander afual. Ik hoop
nog eens zoiets te treffen.

P. Snoeren
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e Veluwe is tegenwoordig een toeri-
sche trekpleister, befaamd om zijn
bossen, heidevelden en zandverstui-
vingen. Wat veel bezoekers niet weten,
is dat dit landschap in de loop der
eeuwen sterk de invloed heeft onder-
gaan van de mens en zijn activiteiten.
Vanafde prehistorie hebben land-
bouw industrie en verkeer een aan-

slag gepleegd op het milieu, wat geleid

heeft tot ingrijpende veranderingen in
het landschap. Zo was de ontbossing
er de voornaamste oorzaak van dat de

uitgestrekte heidevelden en zandver-
stuivingen ontstonden.

Mo nni cken d am/trVaterl an d
Naast regelmatig gebruiker van de metaaldetector ben ik aktief binnen de lokale
historische vereniging. Voor ons museum ben ik op zoek naar bodemvondsten
uit de regio Waterland/Monnickendam. Met name vondsten in een directe
relatie (bijv. voorzien van het stadswapen van Monnickendam ofWaterlancl)
hebben de bijzondere aandacht. Voor het gemak heb ik de bewuste wapens

bijgevoegd.

M,A.. Ouwehand, Trintel 32,1141, DP Monnickendam, Tel. (0299) 65 28 79

Handel en wandel op
de lVo ord-Veluwe

Ook hebben de bewoners hun sporen
in het landschap achtergelaten
Een deel daarvan is nog zichtbaar
aanwezig in de vorm van kuilen,
karrensporen, akkerwallen en graf-

heuvels. Daarnaast zijn er de resulta-
ten van allerlei opgravingen, die
getuigen van vroegere cultuur, handel
en welvaart.

Om samen met de lezers de eeuwen
door te wandelen op de Noord-Veluwe,
krijgt u behalve een beschrijving ook
veel te zien van de archeologische
objecten. Met name de wegen en het
wegenpatroon zijn van groot belang
bij het vaststellen van de samenleving.
Zij vertellen ons waar en hoe onze
historie zich ontwikkeld heeft. Vanaf
de eerste bewoning in de prehistorie
tot en met de jonge historie lopen er
wegen die we u willen voorstellen.
Tijdens deze wandeling zal het oude

Veluwse landschap ook voor u tot
leven komen.
De ruim 70 foto's en tekeningen laten
zien, clat veel tegenwoordige nederzet-
tingen en landschapselementen hun
grondslag vinden in het soms verre

verleden.

Dit interessante boekje, net ruim roo
pagina's en 7o foto's en landkaarten
is te verkrijgen bij Detection Systems

Holland, tel. (o38) 363659r, email:
metadec@wxs.nl voor/ 24,95 (excl.

porto).



Waarom naar
Dirk Jan Laan?

. goede / eerlijke voorlichting

. sinds 1980 een vertrouwd adres

. ruim assortiment uit voorraad leverbaar

.3 iaar garantie op C.Scope & Fisher

. steeds goede occasions met garantie

o goedê inruilprijzen

Daarom!!

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12

1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Fax0227 593286

DETECT GERT GESINK
Tel: O53-43OO512 Fax 4345558
nr-nBOEKEN 2OOOænr-,n
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Br?gBRONZEAGEMETALWORKbrustijttvwcpan64pag - 15,-
8180 STEDE{ IN SCIIERV$I, vqdlquitb6útain Dwqtq, NÙEegq

Dor&edtqTid(125&1900)in2g€b Hqrhâ¡dkaft 1075Pagl - 139,f
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Bl4l TREÄ!¡UREIIAORDS, Gnchtbo*g€¿inEruovesdratvmdsta) - 39,90

Nieuwe boeken-Nieuwe boeken -Nicuwe boeken
BISIORTING{IIEGNIKftTÈofiS l69p€S. SfoltFngs{htÍq1999 - 3990
l82B DE IEMPEL VÂ¡r EMPEL, 195 Pô9. A4foq!, BBb. N.Rotmæ 1994 - 3990
BI83 BRITISII MUSEUM GTIIDE TOE.ARLYIRON ÀGE.A¡¡TTQIITNES

1925nÐÌlrt l7opas 6 büdk¡û. - 59,90

Bl84 AI{IIQUE BOTTLES CTOLLECTORII f,NCYCL, met pnjslijst, | 99 p€g

bsd kafr, gebondq Ved foto's

Bl85 SCIIANS OP DE GRE\S (BOURTÄ¡ÍGEI) nog 5 shrks, bd Ëst!
B I 86 CATALOGUS NEDERI,A¡IIXIE HONUEIEE¡,¡STNGPENNTNGEN

dmrA J. K@ij 1998 A4 foñû\2l2p€gnia's (3083 aMdingf,)
B 1&7 .ÀRTEFACTS OF nrlGLA¡lD ¿ ITNITED KINGI¡OII, m€t m€ d4

1000 foto's wv@dstãtmnafde størtijdtot 1750. (+ ûd p¡ijslijst)
(KOMT VOLGENS DE UITGEVER EIND NOV IJIT

Bt88 K¡NDER DELIJT, miclddam spedgo€din de lÉgE lÆdqL 416 P€8
460 ilh5t¡ati6, ged€dtein ts€r. C¡Éb ltdkft

5990
139,-
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o{-
Bl89 MED¡EVAL ARIIFACTS , vwok R()m A¡tefôds Full Color met

prijslijst 300 illutsatiæ- rloor Nig$ Mills - 39,90

BESTEL: Via Gir,o-overboeking op giro 48.38.918
MAAK HET TOTAAIBEDRAG VAN DE BESTELLING +

f6,. \,ERZENDKOSTEN OVER OP ONS GIRONUMMER
T,N.V DETECT ENSCHEDE (86Éttmæ + a&6 vuddenl)

Telefonisch of via fax. uw bestelling wordt
ONDER REMBOIJRS VERSTWRD VERZENDKOSTEN F 20,-

Vanuit België: per Eurocheque of postw.

Dete(cto)rminatie

Dick Eekhof, bestuurslid en vraagbaak specialist heeft een heel

leuk boekje over bodemvondsten gemaakt. Dit boekje heeft 100

pagina's en bevat 175 foto's van voorwerpen uit ziin privécollec-

tie. Dit boekje heeft een zeer toepasselijke naam: Dete(cto)rmi-

natie. Van alle vondsten wordt uitleg gegeven.

De prijs van dit b0ekje is incl verzendkosten: f 24,95. Maak dit bedrag over naar

bankrekening nummer 33 47 65 781 van de Babobank te Wolvega, onder vermel-

ding van fotoboek Dan zal het zo snel mogeliik naar u t0egezonden worden

[,!



detector

C.Scope Importeurs chap Minelab
Newforce R1

jru, ,rn, van dionçt te nogen z5n'

Klwà do lÏeor (DotoÀon 1ryt"rrne ltolland)

Zanderij de Westerbaan in l(atwijk

Diverse instellingen, waarondet ROB, provincie etc. hebben gezamenlijk het plan opgevat om te komen tot een
publicatie over de opgravingen die in 1996 en 1997 hebben plaats gevonden in de Zanderij de Westerbaan in
I(atwijk. Maar om tot een verantwoorde publicatie te komen is het nodig om een zo compleet mogelijk beeld te
hebben van het materiaal dat uit de grond is gekomen. Nu is bekend dat tijdens deze opgravingen, zowel
overdag als 's nachts, veel met metaaldetectors gezocht is waarbij vele voorwerpen zijn gevonden. Toch is er
waarschijnlijk een gedeelte van de gevonden voolwerpen nog niet aangemeld. Daarom dus deze oproep, mede
namens de provinciaal archeoloog van Zuid-Holland de heer Kleinhuis, aan een ieder die in het bezit is van
voorwerpen, afl<omstig uit de Zanderij, en die nog niet zijn aangemeld om dit alsnog te doen.
Aanmelclen kan bij: F. ICeinhuis (provinciaal archeoloog Zuid-Holland), tel. mobiel 06-54273674.

Heb je voorwerpjes uit de Zanderij en wil je deze eventueel wel kwijt dan houd ik mij aanbevolen. Ik probeer
zoveel mogelijk van deze losse en verdwaalde voorwerpjes onder te brengen in één verzameling.
Stuur nauwkeurige beschrijving met tekening of liefst foto naar:
P.E. Schaap, Uitvaltij 23,2201, VW Noordwijk

N.B. Deze voorwerpen moeten zijn aangemeld of kunnen desnoods door mij worden aangemeld.

In het vorige detectormagazine was
de prijs van de Newforce nog niet
bekend. De prijs is bepaald op

f 2795,- incl. BTW en 3 jaar Gelan
garantie. Gezien de uitgebreide
mogelijkheden van het apparaat
een niet zo'n gekke prijs.

KPK
Het telefoonnummer van het
Koninklijk Penningkabinet (KPK)

is gewijzigd in: (071) s160999

Na 2 jaar de import van het merk Minelab verzorgt te hebben stoppen
wij (Detection Systems Holland) met de import van Minelab detectoren.
In een goed en zakelijk overleg is de distributie van Minelab overgegaan
naar Fa. Detect Gert Gesink te Enschede. Vanzelfsprekend kunnen alle
klanten die bij ons een Minelab detector hebben gekocht op onze uitge
breide service, garantie en aftersales blijven rekenen.

Mede nefilonç onzs' dealeYç on ÇeYvicx' afdelinT

(W. llofman) wenÇon vø1 ieÀoreon oen uçzondt

npeà on Çuc¡-4vol'ioio'î1"- ioTun ¿Í *lyond

[r]



'I(oningen van de Nootdzee',
250 tot 850

Recent gevonden
bodemvondsten te zien
in Hegebeintum op
expositie "Romeinen,
I(elten en Friezen"

In Hegebeinturn zijn van 11 november

t/m 31 naart oncler- meer- boclenvoncl-

sten te bezichtigen die recent in de

nrbijhcid van Hegebeintunr zijn opge-

gÌ-aveì1.

De vondsten zijn beschikbaar gesteld

door 6 anlateur-archeologen, waarvan

somnrigen leeds 25 jaar bezig zijn nret

opgraving en onderzoek. De zes zijn

aangesloten bij de Werkgroep Arcìreolo-

gie Str-eeknuser.un.

Men kan hiel spreken van bodemschat-

ten clie anders vlijwel zeker verloren

waren gegaan Bijzonder voorwerp op

cle expositie is de onlangs nabij Hege-

beintun gevonclen Friese gouden

nunt, een zogenaamde Tlesmissis of
Triëns, gedateerd op ca. 650 jaar na Chr..

Bezoekers kunnen verder onder tueer

een aantal zeldzane en goed bewaarde

fibuiae (mantelspelclen) in de volm van

een diel aantleffen: zoals een aantal

paarden en een fibula in de vorm van

een hond ofvos Ook uit het I(arolingi-

sche rijk (het rijk van I(arel de Grote en

nazaten, dat duurde van ca 750 - 900 na

Chr.) zijn er verschillende voorwerpen te

zien. waalorrdel een gouden ling rnet

afbeelding.

De expositie beslaet ce. 6 vitrines en is

aangevuld met foto- en inforrnatiemate-

riaal ovel de getoonde voorwerpen en

de vinders

Naast de expositie worden er deze

winter rondleidingen georganiseerd in
het 12e-eeuwse kerkje van Hegebein-

tun. Het interieur hiervan zal er extra

sfeervol uitzien: de rondleidingen

zullen plaatsvinden bij kaarslicht

Het informatiecentrum "Terp Hegebein-

tum" is van november t/m maart alleen

op afspraak open. Belangstellenden

kunnen op maaandag, dinsdag en

donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur
bellen naar het informatiecentrLlm
(0518411783, b g.g 478862) oûr een

afsplaak te naken.

na Chr.

ln Leeuwarclen is op r9 decernber de

gr-ote leizende inter-nationale archeolo-

gische tentoonstelling'I(oningen van c1e

Noordzee' van start gegaan Het Flies

Musenn, iniatiefnener en organisator',

toont samen met víjf partner-musea een

expositie over een van de meest intlige-
rende periodes in de Europese geschie-

denis. r9 december opende - als eerste in
cle rij - het Fries Musenrn de deuren voor'

archeologische topstuld<en en gebruiks-

voorwerpen uit het kustgebied van de

Noordzee Een geheimzinnige peliode

uit de vroege Middeleeuwen, waar'

relatiefweinig over bekend is, treedt

eindeìijk rrit de schaduw....

'l(oningen van de Noordzee' is een

sarnenwerkingsverband van het Fries

Museunt met Museum Het Valkhof,

kunst en archeologie in Nijmegen, het
Nordfriesische Museum Nissenhaus in
Husum (Duitsland), Tyne and Wear

Museurns in Newcastle upon Tyne

(Engelancl), Esbjerg Museum in Esbjerg

(Denemalken) en het Arkeologisk

Museum in Stavanger' (Noorwegen) Als
'Ieading partner' is de organisatie in
handen van het Fries Museum. Na 5
rìaart 2ooo gaat de expositie op reis

langs de ovelige deelnernende musea.

'I(oningen van de Noordzee' laat zien

hoe de samenleving in het Noordzee-

kustgebiecl in de periode van 2So tot
85o na Chr. eruit zag.

Voldoende is immers belcend over de

Romeinse ovelheersing clie tot het eind

van de 3de eeuw duurde, en over de

invallen van de Vikingen in de 9de

eeuw. Maar wat gebeurde er in de

tussenliggencle peliocle?

Directe aanleiding tot de expositie zijn
recente bodemvondsten en nodern
ttitgevoerde opgravingen, onder meer in
de terpen van Groningen en Friesland,

de Würten van Noord-Duitsland en in
koninklijke grafheuvels in Engeland.

Dat werpt een geheel nieuw licht op een

tijd die wel de 'donkere middeleeuwen'
genoend wordt.

De tentoonstelling gaat over rnacht en

rijkdom, over koningen en klijgers, over

het landschap, over handel en scheep-

vaart, over dood en hiernamaals Tal van
koninklijke schatten, afl<omstig uit het

Friese koninkrijk en de andere konink-

rijken die in die peliode in het Noord-

zeegebied ontstonden, zijn in de ten-

toonstelling te bezichtigen: zoals een

gouclen mantelspeld uit Wijnaldun,
gouden en zilveren broches, armban-

den, munten en leligieuze synbolen.

Daarnaast geven dive¡se voorwerpen

een beeld van het dagelijks leven van cle

kustbewoners : scheepsonderdelen,

agrarische werktuigen en gereedschap-

pen Opmerkelijk facet in de expositie is

de grafcultus die gedurende cleze

periode zowel met heidense als rnet

christelijke invloeden te maken had

Koniugen van de Noordzee, z5o - 8So

na Chr. is in het Fries Museum te

bezichtìgen vanafrg december 1999 tot
en met 5 maart 2ooo. Vanaf r april t/m
18 juni is de exposìtie te bezichtigen in
Museum Het Valkhof te Nijmegen

Openingstijden: di. t/n zo. ar.oo-a7 oo

uur
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4 maart 2000

ho Noordwold

Stadsafval

Een groot deel van Friesland was vroeger

bedekt met een dikke laag veen, Omdat

hout schaars was, werd turf een geschikte

verwarmingsbron.

De ontginning in Friesland is waarschijnlijk

in de 13e eeuw begonnen en is pas in het

begin van de 20e eeuw geëindigd. Door de

industrialisatie en de bouw van steden in

de 16e eeuw steeg de vraag naar turf sterk.

Er werden veencompagnieën opgericht en

vaarten gegraven, die in verbinding ston-

den met de grotere waterwegen.

De noordelijke turfschippers voeren zelfs

regelmatig naar het westen van het land

om de grote steden van turf te voorzien.

Om de afgegraven landen op te hogen en

vruchtbaar te maken werd er vanuit de

steden als retourvracht het bekende stads-

afval meegenomen. Dit stadsafval bestond

uit stratendrek, de inhoud van beertonnen

enz. Veel terreinen werden opgehoogd met

een laag van enkele tientallen centimeters.

Aan het eind van de 19e en begin 20e eeuw

werd om het land vruchtbaar te maken op

veel plekken terpaarde aangevoerd.

Zodoende vormen de akkers nu een gelief-

de zoekplek voor Friese zoekers omdat er

veel metalen voorwerpen en munten uit

alle eeuwen worden aangetroffen.

ln het zuid-oosten van Friesland aan de grens
van Overijssel en Drenthe ligt Noordwolde.
Een klein dorp dat vooral bekend is door de
fabricage van rotan en natuurlijk het detector-
vondstenmuseum van Appie Landman.
ln de 1Be eeuw vestigden zich in deze omge-
ving enkele honderden kolonisten die werk-
ten voor de Maatschappij van Weldadigheid.
Deze maatschappij betaalde de werknemers
met een door de maatschappij zelf uitgege-
ven munt die uiteraard alleen in de winkel en

het café van de maatschappij kon worden
uitgegeven. Zo nu en dan wordt er in deze
omgeving zo'n muntje teruggevonden.

ln Noordwolde hebben we de beschikking
over een aantal uitgestrekte terreinen waar
we mogen zoeken, Een veld naast een trek-
vaaft, en een iets hoger gelegen perceel. Op
de grote akkers is volgens de boer nog vrij-
wel niet gezocht, dus we verwachten,dat er
op de zoekdag heel wat leuke dingen gevon-
den worden,
Zoals op elke zoekdag zijn ook in Noordwolde
ook weer alle importeurs aanwezig met
detectors, accessoires, boeken enz.

)



Determinatieteam
Ook deze keer zullen we proberen om een

uitgebreid determinatieteam samen te stel-
len.

Programma
Taal open en inschrijving
zoekwedstrijden
Opening door de voorzitter
Vertrek (per auto) naar het
zoekveld

10.30-12.00 1e zoekwedstrijd
12.15-12.45 Jeugdwedstrijd
12.00-13.45 Pauze, met gelegenheid tot

determinatie van uw vondsten
en natuurlijk om de stands te
bezoeken met de nieuwste
snufjes op detectorgebied.
U kunt dan ook loten kopen
voor de DDA-loterij.
Vertrek (lopend) naar het
tweede zoekveld
Prijsuitreiking en verloting,
sluiting

Locatie
Sportcentrum Cafe restaurant 'De Duker'
Dwa rsvaa ftweg 2, Noordwolde
Tel, (0561) 431395
Door de DDA zullen routeborden worden
geplaatst.

Zo bereikt u de zoekdag
Komend vanaf de snelweg Meppel-Leeuwar-
den neemt u bij Steenwijk de afrit Diever.

Hierna richting Frederiksoord en vervolgens
richting Noordwolde. ln Noordwolde is zaal

De Duker net voor het centrum aan de rech-

te rka nt.

Komend vanaf Heerenveen neemt u de afslag
Oosterwolde en gaat u richting Oosterwolde.
Na ongeveer 10 km bij Oldeberkoop rechtsaf
richting Noordwolde.
ln Noordwolde neemt u de weg richting Fre-

deriksoord. Na het centrum ziet u De Duker
aan uw linkerzijde.

ln de omgeving zullen tevens routeborden
worden geplaatst.

9.00

10.00
10.15

13.45

16.00

Deel name zoekwedstrijden
Prijs: Leden en DDA gezinsleden f 17,50 p.p.

Niet leden / 35,- p.p.

Opgave als nieuw lid op de zoekdag is mogelijk.

Belangrijke punten voor de
zoekdag
1. De landeigenaar die de velden beschikbaar

stelt zou het op prijs stellen als we al het
afval, dus ook groot ijzer meenemen en in
de daarvoor bestemde bak deponeren. Een

plastic zak voor het afval wordt voor de

wedstrijd uitgereikt.
Bij de jeugdwedstrijden (t¡m t 2 jaarl
mogen alleen kinderen meedoen die niet
deelnemen aan de grote wedstrijden.
1e zoekwedstrijd afstand + 2 km van de

zaal, Rij zoveel mogelijk met elkaar mee

i.v.m. de beperkte parkeerruimte bij het
veld. Er zalin colonne naar het zoekveld
worden gereden.
l.v.m. de beperkte zaalruimte is er géén
ruimte voor ruiltafels.
Wilt u voor het betreden van de zaal de

laarzen of zoekschoenen uitdoen. Er staan
tonnen met water buiten de zaal.

2

3.

4

5.



AANMELDINGSFORMUTIER
METAALVONDST

DATUM

NAAM VINDER

POSTCODE / WOONPLA,A.TS

TELEFOON

GEVONDEN OB]ECT

MATERIAAL:

OMSCHRUVING OBJECT

AFMETINC/CQ.GEWICHT:

DETERMINATIEVERRICHT: JAlNEE DOOR

VINDPLAATS / COORDINATFN

GEMEENTE / PLAATS

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

DE detec tor nuerrun

SiTU,{TIESCHETS \4NDPLAATS GEVONDEN OB-JECT

AFBËEID]NC CEVONDEN OB]ECT

HET GEVONDEN OB,IECT BLYTT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMËLDING IN DEPOT BII 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 iaten.
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
ingevuid te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

Gevonden object: munt
Materiaal: vermoedelijk brons
Omschrijvingobject: vermoedelijkRomeins,

voorzijde: vrouwenkop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 2O mr¡
Determinatie verricht: nee
Vindplaats/coördinaten: !e 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 verduideÌijken 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.

Het formulier kunt u opsturen naar:

Adressen provínciaal archeologen
(zie magazíne nr. 46)

Konínklijk P enningkabi net (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus '1,1,028, 2301, EA Leiden
Telefoon 07 1. - 5 1. 609 9 9

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te
vulien 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

þnl



o*oßAtÈilt,
AJleen particulieren (leden) kunnen gratis
"Opgmvertjes" plaatsen, door deze voor de

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

beìang dienen altijd te zijn aangeneld

a a a a a a a a a a aa a a a a a a aa a aaa a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a aa aa a ao aaa a a a a a a a a o a a a a a a a aoo

GEZocHT: ZoEKMA-{T rN oMcEVING NooRD-
HoLLAND, TEVENS zoEK rK MrDDELExuws
AARDEWERK, OOK SCHERVXN, O A
BADORI/PINGSDORF,ETC

DHR. M. MENS, IMKERSTR 37, 1825BI{
ALKMAAR, 06-2553252+

TE Koop cEVRÂÂcD: DE BOEKEN "Oonr sÀr

DuIr" g "OpcRAvINGEN IN AMsTERDAM"
TEGEN EËN REDELI'KE PRI'S TEVENS ZOEK IK
NAAR IEMAND DIE VOOR MI' EEN RE?LICA

ROKJÊ VAN MALIENKOLDER KAN MAKEN
VOOR MI'N REPLICA HARNAS. WIE KAN MIJ

HETPEN?? MARTIN EN JoSE KUYER, ALMELo,
Tn (o546) 8ro546.

TE KooP: W^ADPAK, MERK SHAKESPÊAR,

KLXUR GROEN, MAAT I2, PLUS R.VS 2-
DELIGE I¡/AADSCHEP INCLUSIEF DRAAGTAS

TEZAMEN f tso,- INrrcurrNcru (o58)
2165573

TE Koop: r ZoEKscHorEL MET BESCHERM-

rep: WHtrE's STANDAARD 20 cM. ECHT

NrEUw! VAN f 269,5o voon f r95,-
2 BESCHERMKAPPEN WHITE,S VOOR BIUE-
MAx scHorEL NrEUw vAN f 39,5o voon
f 4,lS.M. HABRAKEN, rxL (o492) 33r45r
oE (0493) 314465.

C-ScoPE 33o - ¡l,nil,isd.

C-ScoPE CS55o - drilo ¡2 ,,,ild sn':

C-ScoP[ PRoMIT Il - J nrx¿ -qrr

C-ScoPE cs99o ,? ¡rild sdr

C-SCoPE cs66o d¿nro r:,tn¿-gdr

TESORo AMJGo tI - dcilro r? rilnd.qn'

TEsoRo RoYAL S,rsnt - ; ulra gor

TEsoRo STINGR^Y r - 6 nnds¿r

r rgs,-
299,-

495,-

495.-

499.-

475,-

475,-

89s,-

AANGEBoDEN: VooR AL uw Foro's vAN DE

GEVONDEN VOOR\VERPEN, MUNTEN, GESPEN,

ENZ. OP WARE GROTE EN EEN RÊDELI'KE
pRrts A DEBoER,TEL (o5r51418757.

TE KooP: WHrrE's XLT rN GoEDE srAAT,
MET TWEE SCHOTELS f TT5O,-. MINELAB
ExcAr.tBUR r ooo ONDERWATERDETEcToR

f 22oo,-.TEL. (oSSl +S6SlSg, NA r8.oo
UUR.

TE KooP AANGEBoDEN: METAALDETEcToR
WHrrE's CLAssrc SL 2, MET GRorE scHUF, r
,A.A.R OUD, Z.G.A N.. VRAAGPRUS f 75o,-
INCLUSIEF TWEE JAAR GAR]TNTIE. TEL. (O3O)

603875r.

TE Koop A¿.NGEBoDEN: MrNEL.p.B ExcALl-
BUR, IN PERTECTE STAAT, I 

'AAR 
OUD, INCL.

HEU?MONTAGE EN RIËM. EVËNT. TE RUlLEN
TEGEN GEBRUIKTx FISHER CZ2o
TEVENS C-ScoPE 330, NrEUw,
GEWONNEN OP ZOEKDAG, MET GARANTIE
VOOR DE BEGINNER.

NIEUW 1349,- NU HArvE PRrts t rZ5,-.
WIM WEBER, HEERHUGOWA¡,RD,
lEL (o72) 57+o9î4or c6-5321952c.

TESORO PIUNHA - dcmo, ?J ,ìrd sd.

FTSHER 1266x d.ilro ,2 rilnd -gil,:

FISHER 128ox - 6 nnñ sat.

VI(ING 5D - l? Dìnrl 
-qdr.

PRoTovrtLE PI - r il¡ild gd¿

WHTTE'S TM 8oo - dicpra¡Ldr 6 ilrildsnr

Fa. Detect - Gert Gesink,

Tel (osg) ¿g¿sss8

TE KooP AANcEBop¿N: CD-RoNr ver
BODEMVONDEN BU EN RONDOM HET

KASTEELTERREIN BÊvAT INFoRMATIE oVER
ALLE BODEMVONDSTEN, INFORMATIE OVER

HET KASTEEL EN FILMFRACMENTEN VAN
OPGRAVING DOOR ROB
OoK DE KASTEELBEwoNERS EN ANDERE

ZAKEN KOMEN AÂN DE ORDE.

Dx CD-RoM rs GESCHTKT vooR IEDERE PC
vooRzrÊN vAN wrNDows 95, MET oFFrcE
Dr PRrrs rs russEN DE f 3o,- EN DE f 35,-
GUIDXN, EXCL VERZENDKOSTEN

(oe rnr¡s rs AFHANKELTTK vAN HET

AANTAL BESTELLINGEN).

INFoRMATIE:
H. VERMA¡,T,
rEL. 06-2r887896,
E-MArL: HE.vERMAAT@wxs.NL,
www: Hlrp://noME.wxs Nr./-vERMAo5

T[soRo ToLTEC 1oo - 2 !.ro¡¿tJ

TEsoRo ToLrÈc II

CoMPAss GoLDSCANNER

TEsoRo SILVER SABRE

WHrrE's BEACHBUG III

Detection Systems Holland,

tel (036) 3636591

1499,-

1395,

995,-

375,-

795,-

f 65o,-

950,-

550,-

65o,-

295,-

AIIes op detectorgebied, alle merken detectors,

schotels, boeken, scheppen, schoonmaak-

artikelen enz. zijn te vinden op 4 maart op de

zoekdag Noordwolde.

4 maart 2000

fuakÅaö- Noordwolde

.€ql
Þ
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Ko oi str a M et a al d ete cto r s
Compass / Garrett / C Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Tieasure Baron

Buorren 11.4, 8408 HP Lippenhuizen
tel (0s13) 46 s0 93

t Lankman detectoren/
Grondvondstenmuseum
White's/Minelab/CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
v d Tuukslraal 26, Noordu.¡olde
tel (os61) 43 32 13

DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's /Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstraat 26, 9965 RK Leens
tel (0s9s) s7 77 49
em all k a dijk@ Jr eem ail.nl

t Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking / Minelab /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service

Schurinksdu.¡arsweg 1,1,, 7523 AT Ënschede
tel (Os3) 43O 05 12

t Salland Detectors
Garrett / Compass / Detector Pro
Verhuur / Inruil / Diepzoekers
Onderwater detectors
Speelmansweg 9, 8'1,1,1, MH Heeten
tel. (0s72) 38 22 96, fax (0s72) 38 22 96

Ammunittehaven 561
251.L XR Den Haaga DeteCUOn ÞySt_eLnS ret . (oto) ses sssi

Holland (Rúud de Heer)
White's / Minelab / Viking / Fisher /
C-Scope / Tesoro

Veerpad,2, 8276 AP Zalk
tel. (038) 363 65 91-, fax (o38) 363 64 80
e -mail : metadec@w xs.nI

TannesÞampke 1,3,5227 BT Den Bosch
tel. (073) 637 1.3 50

P. van der Putten
C.Scope / Fisher

Hutaþþer 3,5552 CJ Valkenswaard
kl ()aQ 2o4 17 17 / (o4O) 207 s9 92

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope/Compass / Fisher /
Garrett
Statíonsstraat'132-134, Deurne
tel. (0493) 31.44 6s

t Steenbergen Detectors Hulst
' Ei g e n V onds te n Mus e um'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/Pulsestar/Celtic/Pulse/
Technology/Viking/CEIA Detectie-
poorten/Diepzoek app /Pulse Inductie
,/Ve¡huur-Verkoop/Detector 6nancie-
nnø/Enz.

Bontehonàstroat 3-5, 4561 BA Hulst
Tel: (01.1.4)370480 Fax: (011.4) 370487
Mobiel:06-53 87 58 69,
E-mail d¿tect@uxs.nl

r HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass / Fisher /
GarretVDetector Pro

Stationsstraat 732-734, Deurne
tul (oa%) 31.446s

t Steenbergen Detectors Hulst
' Eigen Von dsten Museum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/GarretVPulse-star/
Celtic/Tesoro/Goldspear/Pulse Technolo-
gylViking/Bounty Hunter/CEIA Detectie-
poorten/Diepzoek app./Pulse
Inductie/Verhuur-Verkoop/De tector
financiering/Enz

Bonfehondsttaat 3-5,456J. BA Hulst Holland
Tel : 00 31 11..43 70 480,
Fax:0O 31 77 43 70 481
Mobiel: 06-53 87 58 69, E-mail detect@uxs nl

I

I

Kleine Haarseþade 119
4205 NA Gorinchem
tel. (01.83) 62 Is OO

r FARIA
Tesoro

Flevo Detectors, Wílko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad 18, 8316 DB Mdrknesse N O P
tel (0527) 20 39 29 / 06-529 743 80

Hofman Electr onica V. O. F.
AlIe grote merken /
Eigen servicedienst
Winger dstr aat 6, 6641 BN Beuningen
tel (024) 677 40 63

ESKA detectiesystemen
Minelab/White's/Ceia
Opsporin gsservice / Verhuur
Hav er dr eeJ 1,9, 7 006 LH Doetinchem
tel (031.4) 39 14 56, Jax (031.4) 39 1.4 24
E-mail: eska@lycosmail.com

D J . Laan Metaaldetectors
t f:-1- ---U.JLOPC / rrsllCl

Pieter Maatsstro.at 12
'1,7 7 7 AP HippolytushoeJ
tel (0227) s9 32 86, fax (0227) 59 32 86

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

. Ian van Beraen
'M 

et a al d etectór s, ar ch e ol o gie
enbodemvondsten
Tesoro



GELANINItr@
De nieuwe Fisher 1236'X2

met de silencerknop.

Meer gevoeligheid met
m i n der sto ri n g ssi g n a I en

Vraag de folder
aan of

probeer het uit
bij uw

Fisher dealer

GEN
M ETAALDETECTI ESYSTEM EN

GELAN Metaaldetectiesystemen BV

Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel
Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58

E-mall gelan@worldonline.nl

'-,;!.?
- .'-:F;;



hmpaÇÇ
o Vari-fllter o ¿ns .
lnstelb. discr. o Druktoetsen voorali metal
en trash out o Basistoon automatisch.

(zarrølt {s*t' êr;:'! ti{-¡i.¡
o Power master circuitry voor extra

diepte o Tiptoetsen voor bediening.

o LCD-scherm voor aflezing van o a diepte,

discriminatie, identifrcatie, batterijen,
notch enz o Audio-boost, autom. grondba-

lans enz o Cratis instructievideo

(Zlarrølt i : t-.:,',';.,: jil,:' ;,..','-)

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 50Á korting. Alle nieuwe opparatuur wordt geleverd
met Ned. gebruiksaanwijzing, 2 jaar gorantie, bescherm-
kop en hoofdtelefoon.

M E lAAT DEÏECTORS

Buorren ll4,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0s13) 46 s0 93
Fax(0513) 463067

www. k o oi i st ra - d ete cto rs. c o m

f 119s,-

(darrett 'þTÊ. '¿ry;r.)
o Power master circuitry o Tiptoetsbediening

met 256-staps fijnafstelling o Uniek kleuren

LCD-scherm voor aflezing van o a diepte, discri

minatie, identificatie, batterijen, notch enz ¡
Autom en instelb grondbalans enz ¡ Celuids-

identificatie o 8 zoekfrequenties oZoutwater
ontstoring ¡ Cratis instructievideo.

J ¡ Verlichlc meter met lD-ên

. .t diepteaflezing. o Autom. grond

ftçhør;l-;:' ',:t-:
o Onderwaterdetector met groot dieptebe-

reik o 3-tonig geluids-identificat¡e systeem

o 2 Led's visueel,identificatie systeem all
metal voor gemakkelilk pinpointen
o Coede grondafstelling voor zout en mini-
ra I isatie

f 17+9,
f 1tî1,- 

r

' balans. o lnstelb discr o 3-toons
geluidsdiscr .Auto notch . Druktoet-

sen voor all metal en trash out, o Batterij-
oplaad aansluiting

f 719t,-

(zarrett '-inr¡r"'l''( i\'-o i
o Microprocessor gestuurd, o Automatische
discriminatie en grondbalans

Ondanks de lage prijs een perfect apparaal
en dus ideaal voor de beginner

f 19s,-


