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Bandido II pMax

U zoekt een geavanceerde en

toch lichte detector, dan is deze Bandido
dat wat u zoekt. Met variabele discriminatie
en tune voor een optimaal dieptebereik. Voor
wat extra dieptebereik koopt u deze met een 25 cm. schijf
i.p.v. zo! ro kHz

f t4gg,-

Silver Sobre ¡tMax

De meest verkochte klassieker is

verkleind! Toppunt van professionaliteit,
eenvoud en hanteerbaarheid. Aanzetten en

zoeken. Weegt slechts 999 gram. ro kHz.

f n69,-

r Loser Powetmax ll

Krachtige detector en zeer populair in

Engeland. Werkt op 8 penlitebatterijen.
Eenvoudige bediening. Uit te breiden met
groundknop en zoekschilfschakelaar.

f 'rgg,-

Sand Sha*

N ieuwste onderwaterde-
tector van Tesoro. Pulse
lnductie. Ceschikt voor de zout-
waterzoekers/duikers. Geen last van zouteffec-
ten!

f ,99r,-
Stingray Il

Zoetwaterdetector. Uiteraard zeer gevoelig, ook voor heel
klein goud, gebroken ringen, kettingen, oorbellen e.d.
Heeft Motion zowel als TR discriminatie.

f trgs,-

Lobo Super TRAQ

.f 4gg,-
Dit is de detector om naar Romeinse en Middeleeuwse vooruerpen te
zoeken op klei-, terp- en stadsgrond. Dit is de gevoeligste detector voor
kleine voorwerpen van brons, zilver, goud en tin. Zeer stabiel door zelfre-
gelende grondontstoring en door de elliptische wide scan zoekschijf.
Eenvoudige bediening.

aooaaaaaaooaoaoaooooo

POWERLIFT zo
(zie ook www.detect.nl)
Supersterke bergingsmagneet.
Trekt z5 kilo met een minimum
aan contact!
Geschikt om naar geld, gereed-
schappen en Militaria te vissen in
kanalen, havens en meren. Com-
pleet met Nederlandstalige hand-
leiding

F

.T r99,-

Schurinksdwarsweg rr,
Tel. (o53) 43o 05 12, Fax
E-mail: sales @detect.nl

lS4 AT Enschede
(oSll +l+ 55 58 (Bezoek op afspraak)
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FA. DETECT . G ERT G ESIN K

Als u een detector koopt voor een

van uwfamilieleden of als back-up, denk
dan eens aan deze detector. Enorm goede

prijs/kwaliteitsverhoud ing!

f ggr,-

Kleine krachtpatser voor beginners.
Maar ook zeer goed voor in de bouwput

en op de stort. Een draaiknop
aan/uit/discriminatie.

f 699,-
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TORION Tumblers

Model r.5 f t7g,-
r,Iodel 3.o f zz5,-
Met Nederlandstalige gebruiksaanwiizing

lmporteur van Tesoro en Minelab



Minelab Detectors
De Austrolische fabilkont Minelob onder-
scheídt zich door het bouwen van detectots

die in staot zijn, in de moeilijkste soorten þrond door te dringen en

toch gelijktijdig disuiminatie toe te possen. Veel modellen werken
met t7 of meer ftequentìes tegelijk, olle detectors zijn u¡tgerust met
Wíde Scon (DD) zoekschijven.

Sovereign XS-z PRO
Grote broer van de XS-PRO, zelfde
model, maar met oplader, z5 cm.
schijf en
digitale
meter.

f ,6si,-

SDzzooD
MPS detectors, zeer geavanceerd met

veel n¡euwe technologie. Nu met ijzerdiscriminatie
aan de oppervlakte. Vooralsnog bekend als de ultieme

nuggetzoeker met een extreem dieptebereik

f 7sro,-

'f 4195,-
Relic Hawk

Professionele detector, met een

groot dieptebereik voor zowel grote
als kleine voorwerpen (munten)

Uitgerust met een z-D schilf van 38 cm! Traploze discrimi-
natie. !(/ordt geleverd met: oplader, hoofdtelefoon, rugzaken beschermkap.

Excalìbur rcoo

De enige (onderwater)detector, waarmee je letterlijk overal
goed kunt zoeken en rommel kunt discrimìneren, zonder

gehinderd te worden door zouteffecten, zwere miniralisatie of een
combinatie hiervan. Zoekschiif z5 cm. \llordt geleverd met hoofdtelefoon,
oplader en beschermkap.

f 3rsi,-

Moderne u¡woering van
de oude Sovereign, de enige succesvolle

detector waarmee op verdronken land (door de
zee weggespoelde dorpen) kon worden gezocht (inmid-

dels verboden). Supergoed dus op zeer lastige gemineraliseerde

- grond en alle zout- en zoetwater stranden.
Zoekschijf zo cm.

f ,tgs,-

Sovereign XS-z

Minelab Explorer XS
Digitale revolutie van Minelab, ongekend dieptebereik, ongekende
stabil¡teit en discriminatie!
Werkt op een toteel nieuw systeem, FBS geheten (Full Band

Spectrum). Deze nieuwe technologie zendt gelijktijdig tot
z8 verschillende frequenties uit, variërend van t.5
kHz tot roo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als

de discriminatie-precisie
wordt verbeterd.

n f;**:,i.s;.#";

ö ",{*?322;

'MAZ' Hoofdteleþons
De Silver Sound en de Big Blue:

Wide Scan zoekschijf en div.

o5j-43oo5rz!

Musketeer XS Pro
Professionele detector met een zeer goed dieptebe-
reik, werkfreq. 5 kHz. Wide scan 25 cm
schijl oplader. Heeft grondont-
storingsknop.
Zeer goed op
alle akkers!

Musketeer XS
Zie XS Pro, maar dan met zo cm zoek-
schijf en met gewone
batterijen.

MuskAce¡ Colt
Goedkoopste detector van de Musketeer serie. 5kHz.
Zeer goed dieptebereik en prima gevoeligheid.

robuuste hoofdtelefoons met extra dik
en lang krulsnoer en volumeregelaar,

passen op elke detector.
Kwaliteitshoofdtele-
foons uit Engeland,

speciaal gemaakt
voor de detectorameteur.

(weatherproof).

Je hoort meer, je vindt meer!

Silver Sound, kleur: grijs f ,49,5o
Big Blue Deluxe, kleur: blauw -f t7g,So

wWW.deteCt. n I (nu weketijks vernieuwd)

Bestellingen onder Rembours kunnen de volgende werkdag bezorgd worden.

niovw!

- Wordt geleverd met hoofdtelefoon,
twee opladers, zoekschijfstandaard, z5 cm.

.f trgg,-
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ç Van het Bestuur

I,{ummer 50!
Dít ís øl weer ons 5oe n'tøgazine. Hopelijk gøøt deze uitgøve weer

hoog scoren bíj een ieder die lid is of die hem in hønd.en krijgt. WeI

weet ik uit eígen eruønng døl men in Engelønd ons led.enmøgøzíne

grøag in het Engels vertøøld zou hebben. Men ís d.øør zeer te spreken

over de votmgeving en de duidelijke foto's bij de teksten.

Wienngen.
Híer gebeuren díngen díe onze hobby gøen goed doen. Het schijnt
dat d.øør 's nøchts mørsmønnetjes op de velden zijn gesignøleerd..

Men vennoedt døt dit illegøle zoekers met metøøldetectoren zíjn d.ie

hun vondsten op de zwørte rnørkt verkopen zond.er døt ze øønge-

meld zijn. Men zou met busjes vol vq.n buiten het voorunølige eiland
konten om de bodemschøtten vØn Wiøringen wegte roven.

Burgemeester en wethouders vøn Wieríngen hebben døn ook een

voorstel gedøøn ovn d.e APV øøn te vullen nxet een detectorverbod..

En zoøls wel vøker nxoeten de goeien døn weer onder de kwøøien
Iijden.

Als ørgument voor dø APV wordt gesteld. d.øt er steeds meer zoekers

nøør Wienngen konten ont te zoeken nØar een Vikíngschøt. Door
onprofessioneel zoeken en voorøI grØven wordt veel vøn het zogeheten

bodemørchíef vemietigd en onleesbøør gemøøkt, slelt men.

Døt er steed.s meer zoekers nøør Wieringen komen is niet te bewij-
zen. Volgens de pøør zoekers die op het eilønd wonen valt het wel

nxee nxst de buslødíngen zoekers die het eilønd overspoelen. Zíj zøgen

ze in ied.er gevøl niet.

Ook op Wienngen wordt øl jøør in jøør uít geploegd, dus d.e boven-

løøgvøn de grond is øI geruim.e tijd. verstoort. Dq.ør ís niet øøn te
ontkom.en wønt de boer gebruikt d.e grond. onx gewas te verbouwen.

H uishoudelijk reglement
a Vroag alt|d toeslemming lot zoeken aan de

landeigenaar ofbeheerder van de grond

I Legitimeer je met je lidmaatschopskaart

(ledenpas)

I \Mees voor onze vereniging "de Detector

Am oteu r" een d etectora m ba ssa deu r.

a Laqt mun¡líe liggen; indìen nodig de plaats

markeren en de politie waarechuwen

I Zoek nooit op archeologische Lerreinen,

mitsje loestemming hebt verkregen van de

bevoegde instanties om mee te helpen bij

een a rcheol ogische o pgravi ng.

I Neem zoveel mogelykhet metaløn ofvol,

zoals lood en koper mee Denk om het

milieu

I Maok alle gaten weer neljes dicht en wel

zo, dat er geen schade zichtbaar is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat)

I Vondsten, woaruan men redelijkewijs kan

aannemen ofvermoeden dot deze van

w ete ns ch o p p el ij k e cu I tu u rh i sto ri s ch e

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

plaots waartoe het gebied behoort

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld bij de desbetrefende

archeologische in-stanties, zoals de

provinciaal archeologen en het KPK.

I Het's nachts zoeken zonder toestemming

van de Iandeigenaor is verboden. lemand

die 's nachts zoekl is verdacht bezig



(ä' Internet

Als er echter een zoeker over d.ezeffie økker loopt en døn ook nog
eens de schep in de grond. (bouwvoor) steekt is híj het bodemør-
chief øøn het verstoren.

Een groepje pløøtselijke zoekers die de uitoefening vøn hun hobby
in gevøør ziet komen, Iiet het hier niet bij zitten. Deze rnensen
hebben vøn d.e verenigíng nLøtenøa.l gekregen en zijn gø.øn preten
met leden vøn de gemeenteraød. Ook de verenigingheefi de

burgen+eester en wethouders enfrøcties vøn de gerneente Wierín-
gen lølen weten níet blij te zijn m.et de voorgestelde møøtregel en
grq.Øg rflet d.e burgemeester en wethouders on+ tøfel te willen gøøn
om de situøtie te overleggen.

In het volgend.e nwnxnxer zullen we u løten weten hoe het is
øfgelopen.

Het øllerbeløngríjkste vøn dit verhøøl is nøtuurlíjk d.øt er in heel

Ned.erlqnd nLensen øctief bezig zijn met een rnetøøldetector die
zich øøn generlei verbod. of gebod. storen. Een klein groepje zoe-
kers die het voor alle ønd.ere seríeuze zoekers verpest. Het gaøt
hun øLleen rnø&r onxhet geld d.at devondsten opbrengt. In Rot-
terd.øm is øI jørenløng een beurs wøør ørcheologísch rnøteriøøI
vøn heind.e en ver wordt verkocht. Het wordt tijd dør men d.øør

eens wq.t øøn doet. En geef de eÇhte lieJhebber met, de detector d.ie

volgens de pløøtselíjke en nøtwurlijk løndelijke regeltjes zijn
hobby bedrijfi een beetje respect.

Johøn Koning

Q V^n de redactie

Het jubileunr. vøn de vereniging duurt nog eventjes, møør het 5oe
nun'Ln'ter va,n ons møgøzine is verschenen, en d.a.t wøs voor de

møkers toch wel iets bijzonders: 50 nurnrners. Als je øI die oude
nutnrners zo eens d.oorblødert en hier en døør een stukje leest,

døn vølt op dat er in die tíjd. toch wel een hoop is verønd.erd..

Zoøls bijvoorbeeld de metaøldetector. Ook in de detectorwereld. is
d.e rnicrocomputer in d.e detector inrnid.dels heel gewoon geword.en

en zien we deteclors met mooie LCD schermen, wØør de zoeker
op køn zien wøt er mogelijk onder d.e schotel ligt. Als je ønno
zooo het øllemieuwste ntod.el vøn bijvoorbeeld Mineløb ziet met
d.e enornte hoeveelheid mogelijkheden, døn vrøøgt ík me øf, nret
wa.t voor wonderstok we over pøkweg rc jøør zullenlopen. Een
detector bijvoorbeeld, d.ie gelijk her thuísfront per e-møíl op de

hoofie sreh øIs er weer watleuks is gevond.en. Een ingebouwde
GPS om de coördinøten, die je nodighebt voor de øønmelding
vøst te leggen.

Toch zijn er øls je bijvoorbøeld op een zoekdøg om je heen kijkt
ook zoekers die met bijvoorbeeld een oud.e vertrouwd,e knoppen-
køst øls de C-Scope zzoo of een White's coinmøster 6ooo Di

\Ve hebben er hard aan gewerkt, en vlak na het verschijnen
van het vorige rnagazine was de website al klaar. Daarna zijn
we druk bezig gegaat met een ander onderdeel van de
website, de starþagina.

De startpagina staat vol met leuke, interessante en handige
links op het gebied van metaaldetectie en archeologie. Op
het moment dat ik dit schrijf staan er al z35links op de
starþagina, en dit wordt steeds weer uitgebreid. 

.Weet 
u zelf

nog leuke websitesl Dan kunt u ze zelf toevoegen aan de
startpagina. Uitleg over hoe dit moet vindt u er natuurlijk
ook. Naast de links vindt u ook het laatste weerbericht, elk
uur bijgewerkt en verschillende zoekmachines, zodatu
makkelijk dingen kunt vinden op internet.
Vindt u de starþagina handigl Dan kunt u uw internetbrow-
ser zo instellen dat deze automatisch opstart met deze
startpagina. Hoe u dit kunt instellen, vindt u ook op de
starþagina.

Verder zijnwe nog druk bezig met het uitbreiden van de
website, met nieuwe verhalen, nieuwe rubrieken, enz. Wilt
u automatisch op de hoogte worden gehouden van nieuwe
dingen op de website, dan kunt uzich abonneren op de e-

mail nieuwsbrief. U kunt u opgeven op de voorpagina van
onze website.

Niels Leenheer

LINKS:
De website

De startpagina

Schatten onder de schotel

httpll¡¡Ury. dçleçþIqrn4le,tr. trl

httpJlç1q4. dç!ççþ¡a¡qqleqr.nl

htlp: / /expo.detectoramateur.nl

zoeken en døør nog steeds leuke d.ingen mee vind.en. Het is
imm.ers niet ølleen het øppørøøt d.øt het succes bepøølt vøn uw
zoektochten. Net zo beløngríjk is bijvoorbeeld geduld, veel geduld,
de goed.e techniek, de juíste afstelling en nøtuurlijk de concentrø-
tie.

Als je op een zoekdøg soms ziet hoe zoekers over een veld lopen,
bijnø in looppøs, onrustig om zich heen kíjkend of de zoekmøøt
sorns øL iets heefi gevonden, de schotel rotkniehoogte opzwøøi-
end, døn verbøøst het nùj niet døt ze niet veel vinden.

Ook het møgøzine is ín de jøren verønderd. In het nieuwe num-
mer is nog meer ín kleur gedrukt. Ik hoop døt u er weer vøn
geniel. Heefi u eventueel opmerkíngen en suggesties lqøt het ons
døn even weten, want we stellen uw m.ening erg op pnjs.

Kees Leenheer



laarvergadering 2ooo Lidmaatschap
Datum : z7 rnet zooo
Aanvang i g.jo lJvr
Plaats : "Het Huiken" Elburg

Agenda:
- Opening
- Mededelingen
- Ingekomen stukken
- f aawerslagrggg
- Verslag kascontrolecommissie
- Benoeming kascontrolecommissie
- Bestuurssamenstelling.
- Rondvraag
- Sluiting

Bestuurssamens telling
Zowel C. Leenheer als D. Smilde zijn aftredend. Zij zl1n
beide herkiesbaar. Het bestuur draagt hen voor voor her-
benoeming. Het is mogelijk om deze voordacht aan te
vullen met andere kandidaten. Deze aanvulling moet onder-
steund worden door tenminste vijf leden.
Deze aanvulling dient ondertekend en wel, voor 20 mei naar
het secretariaat verzonden te worden. Aanvullingen die na
zo mei ontvangen worden, kunnen niet meer meegenomen
worden naar de jaarvergadering.

Opmerking
De ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden
van de vereniging. Familieleden (betalende gezinsleden
uitgezonderd) of kennissen kunnen niet worden toegelaten.
Leden dienen voor aanvang van de vergadering de presentie-
lijst te hebben getekend.

Uitslag vondst van het jaar tggg

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging alt¡jd stilzw¡jgend verlengd met een jaar. Degenen die in

de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers

van het lopende jaar. Opzeggìng dient uiterlìjk op t augustus schriftelijk bìnnen

te zijn De contributie per lid bedraagtrf 55,- per jaar. Voor gezinsleden geldt

een aantrekkelijke korting.

Postbank r675000, ING Bank 678oo49oo t.n.v. De DetectorAmateul Leeuwarden

Belangrijke 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. V/ilt u zoveel mogelijk

schrijven in plaats van bellenl!!

Ledenadm i nistratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

!L lloudstra, Melkemastate r 6,

8925 AP Leeuwarden

w.woudstra @detectoramateu r.n I

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D. Smilde,

Pr Bernhardweg 3r,
8453 XC Oranjewoud,

tel (o5r3) 63r978.

d.s m ilde@ detectoramateu r. nl

Bestuursleden

Activiteitencommissie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: C. Lukassen,

Meerpaal z't8, g73z AM Groningen,

Tel (o5o) 54t3396
zoekdag@detectoramateu r. n I

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5r2) 545rì7.
redactie@detectoramateur.n I

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

D Eekhol Vangstraat 46,
847r EX Wolvega

CATEGORIE I; MUNTEN EN PENNINGEN

f. van der Vlugt Zilveren kopje van Floris
L. en J.'W'iersma Gouden munten
H. Ooms Florijn van Marie van Brabant

CATEGORI E z; GEBRUI KSVOORWERPEN

D. de fager Romeins lakzegeldoosje
B. de Koeijer Bronzen kokerbijl
P. 'Wagenaar Zilveren penning met gekl. afb.

6z
z8
t6

3'

r9

Voozitter
j. Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel I fax (o58) 2165573

j. kon ing@detectoramateu r. n I

Vice-voorzitter & hoofdredacteur

C B. Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54977 (na r8.oo uur)

Fax (o5rz) 545rr7
redactie@detectora mateu r. n I

Bestu urslid

D. Eekhof

Vangstraat 46
847r EX Wolvega

Tel / fax (056r) 618579

Bestuurslid

J. Huls

Tuindersweg r4
8z7r PK lJsselmuiden

Tel. (o38) 33rr68r
j.h u ls @ detectora m ateu r.nl

Bestu urslid/coördinator

activiteitencom missie

.l Bosma

Zwemmer r3

9zo4CA Drachten

Tel. / fax (o5rz) 5r5rrz
j bosma@detectoramateur.nl

Secretaris

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 3t

8453 XC Oranjewoud

Tel. (o5r3) 631978

Fax (o5¡) 632927

d sm i lde@detectoramateu r. n I

Penningmeester & ledenadministratie

!L lloudstra
Melkemastate r6
8925 AP Leeuwarden

Tel. (o58) z66r8r8

Fax (o58) 2664646

w.woudstra @detectoramateu r. n I

CATEGORI E 3; KLEDI NGACCESSOI RES

E. Specht Diverse Pelgrimsinsignes 44
J. Beijk Bronzen pseudo muntfibula 37
A. Troost Pelgrimsinsignes 2o

De winnaars per categorie zljnvet gedruh. Deze winnaars
krijgen hun boekenpakket uitgereikt op de faarvergadering te
Elburg. Totaal zijn er rzr kaarten ingestuurd waaruit op de

Jaawergadering een kaart wordt getrokken met als prijs een

gratis reis naar de Newbury Rally of de helft in contanten.

4



Blsle - sur la Sorge,

departement Vauclus nr. E4

VIak bij deze gemeente ziet men
nog ruïnes van het woegere stadje
Velorgues. Deze plaats werd in de

vijfde eeuw door een roversbende
leeggeplunderd en de bevolking
grotendeels uitgemoord. De stad is
deze gebeurtenis nooit meer te
boven gekomen en sindsdien tot
ruine vewallen. Het plaatselijke
kasteel had nog enige tijd weer-
stand kunnen bieden aan de over-
vallers, waardoor de vermogende
kasteelheer kans zag zijn kostbaar-
heden te verbergen. Zij moeten nog
ergens in of onder de restanten van
het kasteel aanw ezig zljn.

Les Epesses,

Vendee nr. 85

Voor de Franse revo-
lutie in ry89 bezat de

oude kerk van Les

Epesses vele uiterst
kostbare kunstschat-
ten. Het tabernakel
was bijvoorbeeld
voorzlen van een
schitterende deur van
massief goud. Zoals

op veel plaatsen werd ook hier het
kerkelijke bezit verstopt. De kost-
baarheden moeten zichnog ergens
in de gewelfde crypte l¡evinden.

Talloires, Haute-Savoie, nr. 7 4
Voor de onderwaterzoekers vond ik
ook een interessante mogelijkheid,
die betrekking heeft op het meer
van Annecy. Halverwege dit langge-
rekte meer ligt aan de oostkant de

plaats Tailloires. Eveneens tijdens
de Franse revolutie hebben de

monniken van de abdij van Tailloi-
res kans gezien om de loodzware
klokken van hun klooster in veilig-
heid te brengen door ze in het meer
te dumpen. Ook wat gemakkelijker
te hanteren kostbaarheden werden
op die wijze veilig gesteld. Vermo-
gende inwoners van de omgeving
volgden het voorbeeld van de mon-
niken en vertrouwden hun familie-
beziT aan de golven toe. Ondanks
dat er af en toe iets is temggevon-
den, vermoedt men dat er nog veel
meer te vinden moet zijn. Gezien
het gewicht van met name de

klokken, wordt aangenomen, dat
die dicht bij de wal liggen op zo

kort mogelijke afstand van de abdij.

Magland. Haute-Savoie, N, 74
In een grot met veel zljgangen,
genaamd La Balme, moeten veel
kostl¡aarheden verstopt liggen. De

grootste plaatselijke schurk,
genaamd Mandrin, had hier in de

r7e eeuw zijn geheime bergplaats
voor de buit, die hij vergaarde door
het l¡eroven van rijke boeren. Ook
in later tijden maakten rovers
gebruik van de natuurlijke schuil-
plaats. Men zegl dat "de schat van
Mandrin" nooit is teruggevonden.

Zoeken in Frankriik
Als u dit jaar (weer) naar Frankrijk gaat, neemt u uw detector
uiteraard mee. lk heb voor u weer een aantal mogelijke vindplaat-
sen verzameld waar kostbaarheden verborgen zouden zijn. In de

magazines nh 37 en 45 heb ik u al eerder van aanwijzingen voor-
zien. Als u de mogelijkheden op de genoemde plaatsen nog niet
hebt benut, kijk er dan nog eens naar als u in de buurt bent.

Bois de Vercors, Drôme, nr. z6
Diezelfde mijnheer Mandrin
komen we ook tegen in het departe-
ment Drôme. Omdat de grond
onder zijn voeten in de Haute-
Savoie te heet was geworden, is hij
in zuidelijke richting vertrokken en
vestigde zichin het bos van Ver-
cors. Dit bos ligt nu in een

beschermd natuurgebied, het Parc

Regional du Vercors
ten zuidwesten van
Grenoble. Die
mijnheer
Mandrin had
inmiddels
geen nleuw
beroep

iF;.geleerd '!

en roofde
er ookin I

z\î
nleuwe
omgevlng
lustig en zeer
lucratief op 1os.

Men schat dat enkele
tientallen vette spaarpotten,
voornamelijk bestaande uit grote

sommen baar geld, in zijn voorma-
lige kamp werden verstopt. Dit
kamp moet zich bevinden in de

nabijheid van een voormalig
Romeins legerkamp. De zeer
kronkelige weg D 5r8 tussen La

Chapelle- en Vercors en de stad Die
is de enige redelijke weg die l¡etrek-
kelijk dicht langs het bos voert.

Zo kunt u wel weer even voort.

Bonne chønce!

J. H. Cats
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Om mee te doen met de "vondl van het iaa¡" dient u een verhaal, van tenminste t5o woorden,

te schrijven over het door u gevonden object. Natuu¡l¡ik stuurt u duidelijke foto's van het

voorueÌp mee. Vooruerpen van archælogische waarde dienen te worden aangemeld,

De Usselbrug b¡j Kampen

Het is een sombere zaterdagmor-
gen in het najaar van 1999 als mijn
zoon en ik de metaaldetectors
(White's Classic ID en Classic SL z)

in de auto leggen. De andere beno-
digdheden, die voor het zoeken
nodig zijn, waren de avond ervoor
al in de auto gelegd. Reisdoel deze

keer is Stoter, een zandoverslagbe-
drijfaan de oever van
de Ifssel aan de kant
van lfsselmuiden, waar
een baggerschip, dat bij
de bouw van de nieuwe
brug tussen Kampen en
Ifsselmuiden een half
jaar eerder al het slib
gestort heeft, dat uit de

Ifssel wegkwam om
alles uit te diepen en een goede

bedding te maken voor het stort-
steen. Het slib was nu droog en
werd gezeeftl door een 5 crn zeef.
Eerst werd het gezeefde slib (zand)
door ons nagezocht. Dat leverde
een hoop rommel maar ook mooie
vondsten op. Mooie gave duiten, die
niet aangetast waren door de bui-
tenlucht. Eerder hadden we al een

mooie lood/tinnen kledinghaak uit
ongeveer r45o gevonden en een
zware zilveren vork uit r9r5 uit het
zand geplukt. Toen het gezeefde
zand goed nagezocht was, ging ik
verder bij de hoop puin en ijzer, die

na het zeven was afgescheiden.
Daaroverheen zwaaien leverde een

en al gepiep en gekraak op (wat valt
het tegen om daarin te zoeken), tot
er ineens een helder signaal kwam.
Na wat getrek en gerommel tussen
de troep kwam er een gebogen
voorwerp met ribbelties uit. Hele-
maal bruin/zwart aangeslagen door
het liggen van vele jaren rivierbo-
dem. Eerst dacht ik dat het niets
voorstelde, maar mijn zoon zei
direct dat het wel eens een zilveren
gesp kon zijn (hoe hij dat zo gauw
wist, snap ik nu nog niet).

Na het in de zak gestopt te hebben,
ging het verder met zoeken, maar
er werd niet veel meer gevonden.
Eenmaal thuis hebben we het
voorwerp schoongemaakt in water
met citroenzuurpoeder en inder-
daad bleek het om een zilveren
gesp te gean.

Het bleek een schoengesp van
ongeveer 5b1j 7 cm. te zijn met het
meesterteken GCF en de initialen
A.B.R.S. Het meesterteken was

tweemaal ingeslagen. Na enig
speurwerk wisten we welke zilver-
smid de gesp gemaakt had. GCF
staat voor Gerhardus Christoffel
Fels, geboren te A¡holt (Dld) in het
jaar 1746 en overleden te Kampen
in het jaar 1828. Wat de initialen

betekenen weten we nog steeds

niet. De gesp is aangemeld bij de

stadsarcheologe van Kampen die de

volgende dag al belde ofik de gesp

kon komen laten zien. Van deze

zilversmid is namelijk zeer weinig
werk bewaard gebleven. De gesp is
uiteraard aangegeven bij de ROB.

Naast het uitbaggeren van de Ifssel
l-rij Kampen, zoals hlijkt uit het
voorgaande waren er op het land
ook heel wat graafiverkzaamheden.
Toen de oude brug afgebroken was,

werden de landhoof<len afgegraven
en de grond werd gestort op een

braakliggend terrein op de Maten in
Kampen. Zodra dít bekend werd bij
de collega zoekers, werd er heel wat
afgespit. Zelf had ik net zoveel

succes, maar wel werden door
anderen mooie pelgrimsinsignes
gevonden. Een jaar later werd de

grond weer afgevoerd naar een

soort geluidswalletje in de buurt.
Dit wist ik, omdat ik er vanwege de

werkzaamheden dagelijks langs-
kom en dus alles mooi in de gaten
kon houden. Dat grond afgraven
was een beetje slordig gebeurd en
hier en daar bleefdan ook een

hoopje oflaagje grond liggen.
Direct de eerste de beste zaterdag

ben ik gewapend met detector en
schop naar de bewuste plek gere-

den. Daar bleek gelukkig dat nog



Wormvormig" piramiden I
Deze keer
mear eens

wat anders
dan munten,
dacht ik zo.

Ik waag me
af of er wel
eens iemand
rnet ztjn
pieper zoekt

op of in oude dijken. Dat zou een
rijke bron moeten zijn voor vond-
sten uit de middelste periode van
de middeleeuwen. Alleen hel¡ ik
nooit iemand op een dijk zien
zoeken ofin de weggevoerde en
geëgaliseerde grond van zo'n
dijklichaam. Die mogelijkheid is
tegenwoordig vrij groot: de landin-
richting walst met grote machines
door het veld en egaliseert elk
object dat hen niet zint. 

.Wat 
tot in

de vijftiger jaren niet gedaan werd,
omdat het met een schop en krui-
\¡r'agen of kipkar moest, dat gebeurt
nu in een wip. Zo werden er
onlangs in de omgeving van Bols-
ward werken uitgevoerd, waarbij
Exmarsterwal geheel werd wegge-
schoffeld, zelfs zonder dat er een
opmeting of een doorsnee werd
gemaakt. En ook geen foto's, maar
ik hoop stiekem dat ik zo nog wat
gegevens kan krijgen als er iets is
gevonden. Bij een ander werk werd
de Groene dijk uit elkaar
gescheurd, opgevuld en van beton
voorzien ten gerieve van de agrari-
sche sector, en tevens bedoeld a1s

fìetspad. Monumenten die door
hun lengte en volume vergelijkbaar
zijnmetde piramiden hebben hier
geen recht op bescherming: de

provinciaal archeologen en de

landjnrichti n gsdienst wtjzen naar
elkaar, als verklaard moet worden
waarom men tekort is geschoten.
Maar in feite zijn de gemeenten
tegenwoordig verantwoordelijk voor
de melding van de zaken en die zijn
vaak helemaal niet op de hoogte van
wat ze aan antieke zeeweringen,
soms tientallen kilometers van de

zee verwijderd aan monumenten
hel¡ben. Neem ze het eens kwalijk,
er l¡estaat nauwelijks literatuur over
en wat er is, gaat ven een onjuiste
hypothese uit.

Maar goed, vondsten. Momenteel
lees ik een paar r3e- en r4e-eeuwse
stukken en daar begrijp ik uit dat je

dingen uit die tijd zou kunnen
vinden: Engelse of nagemaakte
sterlingen. 

.Want 
als er een boete

valt, dan wordt die daar in uitge-
drukt. Soms betreffen de boetes, de

rechters als die hun werk niet goed
doen, zoals het bij nacht schouwen
van het werk. Wat er op duidt, dat
ze dan hun plicht overdag hebben
verzaak. Ook onder de arbeiders
ging het er ruw aan toe. Soms
waren dat de ingelanden, de boeren
zelf, waar de boetes voor golden,
maar vaker voor de arbeiders die zo

een daghuur verdienden. En waar
de boeren met geld kunnen betalen,
daar mogen de arbeiders dat ook,
maar de meeste wafen te arm en
die mochten dan aan "den lijve"
worden gestraft. Voor lichte vergril'-
pen een geseling, of ze moesten
hetzelfde ondergaan als wat ze

iemand hadden aangedaan, zoals

het iemand messteken toebrengen.
Het uiterste bleek de doodstraf te
z\n.

Alleen bedenk ik daar dan weer bij:
al die boetes werden voor en door
een rechtbank van de polder opge-

legd, dus zou eÍ op het werk wel
eens beduidend veel minder kun-
nen worden gevonden. Maar mis-
schien gereedschap; spaden en
vorken worden genoemd. Mis-
schien zouden er op onverwachte
plaatsen nog duikers, spuisluizen of
misschien materiaal waarmee gaten
in dijken zijn gedicht zijn gevon-

den. Misschien niet direct iets voor
detectorzoekers, die leven toch het
meest bij metalen voorwerpen.
Maar de bijzonderheid van de plek
en de vondst op ztch zijn toch wel
een gooi waard naar de vondst van
het jaar.

Het meest ben ik natuurlijk geïnte-
resseerd in vondsten uit dijken,
vooral in het noorden van het land.
Een paar meldingen zou toch
bljzonder veel over de ouderdom
van onze wormvormige piramiden
kunnen zeggen.

Jøn Post, (o8l z67z5tj

niemand mij voor was geweest. Het
eerste uur was wat magerties met
de vondsten, nadat ik dacht alles

wel gevonden te hebben, kreeg ik
nog een harde maar heldere piep.
Na wat gewroet kwam er een rond
ding tevoorschijn en ik dacht gelijk
aan een aluminium dop van een
jeneverfles, maar toen ik het oppak-
te voelde het zwaar aan en ik zag

direct dat het een lakzegelstempel
was. De hele stempel was gitzwart
van het al die jaren in de grond
liggen. Thuis ben ik direct begon-
nen met schoonmaken en toen
bleek het ook nog een zilveren
lakzegelstempel te zijn. De tekst of
naam stond er in spiegelbeeld op
dus de halve zondag met een lamp
en een spiegel onder de neus
gezeten om te lezen wat er nou toch
op stond. De naam is volgens mij
Berent Tollener, mear het huismerk
zei me niets.

Dus heb ik alle informatie opge-

stuurd naar de heer Davidse in
Domburg en de zegel laten zien bij
het stedelijk museum van Kampen,
maar die konden helaas het huis-
merk en de naam op de zegel niet
determineren. Wel was ieder het
afzonderlijk met elkaar eens dat het
om een zegel uit de r5e - r6e eeuw
gng. Ik heb het lakzegel bij de

stadsarcheologe en de ROB aange-

meld. Met deze lakzegelstempel
zou ik graag meedoen voor de

vondst van het jaar. Ruud de Heer
wil ik bedanken voor het nemen
van de digitale foto's. Succes met
jullie blad en verder iedereen veel
zoeþlezier.

Ben en Jøcco HeWoorn, lJsselmui.den



Een veelbewogen ti ido . .

@@

Eind jarenTo:
wij, Peter v.d. Veen en Pieter de

Raaf verveelden ons dood. We zaten
in de WW. Peter krvam op het
lumineuze idee om een detector te

kopen. Om, we zaten immers in de

W'W (geen vetpot dus), die uitke-
ring wat aan te vullen. Wij erop uit,
Peter met de detector en ik met het
schepje. Na eerst wat melkbussen
en potten en pannen uit de grond te
hebben gepeuterd, leerden we al

snel beter, ¡¡r'e moesten de kleine

piepjes hebben. Zie daar, een
muntje. Tenmìnste dat

dachten we, hoewel je je

ermee kon scheren zo

dun was dat koperen
plaatje. Maar nu: van
wie was het muntje nu
eigenlijkl Moesten we

erom vechtenl Nou dat
was ook niet de bedoeling,

tenslotte kost ziekenhuisopna-
me ook geld, dus deden we het
anders. Om en om is eerlijker, niet
waarl Dit deden we dus met de

muntjes en curiositeitjes.
Maar het was toch wel moeilijk te

onthouden, wie er de vorige keer
ook al weer laatst was geweest en

dat moest dus ook maar afgelopen
z1jn. lk heb dus zelf maar een

detector gekocht, een C-Scope 44o
TR. Na veel trekringetjes en alumi-
niumfolie gevonden te hebben, het
laatste geeft overigens een geluid
gelijk aan de BB-sirene, vond ik
mijn eerste munt. Een zilveren
gulden uit1954, een heel goed en
duur jaar voor mijn moeder: in de

boeken staat dat ik er dat jaar werd
uitgeperst. Na een paar weken, het

Veenhoop festival was afgelopen,
gingen r¡/e maar eens naar dat
stukje land. En ja hoor, na eerst de

gewone nog gangbare munten
gevonden te hebben, een zilveren
duppie, en nog een, en nog een en
ga zo rnaar door tot we, schrik niet,
met een dertigtal zilveren dubl¡el-
tjes en een halve gulden uit 1864 en
twee kwartjes r896 en rgo2 rraat

huis togen. 
'Wat 

was het gevall Er

was daar een overslagterrein van

hrrf geweest. Vandaar dat we er

vaker naar toe gingen, maar het
dertigtal haalden we niet meer. We
vonden nog wel veel haive en hele
centen, rnaar daar bleefna even

wassen en poetsen niets van over.

De tijd ging verder en we kregen

weer werk, dus op stap met de

"loonsverhoger" h¡¿am op een laag
pitje te staan, maar op atv- en
zaterdagen gingen we er nog wel op

uit. Op een dag, we waren op de

Smalle Ee, nabij Drachten, 1c*¡¡am er
een collega bij ons, en die had een

detector! Onze ogen puilden uit.
Deze detector had alle toeters en

bellen, die za7 wel meters diep
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gaan, dachten we. Hij kwam naar

ons toe en vroeg: "ls er al wat

gevonden jongensì". Onze hoofden
zaten wat los: "Nee, meneer". "Oh,

dan zal ik nog maar eens eventjes
zoeken". Wij volgden hem met
argusogen. We keken elkaar eens

aan. Onze hoofden zakten weg, zo

haalden \Me onze schouders op. Na

pakweg een kwartier kwam hij weer

onze kant op, We keken hem met
vragende ogen aan. "Hier ligt niks
jongetjes, ik ga maar weer, ik weet

nog een plaatsje waar nog wel wat

raagd en er werden nieuwe batterij-
en in gedaan.
'We gingen er op uit met de vakan-

tieboot. Je kunt overal wat vinden,
zo ook ik. Ik kwam op een schel-

penpad terecht en ja hoor een

mooie piep. Op een paar meter
afstand liepen een paar dames op

leeftijd en die vroegen zich duide-
lijk af waar die vent nou eigenlijk
rraaÍ aan het zoeken was. Ik begon
te graven en vond een gouden
kettinkje, datzagen de dames niet.
Ik kwam steeds dichterbij hen en

hij steekt die vieze dingen in z'n
broekzak, de viespeuk!". Ik ging
verder, de dames hoofdschuddend

achterlatend. Zo zre je maat: humor
kun je ook op een schelpenpad
vinden.

Er zijn meer hobby's, vandaar dat ik
ook op een schietverenigingzll.
Daar zitten ook een paar boeren op.

Vandaar ook dat het gesprek van

die heren laatst ging over held<elen,

kuilen, frezen, diepploegenì I I L
Hier staan mijn oren voor open,

dus vroeg ik waar er gefreesd was.

"Nou, vlak voor mijn deur en er

lagen ook scherven en zo. Er iiggen
ook pijpenkoppen, van die witte,
weet je wel.", was het antwoord.

Natuurlijk vroeg ik ook of ik mocht
komen zoeken en dat mocht, a1s de

gaten maar weer dicht gemaakt

werden. Dus wij er op een zalerdag

heen. Tjonge, jonge wat lagen daar

een munten zeg. Allemaal van

koper, maar de aanhouder wint, we

zljn zo flexibel als een ratelslang.

Wij Peter, Piet en ikzelf, de drie
musketiers, zochten dus door en

het eerste zilver iiet niet langer op

zich wachten: een zilveren rijder uit
Nijmegen ß86-zf . Zal ik nog even

doorgaanl Vervolgens een bezem-

stuiver ry38, nvee zilveren man-

chetknopen, bolle, waarvan er

een mooi bewerkt was en

een gladde en een platte knoop met
een wapen erop, een zilveren
vingerhoed, een koperen lakzegel-

stempel met de letter R.I.G. en

zoals al eerder gezegd, honderden

ligt". Nou, we hebben hem maar
uitgezwaaid, alsof het 5 december
was. Maar met de wetenschap
onzerzljds, dat wij er wel een

zilveren bezemstuiver ry38, een
gouden hanger 3 cm doorsnede,
voorstellend een kattenkop, wat
klein geld, een zilveren keüing en

een zilveren rijder r668, zeer fraaí,
vanafgehaald hadden. Onze knieën
doen nu nogzeer.

Het werd winter, dus rust. Na wat
museumbezoekj es en muntbeur-
zen afgelopen te hebben (daar ligt
trouwens prachtig spui en allemaal
door detectoramateurs bij elkaar
gezocht), werd het gelukkig weer

lente en de detector kwam weer uit
de kast: het spinrag werd wegge-

weer een piep. Er moest wat aan dat

kettinkje gehangen hebben, dus ...

daar was het hangertje met een

mooie rode steen erin. En ik hoor
de dames zeggeni "Moet je kijken,



duiten, hoofdzakeiijk uit Overij sse1,

dus daar zal de stratendrek wel
vandaan gekomen zijn, denken we.
Piet vond ook nog een muntje van
zilver zo groot a1s een dubbeltje,
met een 5. Decemberl Hoofd
oftewel een obool van Hildebrand
van Oldenburg rzoo-r3oo. Een
prachtig muntje en nog zeer scherp
van kwaliteit.

Mijn beroep, timmerman, heeft ook
zo z'nvoordelen. fe komt ook op
plaatsen waar anderen niet komen,
zoals bij een verbouwing van een

oude boerderij. We moesten in de

oude keuken een nieuwe maken en
de oude schouw moest eruit ge-

sloopt worden, dus daar begon ik
mee. Even een schroevendraaier
achter een plintje zetten en jawel,

het was net domino. Het ene na het
andere muntje kantelde naar voren,
z3 stuks centen, kwaliteit SF tot PR
van lØillem IIL ß77 tot 1884 en
nog twee fietsplaatjes 1927, r93o
zonder gaatje, het is bij u wel
bekend, waarom dat gaatje er bij
sommigen inzaT'. de armen kregen
er een met een gaatje van de over-
heid. De rijken betaalden er een
rijksdaalder voor. Ik heb dit alles in
mijn beveiligde vitrine gelegd bij
mijn ander dingen, zoals: drie
pijpenstokers, een carbidlamp, een
beurs met kleingeld (inhoud: een

zilveren gulden, twee halve gulden,
vier dubbeltjes, een kwartie, zes

halve centen, negen centen, alle-

maal van Wilhelmina), een Poolse

slotty t797, waarde r GR, gevonden
op Schiermonnikoog, Een zilveren
naaldenkoker, een zilveren schrijf-
stift, gouden en zilveren ringen en

wees voorzichtig!l!!l Ook nog een

Engelse handgranaat, deze lag op
het pad, waar de boer dageÌijks met
z'n lrachor Iang ging, precies in het
bandenspoor. De boer schrok, toen
ik het hem vertelde. Hij is een week
later door de EOD ter plaatse tot
ontploffing gebracht, een krater
achterlatend van twee meter door-

snede en twee meter diep, dus
nogmaals PAS OP MET MUNI-
TIE!1. We zoeken nu bijna zo jaar.
vandaar. Een veelbewogen tijd. Ik
heb nu een Garrett, en ben dus
benieuwd, wat die mij nog uit de

grond laat peuteren.
Ik wens iedereen gezellige zoekda-

gen toe,

Croeten vøn PíeIer en nøtuurlijk ook

vøn Peter en Piet.

Verkoop, verhuur, reparalie, moàifrcalie van
melaalàelecf,oren,

Conaurrerenàe prijzen, echl,e aàviezenl

(Wil) H of m an Elekt ronic a O24 - 677 40 63

Zoekt U
gewoon een detectof\rerkoper
of een detectordeskundige?

Atlantis Metaaldetectoren rhttpzlhnembersl.arnhem.chello.nU-w.hofman/atlantis
Onze merkàeiecloro øaan 15% àieper àan normaal àankzij e?eaiale tuningl Øell



Te koop aangeboden: Tesoro Toltec ll, 5 ¡aar
oud en perfect onderhouden. Priis f 7oo,-.
Erik Zeetsen, tel. (o771 474438t na r8.oo uur.

Te koop: Minelab Souvereign XS-z-Pro, de

detector die de moeililkste soorten grond

aankan. Heden nieuwe prijs:rf 2695,-.
Nu r,5 jaarl t695,-.
Ardwie Schoenmake¡

tel. (0343) 5rzr8o, oÍo6-zozo3889

AJleeI particulìeren (leden) kunnen gahs "Opgaverties"
pìaatsen, dær deze voor de sluitûrgsdatum naar de

redactie op te sturen Aangeboden voonverpen van

archeologisch belang dienen altijd te zijn aangemeld.
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Te koop wegens overcompleet: Tesoro Toltect

ll, r jaar oud, vraagprijs..¡[ rooo,-.
Stefan Wladimiroff,
tel. (ozo) 6t8go99 ol o6-29242773,

e-ma¡l: swladimi@nl.packardbell.com

Te Koop: Tesoro Bandido ll, z laar gebruikt,
gemodificeerd met eutomat¡sche grondbalans,
z5 cm schotel (met beschermkap), wide-scan

schotel + ondersteel. Prijsf 85o,-.
Ardwie Schoenmaker,

tel. (0143) 5rzr8o, ofo6-zozo3889

Bounty Hunter Tracker lV

Bounty Hunter Tracker lll

Bounty Hunter Landstar

C-Scope 66o

C-Scope zM

Compass L¡berty r5o

Compass XP35o

Compass Goldscanner

Compass Goldscanner Pro

Fisher rz35x

Fisher rz66x

Fisher rz66x

Fisher rz8o

Fisher lmpulse

Garrett GTAx 35o

Carrett Treasure 3oo
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Fryslân onder vreemde vlag, de muntslag van 1498 tot r5lo
Na de succesvolle tentoonstelling het afgelopen jaar over de stedelijke muntslag

in Fryslân tot het einde van de r5e eeuw

zetten ¡Mii de samenwerking met het
Fries Museum voori met de muntslag in
de daaropvolgende perioden. Aan bod

komen de munten geslagen op naam van

Albrecht van Saksen, de gezamenlijke

muntslag van George en Hendrik en de

munten van George alleen. Ook de

munten van Karel V geslagen in Leeuwar-

den komen aan bod.

De tentoonstelling is geopend van 16 mei tfn'L

t6 september en te bezichtigen in het Munt
en Penningkøbinet Surhuísterveen, Toren-

pleín 7 te Surhuistenteen.

Op ol otzc g¿bililþ ñ¿øoldcwß r joot gorcnt¡4 ¡ncl.

hooþ elzfæn cn N cn edo ndæ g.btu ikr o Nijziô& Eîg.n

rcpontiøfd¿l¡ng v¿z¿ndiñgdØt gùæ¡ N.l.rtu¡d .n EvþPo.

Kooistra M etaaldelectoren, tel. (o5t j) 465ogj

Millenium
Coin Ïrax Baron

Garrett
cTr 2500

YERKOOB INRUIL EN YERHUUR

coED EN EERTUK ADYTES
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Speelmansweg 9,81 I I MH Raalte,
Tef. (0572) 38 22 96, Mobiel: 06-20394524
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Het gouden tiidp.rk
A. Jøger

Goudschat uìl
Dronrijp

bestaande

uít 42
munten, vier

fragmenlen
von een gesp,

een hangerlje,

een staaje
en z korrels.

De eerste helft van de 7e eeuw in de

geschiedenis van Friesland zou
men het "gouden tijdperk" kunnen
noemen. Gouden sieraden en
munten, afzonderlijk ofbijeen in
schatten, gevonden in de provincie
geven blijk van een grote rijkdom.
Niet alleen hierom is dit tijdsbestek
een interessante periode. Het
gebied van de huidige provincie
maakte deel uit van het grotere rijk
Frisia, dat in deze periode belaagd
werd door de Franken, de machtige
zuiderburen van de Friezen.

Als Friezen werden in de vroege
middeleeuwen de inwoners begre-
pen die leefden in de streken langs
de Nederlandse en Duitse kust-
strook, vanafhet Zwin tot de
.Weser. 

De huidige provincie Fries-
land vormde een sectie in de bewo-
ningslint van dit "Frisia".

Frisia vormde niet een aaneengeslo-

ten gebied. Het bestond uit een

cluster van relatief dichtbevolkte
woonarealen, van elkaar gescheiden

Sceotta uit Hallum

door zeegeulen, rivieren en
moerassen. In de huidige provincie
Friesland waren twee van dergelijke
woonarealen gelegen: Oostergo en
'Westergo. In de eerste helft van de

7e eeuw circuleerde in Oostergo en
Westergo meer edelmetaal, te
oordelen naar bodemvondsten, dan
in de overige "Friese" woonarealen.

Dergelijke woonarealen worden
thans aangeduid als kerngewesten.
Het heeft er alle schijn van dat de

bewoners binnen een kerngewest
een tamelijk geïsoleerd bestaan
voerden ten opzichte van de overige
kerngewesten. Bij externe dreiging,
van bijvoorbeeld een bende inval-
lers, of bij andere calamiteiten,
zoals overstromingen, was men op
elkaar aangewezen. Binnen het
gewest vonden de inwoners hun
huwlijkspartners en l¡estond er een

zeker saamhorigheids gevoel.

Er moet ongelijkheid hebben
bestaan tussen de verschillende
kerngewesten van Frisia, met als

rijkste Oostergo en Westergo,
waarbij Westergo Oostergo nog
overÍof. Het edelmetaal in dit
gebied lovam van buitenaf verkre-
gen via sociaal-economische
mechanismen. Op welke manier
werden de grenzen van de kernge-
rvesten overschreden en hoe wisten
de Oostergoërs en Westergoërs zich
die relatieve rijkdom te verwervenì

De basis-bestaansvoÍn in Oostergo
en'Westergo was feitelijk de

vanouds al traditionele
veeteelteconomie.

Oostergo en Westergo
hebben hoofdzakelijk
kleibodems, al

komen plaatselijk,
vooral op de hogere

gronden, ook zavelige
gronden voor. De lichte

zavelige gronden werden oud-
tijds benut als akker- en tuinbouw-
grond; het merendeel van de klei-
gronden vooral als weidegrond. De

tamelijk eenzijdige oriëntering van
voedselproductie betekende dat de

akker- en tuinbouwopbrengsten
nauwelijks voldoende waren. Om
hierin toch te voorzien, was men
gedwongen handel te drijven met
naburige gewesten, bijvoorbeeld
met bewoners op de zandgronden
in het zuidoosten en Drenthe. Hier
werd onder andere ook hout betrok-
ken. Dit uitwisselingspatroon
bestond vermoedelijk al in de

ljzemjd, vòòr de komst van de

Romeinen.

De nederzettingen kunnen onder-
scheiden worden naarmate produc-
tie op eigen behoefte of op surplus
was afgestemd. Met de aanwezig-
heid van een surplus, oftewel
overschot, werd de mogelijkheid
geboden handel te drijven. Het
karakter van de bedreven handel
was een vorm van goederen- en



dienstenuitwisseling. Dit systeem

functioneerde op basis van weder-

kerigheid; degene die een product
of dienst accepteerde, "betaalde"

met een geschenk ofvervulde een

taak. Dit creëerde een stelsel van
persoonsgebonden verplichtingen.
De voorwaarden van het systeem
van goederen- en dienstenuitvvisse-

ling golden op lokaal niveau, bin-
nen een gemeenschappelijk kader,

alsook tussen partners van verschil-
lende gemeenschappen.

Bij de herverdeling van overschot-

ten hadden de belangrijkste deelne-

mers ook het grootste voordeel. Via
ruilhandei konden producten, die

nodig waren voor de levensbehoef-

ten, worden verkregen. Dit betrof
niet slechts voedingsmiddelen,
maar ook producten waarvan de

grondstoffen of de vewaardigings-
capaciteiten niet voorhanden
waren, zoals maalstenen en glas.

Maalstenen werden vooral van een

vulkanisch gesteente (basaltlava) uit
de Eifel gemaakt en het produceren
van glas was een hooggespeciali-
seerd ambacht.

De vroe g-middeleeuwse boerenne-
derzettingen in Friesland kenden
een sociaal-hiërarchische opbouw,
met daarin een top die zich in de

eerste helft van de 7e eeuw duide-
lijk begon af te tekenen. Deze elite,

of aristocratie, was hecht verweven
in de gemeenschap. De elite bezat
geenszins een onaantastbare posl-

tie; deze was afhankelijk van hun
invloed in de agrarisch-productieve
sfeer en vooral van hun persoonlijk
kapitaal, hoofdzakelijk bestaande
uit edelmetaal.

Kapitaalvorming kon leiden tot de

inneming van een hogere positie
binnen de sociaal-hiërarchische
piramide. Vooral vanaf de Romein-

se tijd begon in Friesland edelme-

taal te circuleren. Ook tijdens de

vroege middeleeuwen was het goud

en zilver hoofdzakelijk afkomstig
uit het (Oost-)Romeinse rijk. Het
edelmetaal werd verkregen door
schenking, handel, ¡oofen a1s

soldij.

De aristocratie bestond dus vooral
uit personen die veel goud en zilver
I¡ezaten en veel invloed in de

gemeenschap hadden. Het edelme-
taal, meestal in de vorm van mun-
ten, werd geschonken aan een
schare volgelingen, die de rijkaard
loyaliteit betoonden. De rijken
traden leidend en regulerend op in
de herverdeling van de overschotten
en de handel. Met de overschotten
kon de aristocratie ook specialisten
laten werken. Voor ambachielijk
werk en handelsactiviteit, normali-
ter geïntegreerd in het agrarisch
werk, kon men nu specialisten
inhuren, of vrijmaken uit het
reguliere agrarische werk.

De status van de aristocraat was

niet statisch, lag niet fundamenteel
vast, en diende dan ook geregeld
herbevestigd en onderhouden te
worden. Om goed herkenbaar te
zijn als een vooraanstaand persoon

in de gemeenschap, diende men de

rijkdom te demonstreren, bijvoor-
beeld door het dragen van dure
sieraden, maar ook door het geven

van feesten.

De aristocratie baseerde haar macht
dus op het bezit van kostbaarheden
en het opbouwen van netwerken.
Het netwerk hoeftle niet beperkt te
zIjnIoI de grenzen van één kernge-
west. Rijkdom was niet statisch en
iemand die weinig verplichtingen
aanging, maar wel slaagde in
kapitaalvorming, was een nieuwe
rijkaard die zelf netwerken kon
opbouwen.'!lie echter macht bezat

wilde deze graag behouden. Hier-
door was de aristocratie min of
meer gedwongen handelscontacten
aan te gaan met elites elders, bij-
voorbeeld in het Frankische rijk.

Bij de Franken heerste een strak
authoritair gezag. Y oor de bestendi-
ging van de machtsstructuur in het

eigen gebied zocht de Friese aristo-

cratie contact met de Frankische

ellte. Andersom trachte de Franki-
sche koning via dit netwerk invloed
te verwerven onder de Friese adel.

Binnen de elitenetwerken circuleer-

den vooral kostbaarheden, in het
bijzonder, gouden munten. Hier-
naast controleerde de elite de

handel in de voor de levensl¡ehoef-
ten noodzakelijke producten.

Een soortgelijk politiek mechanis-

me tekende zich al af in de Romein-

se tijd. Om supporters te winnen
schonken de Romeinen aan som-

mige vooraanstaande personen
grote kostbaarheden, zoals de schat

van Beilen in Drenthe. Hiernaast
exploiteerden ze handelsproducten.

Ook de Franken hadden belang bij
een goede verstandhouding met de

Friezen, die een gebied bewoonden

dat voor het Frankische rijk een

schakel vormde tussen Engeiand en

het Oostzeegel¡ied. Om de onder-
linge contacten te l¡evorderen werd
aanvankelijk voor het netwerksys-
teem gekozen. De Franken raakten

met de Friezen op den duur echter

verwildceld in een territoriaal con-

flict.

De wortels hiervoor lagen onder
andere in het feit dat de Frankische

konin gen zichzelf zagen als opvol-

ger van de keizer van het (West-)

Romeinse rijk en in die positie de

eigendom van de voormalige
Romeinse versterkingen claimden,
zoals die te Utrecht. Dit lag echter

in het gebied van de grote rivieren,
het grensgebied tussen de Franken
en de Friezen. De Frankische

invloed was hier aanvankelijk niei
groot.

In de eerste helft van de 7e eeuw

breidden de Franken hun invloeds-

sfeer uit naar het Midden-Neder-
landse rivierengebeid. Binnen het
Merovingische rijk was het machts-

centmm naar het noordoostelijke
deel van het rijk verschoven:
Austrasië, met als belangrijkste
verkeersaders de Rijn en de Maas.

Het was voor de machthebbers

aantreld<e1ijk de monding van beide

rivieren te beheersen. De machtige
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Gouden munthanger (links)

en gouden ring rechts

uit de goudschat van Wieuwerd

Austrasische adel wist de politiek
van de Merovingische vorst Dago-
bert een koers te geven waardoor
deze zljn rijk noordwaarts uitbreid-
de. In het begin van de 7e eeuw
liet hij een kerkje bouwen in
Utrecht. Ook Dorestad viel binnen
zijn invloedssfeer. In 64o werden
hier munten geslagen, tremisses,
door de muntmeester Madelinus,
die voordien in Maastricht had
gewerkt.

Onder Merovingische invloed werd
Dorestad omgevormd tot een
handelsplaats van allure. De goede-
renruil tussen Friezen en Franken
vond vooral via deze handelsneder-
zelltng plaats, waar tevens nijver-
heid tot ontwikkeling kwam. De
plaats lag gunstig op grens tussen
het Frankische rijk en de Friese
gebieden en \¡r'as goed bereikbaar.

De inwoners van Oostergo en
Westergo voeren wel bij de handel
met hun zuiderburen. Hun kost-
baarheden waren hoofdzakelijk
afkomstig uit het Frankische rijk.
Goud verwisselde vooral van eige-
naar in muntvorm. Rond het begin
van de 6e eeuw rouleerden Byzan-
tijnse gouden munten, solidi van

4.5 grarrr en tremisses van r.5 gram.

.¡

In de periode 5oo-587 kopiëerden
de Frankische geldmakers deze

munten. Na 587 \Merden er Mero-
vingische tremisses aangemaald die
de namen van de muntmeester en
de plaats van aanmaak vermelden.

Een relatief grote rijkdom in Oos-

tergo en Westergo tekende zich, als

gezegd, in eerste helft van de 7e
eeuw af. Zeer rijke vondsten vor-
men de schetten van Wieuwerd en

:i ¡!

Dronrijp in'Westergo, welke beide
bestaan uit tientallen gouden
voorwerpen. De schat van'!Vieu-
werd bevat onder andere Byzannjn-
se en Merovingische munten. De

schat van Dronrijp bevat onder
meer Friese kopiën van Merovingi-
sche tremisses. Beide goudvoorra-
den moeten omstreeks 63o in de

grond zljn geraakt. Absolute hoog-
tepunten in de Friese rijkdom
vormen de kostbare mantelspelden

a'
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uit Hogebeintum (Oostergo) van
omstreeks 63o en die van Wijnal-
dum (Westergo) van ca. 65o. De

speld van Hogebeinlum is van een

goudlegering en die van.Wijnaldum
van goud, zilver en halfedelsteen.

In de tweede helft van de 7e eeuw
was de hoeveelheid goud die in
Friesland in omloop was aanzien-
lijk minder dan in de vorige eeuw-
helft. De rijke periode was echter
geenszins voorbij, maar binnen de

Friese elitestructuren circuleerde
eenvoudigweg minder goud. De

voornaamste oorzaak hiervoor was

dat de Franken niet meer beschik-
ten over voldoende goud voor
aanmunting. Na 67o vervaardigden
de Frankische muntmeesters geen
goudgeld meer, maar nog slechts
zilveren munten, denariën, oftewel
penningen.

Rond 65o werden de Franken door
de Friezen uit Dorestad en Utrecht
verdreven. De muntslag staakte en
het kerkje te Utrecht werd verwoest.
Het is opmerkelijk dat de Friezen
er in slaagden de militair machtige
Franken uit het Midden-Nederland-
se rivierengebied te verdrijven. Om
dit te bereiken was samenwerking
tussen de bewoners van de verschil-
lende Friese territoria vereist. Voor
de militaire taak kan een koning
zijn aangesteld. ln 678 vermelden
de bronnen voor het eerst een
Friese koning, Aldgisl.

.Waren 
alle Friese kerngewesten

betrokken bij de expansie in het
deltagebied) In Karolingische
bronnen lijkt Frisia te zijn opge-

splitst in een \I/est-Friesland, Oost-
Friesland, met Friesland, bestaande
uit Oostergo en Westergo, daar
tussenin.'West-Friesland reikle van
de Oude Rijn tot het Vlie (de voorlo-
per ven het IJsselmeer). Oost-
Friesland omvatte de provincie
Groningen en een deel van de

Noordwest-Duitse kuststrook.
Feitelijk hield de bezetting van
Dorestad en Utrecht een uitbrei-

ding van West-Friesland in.

De steun van Frisia zal ten aanzien
van de expansie in het deltagebied
verdeeld zijn geweest. Binnen de

machtsstructuur van de Friese
gemeenschappen was de positie
van de aristocratie niet onaantast-
baar. De invloed en macht schom-
melde met de hoeveelheid kapitaal
en het aantal volgelingen. Een

goede relatie met de Franken kon
betekenen dat de voor de verwer-
ving of handhaving van de macht
zo essentiële geldmiddelen verkre-
gen konden worden. Zodoende zal

de Friese aristocratie naar goede

relaties hebben gestreefd met de

Franken, hetgeen blijkt uit de rijke
l¡odemvondsten in Oostergo en

Westergo.

De weerstreving van de Friezen
tegen de Frankische opmars werd
georganiseerd door een Fries met
grote aspiraties. De tot koning
gekozen leider zetelde in Utrecht
en \Menste zelfde handel en nijver-
heid in Dorestad te exploiteren.
Waarschil'nlijk buiten een groot
deel van de Friese aristocratie om
wist hij voor zijn doeleinden toch
vol gelin gen aan zich te binden.

Ook in Friese handen bleef de

economie van Dorestad draaien. In
Dorestad waren agrarische functies
geïntegreerd in een economie met
nijverheid en handel. De door
gespecialiseerde ambachtslieden
verraardigde voorwerpen, zoals

1¡enen kammen en ijzeren voorwer-
pen, leenden zich uitstekend voor
het bestaande uitwisselingscircuit
van goederen en diensten.

Door gebrek aan goud en om
binnen het Frankische rijk goede-

ren- en dienstenuitwisseling te

vergemakkelijken, werd omstreeks

67o begonnen met de aanmaak van
zilveren denariën. Ruim een decen-

nium later werden in Engeland

penningen van het type sceatta

geslagen. Aan het einde van de 7e
eeuv/ namen de Friezen deze

Noordzeepenningen eveneens in
productie. De munten dienden
zowel om de handelsactiviteit te

bevorderen, als voor schat- (sceatta)

of kapitaalvorming.

De muntmeesters die de sceatta's

maakten, reisden waarschijnlijk
rond. De locatie(s) waar de Friese

sceatta's werden geslagen is (zijn)
onbekend. In Frisia werden sceat-
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ta's in de eerste decennia van de 8e

eeuw geproduceerd.
Het bleef geenszins rustig in de

verhouding tussen de Friezen en de

Franken. Tegen het eìnde van de 7e
eeuw ondernamen de Franken
pogingen het Midden-Nederlandse
rivierengebied in handen te krijgen.
Omstreeks 69o moeten de Franken
hierin geslaa gd zljn. Het Frankisch
leger werd niet geleid door de

koning, maar door de hofmeier,
genaamd Pippijn, die in 687 aan de

macht loram, en namens de vorst
optrad.

Dat de productie van sceatta's ver in
de eerste helft van de 8e eeuw
doorging betekende dat deze mun-
ten niet in Dorestad werden ver-

vaardigd, maar elders in Frisia,
hoewel ze ook daarbuiten werden
gemaakt. Toen Dorestad weer
Frankisch was, begon ook weer de

Frankische muntslag.

In 7r4 stierf Pippijn, en bij gebrek
aan een deugdelijke gezagsdrager
ontstond een crisis in het Franki-
sche rijk, waarven Redbad, de

laatste Friese koning, profiteerde.
In 716 heroverde hij een deel van

het gebied dathij aan de Franken
was kwijtgeraakt, waaronder
Utrecht. Het tij liet zich echter niet
meer keren. Nog voordat Redbad in
719 stierf veroverde de nieuwe
Frankische hofmeier Karel Martel
V/est-Friesland. In y4 versloeg hij
een Fries leger onder leiding van
hertog Bubo bij de Boorne, de rivier
die Oostergo en'Westergo scheidde,

en voegde vewolgens de twee
kerngewesten aan zijn rijk toe. Dit
heeft ongetwijfeld het einde l¡ete-

kend van de sceaüaproductie.

Na de inkapseling van Oostergo en
'\Testergo in het Frankische rijk, zo

blijkt uit de bodemvondsten, weken
deze kerngewesten niet meer
wezenlijk afvan de overige in
Frisia. Maar waar kan nu die uit-
zonderlijke toestand in de periode
daarvoor aan te danken zijn
geweestl Oostergo en Westergo
waren dichter bevolkt dan de ande-

re kerngewesten. Verder Tagen ze

dicht bij het Vlie, de verbinding met
het Midden-Nederlands rivierenge-
bied. Tenslotte kwam binnen de

sociale structuur een elite tot ont-
wikkeling die zich dynamisch
manifesteerde.
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E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 3l l l 43 70 480

DEAIEß VAN :
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Flsl{E

- Geluids discrininatie
- Regelbare gevoelugheid
- Re g elb a re d is c ri n in ati e
- Venuisselbare l8 cn schotel
- Batterijen controle d.n.v. geluid
- Ko pte I efoon a a nslu itin g
- Mogelijkheid om schotels te verwisselen

- 3 Discrininatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- M e e r-too ns g e I u i d sd isc rimi na tie
- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cn open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Re gel b a re g evoe Ii ghe id
- R eg e lba re d isc im in ati e

- 3-to o ns g e lu id s d i s c rimin ati e
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom atí sc he g rondb a I a ns
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldscherm
- Armsteunmodel
- Verwisselbare 2l cm schotel
- nptuetsen bediening
- R e g e I ba re D i s c ri m in ati e/N otc h

- Regelbare gevoeligheid
- Autom atisc h e g ron d b a I a ns
- Ko pte lefo on a a n sl u iti n g
- Led baxerijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- lTptoetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en notion all metal
- 3-too ns g el u id s d is c ri nin ati e
- 3 standen ijzerd¡scr¡ninat¡e
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handnatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

(0t 14) 370480 - fax (01 t4) 37048t
- http ://ho m e.wxs.nl/- d ete ct/
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Gevonden met de White's XLT Spectrum door P. Kot
Magazine nr.45



WH IT€'5 CLÀf 5IC f L III

Oe måest verkochte middenklasser.
Groot diepte bereik, inbouw TURBO
(35%o meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogelijk. Makkelijk in
gebruik. Ook verkrijgbaar met
digitaal beeldscherm (lD A IDX)

WHIT€'f fUKFMÀsT€K II

P LVf

Land- en onderwaterdetector-
Detecteert ook gouden kettingen.
Regelbare diepte en discriminatie
met echte NULDISC. stand.
Uitvoering met 21 cm open deep-
scan schotel. Verplaatsbare kast.
De Surfmaster: een laag geprijsde
onderwaterdetector met een
uitstekend dieptebereik.

\ ,ì,

terrein. De LOBO? Een specialist
voor erg kleine voorwerpen en
muntjes!FIfH€K C'20

Onderwaterdetector met perfecte
grondbalans voor zout en mineralen.
Voorwerpidentificatie door 2 LED's en
3-tonig geluid. Groot dieptebereik.

IN€LÀB.f €XPLOK€K
f &xf

Een geheel digitale detector met een
zeer speciaal discriminatiesysteem.
Lichtgewicht detector die bijzonder
ergonomisch uitgevoerd is.
Uitstekend dieptebereik en inzetbaar op
elk terrein. Uitgevoerd met een verbeterd
multi frequentiesysteem.

.\

IMPORT EN EXPORT ME ALDETECTORS

Veerpad 2, 8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 , Íax (038) 363 64 80
lnternet: www.metaaldetectors.nl E-mail: metadec@wxs.nl

MINELAB

--â .S - \lElll

6el of o-mail onÇ

voor eon v'fgøbreid

gettÇ

info-pakket



Het was bijna zover: 4 rnaart,
D-day. Er was weer een detectordag
gepland voor leden en (nog) niet-
leden. Ik had nog genoeg tijd om
van alles te regelen. Ik deed mijn
batterijen in de oplader en laadde

ze smorende stampvol (je wilt
tenslotte niet leeg komen te staan

op het veld) en maakte een carpool
afspraak.

oo
De vrijdag ervoor, gv|, gt1I, wat een

regelr zeg. De volgende dag zou het
volgens de weerberichten ook zo

zijn: een stevige wind en winterse
buiten en zo. Ik stelde die avond de

wekker op 8 uur, want wij hoefden
niet zo ver. Vanaf Nij Beets is het
maar een halfuurrje rijden. Ik heb
slecht geslapen, van de zenuwen
denk ik. De wekker ging, piep, piep,
dat pokkeding, ik moest weer naar
m'n werk. Oh, nee, dat is waar ook:

snuffeldag, lekker snuffelen
immers. Dus snel naar beneden,
thee gezet en de plee niet vergeten,
want op het veld staan nou eenmaal
geen hokjes. Kusjes geven, want je
gaat wel een hele dag weg. We
waren nog maar net weg of het
begon al te sneeuwen helemaal tot
aan Noordwolde, maar daar aange-

komen, begon het zonnetje al door
te breken. We gingen ons even

inschrijven en daarna konden we
rondneuzen. Na de instructies
gingen we met de auto op v/eg naar
het eerste veld. In totaal zo'n r5o
man en vrouw en 1'eugd, op een

hele lange rij met steel en schotel
omhoog, klaar voor de start.

Er werd even bij verteld, dat de

organisatie bij het verkennen van
het veld hier en daar wat muntjes
had verloren, ofwe die even voor
hen wilden opzoeken om deze later

tegen bonnetjes in te leveren. De

sirene ging, dus wij los. Ik was nog
maar ro meter'ñ/eg of piep, schepje

in de grond en ja hoor, een zilveren
duppie r9o8, dat kon wat worden
vandaag, dus gauwverder. Nahier
en daar wat duitjes en wat rommel
vond ik toch nog een Duits muntje:
r pfennig, dat waren de muntjes,
die we moesten zoeken.
In de pauze heb ik nog even een

paar loten gekocht voor eventuele
mooie prijzen, want die waren er.

Om ongeveer zux gingen we weer
op weg naar het volgende veld,
:maaÍ îlllopende, het was maar ro
minuten. We hel¡ben weer een

grote, lange rij gemaakt, van ver-

schillende nationaliteiten, want er
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De hoofdprijs, een White's

SpectrumXLT díeter
b e schikking w er d gestel d

door DSH, wordt door
George mc Røe directeur
v an Whit e's ov erh øn di gd

aan d.e dol.gelukkige

wtnnøør

ú t'ts{.l.

waren ook Belgen en Duitsers.
Deze keer had de organisatie alle-

maal sleutels verloren, die we ook
weer op moesten zoeken. Als je die
vond, had je kans op zoo gulden.
Als de sleutel op een hangslot
paste, dan was de inhoud van jou.

Het bleek niet onze beste dag, want
Ik had er 3, Pieter lnad er z en Peter

had er maar r, maar wel een ro
pfennig stukje. Dit zou wel eens

iets kunnen betekenen dachten we

en dat bleek later inderdaad.
Dus we gingen met veel hoop naar

de zaal. We moesten eerst een paar

centimeter sneeuw van onze laar-
zen afschudden. Voor het inleveren
van ons zakje met rommel kregen
we een bonnetje.

We leverden de penningen in.
Er waren in totaal 85o van de rooo
gevonden. We zullen met z'n allen
toch nog beter moeten leren zoe-

ken. Ik heb overigens wel genoten
van de verschillende manieren
waarop mensen zoeken.

Helaas hadden we bij de trekking
van de loterij niets van al die mooie
pijzen. Alleen Peter hadtnazzel
rnel z'n ro pfennig stukje, daar zaI
een prijs van zvijf gulden stukken
op.

Voor de snuffelaartjes in
de dop was er ook nog een

verloting, z detectors nog
wel even en voor degenen,
die niks hadden was er nog

een grote zak snoep.

Bij de grote pennig verlo-
ting waren veel prijzen en
ookgrote: vf 75,-,vf
725,-, ß
f z5o,- en z White's detec-

toren, gouden munten en r
x gratis reis naar Engeland,
Voor velen kon de dag niet meer
stuk.
De vondst van de dag viel een beetje
tegen vond ik: r zilveren gesp, r
zilveren stuiver', een Romeins
muntje met vraagteken, r btonzen
eendje, r gewicht van 2 ons, I
vingerhoed, r ì<operen naairing, r

kruithoorn.

Ik wil voor ik afsluit nog even

iedereen bedanken voor de mooie
prljzen, die gratis beschikbaar zijn
gesteld en niet te vergeten iedereen
van de activiteitencommissie ook
bedankt. Het was een geslaagde en
mooie dag. Graag tot ziens op de

volgende gezamenlijke zoekdag.

Croeten,
Peter, Pieter, Piet



Beeldje

Bronzen beeldje van

monspeßoon op

krukken.

Laat middeleeuws

120O-130O.
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Rammelaar

Fragment van een

v er m o e d el ijk t7 e eeuw s e

rammelaat

(loodltin)Schffibulø
Bronzen schffibula
met een aþeelding

gelijkende op het

Lam Gods

Datering 80o-goo

na Chr.

Bronzen Romeinse

sleutel met een

gesti leerd e di erenkop.

Datering o-joo no Chr.

Romeìnse hanger.

Hanger met

inleg van glaspasta
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Fibula
Bronzen schffibula

Met cirkels in een sooñ

d rieh o eks m oti eJ ì ngel egd

met glaspasta.

Datering

vroeg-middeleeuws.

Sleutel



Atmband
Bronzen Romeínse armbond-

Vesieríng met brede noppen.

Datering o-joo na Chr

5-Fibula
Bronzenfbula uit de

periode 6oo-7oo na Chr.

Brcnzen Fibula
Ro m ei nse p eltra-vo rm ige f b ul a -

lngelegd met gekleurd glas of
halfedelstøen. rc eeuw na Chr

Prìkparcn
z Romeînse pril<sporen

(brons), rc3e eeuw.

Zegelstempel

M ateri aa I kop erl egerí n g.

t8e eeuws zegelstempcl met

florale motieven.
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Een gebruikerservaring is niet
meer dan de ervaring van een

gebruiker. Bekijk en gebruik,

indien mogelijk, zoveel mogelijk
detectors voordat u tot aankoop
van een detector overgaat.

Denk goed na (en wees reëel)

over de plaatsen waar u hoofd-
zakelijk wilt gaan zoeken en de

zaken die u zou willen vinden.

\--]-
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'Waarom een Amigo aan de tand
voelenl Het is toch duidelijk dat het
een beginnersdetector is of (vanwe-

ge zijn lage gewicht), geschik is
voor kinderenl Is het eigenlijk wel
zinvol om zoiets te doen, ofzit er
toch nog meer inl
We zullen zien. Tenslotte ztjn er
heel wat ldeine detectortjes die door
professionele zoekers worden
gebruikt in de bouwput en op de

stort. Denk maar eens aan de

legendarische C-Scope TR 33o. Dit
speurstokkie heeft voor zijn meeste
bazen aI het veelvoudige van de

aanschaffi ngsprij s terug verdiend.
Klein kan wel degelijk heel fijn zijn!

De Tesoro Amigo is al enkele jaren
op de markt en is inderdaad door
zijn eenvoud (een-knops) en zljn
prijs (f 699,-) te plaatsen in de

onderste regionen van de Tesoro-
range. Tesoro heeft in zoekersland
een naam als een producent van
gebruikerswiendelijke, degelijke,

stal¡iele en gevoelige detectors. Met
over het algemeen een voorkeur
voor zilver en een ingebouwde
afkeer van ijzer.

BESCH RIJVING
De Amigo II heeft en bovensteel
met een armsteun als extra acces-

soire. Deze kan verwijderd worden.
Met name voor kinderen is dat
handig. Want vlak onder het elek-

tronisch huis zit ook een rubber
handgreep en daardoor is de detec-

tor niet alleen veel lichter, maar ook
voor hen beter in balans. Voor
volwassenen is het gebruik van de

handgreep we1 aan bevelen. |e hebt
dan meer macht over de detector.
De sluitingen, de stelen en het
mbber zijn robuust en degelijk,
zoals we van Tesoro gewend zijn.
De 7 inch concentrische spoel is

vast verbonden met het elektro-
nisch huis. Dat vind ik altijd jam-

mer. Het is best handig als je er

eens een wide-scan ofeen kleine-
ref grorere spoel aan wilt hangen

vanwege gewijzigde omstandighe-
den. Volgens mij is dat ook nu nog
wel realiseerbaar (vraag b.v. maar
eens aan detectortechnicus Wil
Hofman, zijn advertentie staat wel
ergens in dit blad).
Natuurlijk is die vaste verbinding
zo geconstrueerd om de kosten te

drukken. En de elektronica is

de allemansvriend
AMIGO

Wil Kuypers

I NTRODUCTI E

Zouden er zoekers zijn die hun
detector NIET meenemen op
vakantiel Ik kan me niet heugen
dat ik ooit zonder ben weggeweest.

En wat is mooier dan met een

detector rond te lopen onder de

Zuid-Franse zonl
En zo had ik het afgelopen jaar ook
voor elkaar. En dit keer had ik ook
nog eens een exemplaar van de
Tesoro Amigo II ter beschikking
gesteld. Zo vermaakje je wel.
Gert Gesink, importeur van Tesoro,
had deze detector ter beschikking
gesteld voor een gebruikerservaring
in ons blad. Nu zult vzeggen'.
"Zuid-Frunse zon" lll fa, ikweet
het, het is wat laat. Daar heb ik
allerlei goede redenen en fraaie
smoezen voor, maar daar zallkw
hier niet mee vervelen. Sinds vorige
zomer is er, zowel met mijn aante-

keningen als met de Amigo II, niets
gebeurd.
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uiteraard op de7 inch spoel afgere-

geld.

Het elektronisch huis bezit een

speaker, een aansluiting voor een 6
mm hoofdtelefoon en slechts een

draaiknop waarmee je:

r de detectoÍ aaîzet
z de batterijen controleert en

3 de discriminatie regelt.
De discriminatie loopt op van alle

metalen tot aan trekringen toe.

Het staat naast de draaiknop aange-

geven:

Op All-Met accepteert de detector
alle metalen, op IRON gaat het
kleine ijzer eruit en op FOIL ben je

ook het zilverpapier kwijt.

Verder kun je niets aan de detector
instellen. Dat betekent met name
dat de gevoeligheid en de grond-
ontstoring niet te veranderen zijn.
De grondontstoring is zo ingesteld
dat de Amigo op de meeste terrei-
nen goed uit te voeten kan. Daarbij

weten we dat een kleinere spoel ook
nog eens minder beïnvloed wordt
door grondeffecten dus is een

regelbare grondontstoring voor de

Amigo zeker geen gemis.
Dit laatste geldt ook voor de gevoe-

ligheid: hoe kleiner de spoel, hoe
minder je een gevoeligheidsheids-
knop nodig hebt. Vanwege het
kleine geconcentreerde zoekveld
heb je immers ook veel minder last
van allerlei storingssignalen van
ljzer en mineralen.

fe ziet dan ook dat bij de goedkope-
re detectors van ieder merk, er
meestal een ldeine spoel gemon-
teerd is. Dit is o.a. om de afwezig-
heid van een gevoeligheidsknop
en/of grondontstori ngsknop min-
der zwaar te laten doorwegen in de

prestaties.

Omdat er een concentrische spoel
op de Amigo is gemonteerd, zul je
bij het zoeken overlappende slagen

moeten maken. Een concentrische
spoel is nu eenmaal hoofdzakelijk
in het midden van de spoel gevoe-

lig. Dat betekent natuurlijk op

voorhand dat het afzoeken van een

ro hectare akker met deze detector
geen doen is.

BATTERIJ
De machine draait op een 9 volts
batterijqe en die gaat dagen mee.
De controle op de batterij gebeurl
iedere keer bij het inschakelen van
de detector. Dan hoor je gedurende
enkele seconden een luide toon in
de koptelefoon (die kan je beter nog
even niet op zetten, je hoort het zo

ook wel).
Het is natuurlijk verstandig, en dat
geldt voor iedere detector die op

deze manier zijn batterijen contro-
leert, om onder het zoeken afen toe

de detector uit en weer aan te
zetten.
Doe dit zeker altijd een keer onge-

veer ro minuten nadat je gestart
bent met je zoekactie. In het begin
lijken de batterijen vaak nog rede-

lijk wat spanning te kunnen leve-

re:n, maar als ze slecht zijn zakt dit
vermogen binnen enkele minuten
als een plumpudding in elkaar.

OP TAFEL
Voordat ik met een nieuwe detector
het veld ín ga, gaat bij mij altijd de

detector op tafel. Niet dat ik er op

uit ben om de dieptewerking te
gaan meten, want een luchttest zegt
nu eenmaal niets.
Nee, het gaat er meer om hoe de

detector reageed, hoe hij klinkt, hoe
snel de respons is. Korlom, even

rrriken proeven en luisteren.

Om met dat laatste te beginnen: hij
klinkt als een echte Tesoro. fa,
hallo! Hoe danl
Wel, dan moeten we even temg
naar het arlikel van Mart Hoffman
in Detectormagazine nummer 48,
blz. zo e.v. Hij beschrijft zo

treffend hoe je aan een bepaald
merk gewend raakt. Je bent er mee

vertrouwd, je kent de reacties, je

weet wat je er aan hebt. En dat is bii
mij, wat deze Amigo II betreft, niet
anders. Dat is wat ik bedoel als ik
zeg hoe de detector klinkt en

reageert als een "echte" Tesoro.
Daarbij merkte ik dat hij bijzonder
gevoelig is voor klein grrt zoals,

dunne zilveren muntjes, dunne
kinderringetjes, fragmentjes lood
en brons. De reacties op groter spul
zoals dikke Romeinen, pelgrimsin-
signes, bronzen ringen zljnzonder
meer goed.

Ik geefgeen opgaven van diepten in
centimeters omdat dit, zoais al

gezegd, niet relevant is bij een

luchttest.

PRAKTIJK
Met al de voorgaande kennis (en

mijn ervaring) in mijn achterhoofd,

had ik al een bepaald vermoeden
hoe de Amigo in het veld zou
presteren.
En eigenlijk ben ik in de praktijk
nauwelijks meer verrast.
Misschien de handelbaarheid dan,

jongens, wat is dat verrassend licht
zoeken! Wie hier nog een lamme
arm van krijgt moet naar de fysio-

therapeut of die moet wachten tot
h1jlzl15 jaar is. Want dit zoekt
natuurlijk ontzettend lekker licht.
Als je op storthopen zoekt, wil een

detector na enige tijd nog wel eens

exita zwaar aanvoelen omdat je met
die spoel omhoog loopt te zwaaien.

Met deze Amigo merk je daar echt

niets van.

Het pinpointen is een fluitje van

een cent. Door de 7 inch concentri-

sche spoel vind je altiid precies je

vondst midden onder het spoeltje.
Dat betekent dat je geen onnodige
grote gaten hoeft te maken. Het is
altijd raak.

In Frankrijk heb ik gezocht in en
langs een stromend riviertje. En dat

t
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gaat goed. De franken en andere
rommelqes (trekringen, om maar
eens wat gezelligs te noemen)
kwamen er met gemak uit. Ook op
de grintruggen, zelfs die met de

grotere maat kiezels, kun je mede
door de kieine spoel heel gemakke-
lijk de signalen van elkaar isoleren.

Je rolt de hele grintrug zo op als je

vanaf een kant de zaak systematisch
afiverkt.
De discriminatie stond hierbij op
stand IRON.

Ook heb ik een paar speeltuinen
afgewerkt. Dat betekent dat mijn
zoontje weer een paar autootjes
erbij heeft en dat er genoeg franken
uitkwamen om iedere dag het hele
gezin op een ijsje te trakteren. Het
werkt gewoon goed met zo'n ding.
De zandbakkeîzouje beter speel-

goedbakken kunnen noemen.
Zoveel spielerij komt er uit. Het
zoekt ook heel gemakkelijk op zo'n
ministrand, moet je eens proberen.
Discriminatiestand: IRON.

In eigen land is
de Amigo II op
de stort getest.

De discriminatie
heb ik afgere-
geld op het
afwijzen van fìjn
ijzer. Dat maakt
dat de detector
prachtig stabiel
bleef en nauwe-
lijks iets van
zijn gevoelig-
heid inleverde.
Natuurlijk is de

Amigo voor dit
kleine werk
bijzonder goed
geschikt.
De kleine brons-
jes en loden
fragmentjes
komen zo vln

een 5 tot ro centimeter rMeg, wat
betekent dat de detector op deze
grond zeker niet doodsiaat. Ik vond
z zilveren dubbeltjes, waarvan er
een zeker zo'n 8 a ro centimeter
diep zat Deze detector geeft je dan
ook het verlrouwen dat hij die
zilveren vingerhoed op rz centime-
ter makkelijk voor je zal pakken.

De reacties op groter ijzer blijven
dan we1 bestaan. Maar ik neem aan

dat ieder weet dat als je op een stort
zoekt dat je dan eerst het grote ijzer
moet verwijderen.

CO NCLUSI E

Het is een echte Tesoro. Degelijk,
vertrouwd, gevoelig en het belang-
rijkste: de eenvoud. Het is een

echte allemansvriend. Iedereen kan
met dit apparaal uit de voeten.
Zijn beperkingen komen voort uit
het ontbreken van een grondontsto-
ring en een gevoeligheidsregeling
en het gebruik van de 7 inch spoel.

Op een zovtzeestrand (zeker a1s

het ook nog gemineraliseerd is)

moet je met deze Tesoro wegblij-
ven. Dan wordt hij echt onstabiel en
er valt niets af te regelen. Ook op
grotere akkers en weilanden heb je

aan deze Amigo II niet zo'n beste.

Het kan natuurlijk wel, maar met
zo'n ldein spoeltje en overlappende
zoekslagen ben je wel effe te lang
onder de pannen.
Waar die zich wel voor leent is het
fijne gepriegel op de vierkante
meter.
In tuinen, onder de waslijnen, in
speeltuinen onder en rond de

speeltoestellen, op centrale punten
in parken, onder grote bomen, op
oude zwemplaatsen, bij kleine
strandjes, op grintruggen bij rivie-
ren, in en bij oude gebouwen,
onder de vloer en op storthopen en
bouwputten. Dalzijn de terreinen
waar deze detector op zijn best is.
Vanwege zijn gewicht is de detector
ook zeer geschikt voor jongeren.
Maar niet alleen voor kinderen is
dat lichte gewicht nodig.

In een Engels detectorblad stond
een gebruikerservaring van een

man die veel last had van zijn ntg.
Met zijn gewone "hoofd" detector
kon hij maar een enkel uurlje
zoeken vanwege het te hoge
gewicht. Dan moest hij al weer
stoppen. Met de Amigo was dat pas

na verscheidene uren zoeken.
Interessant om te lezen was dat hij
zijn (niet met naam genoemde)
hoofddetector met de Amigo had
vergeleken. Hij had een stuk grond
op een akker afgezet en ging daar
rne| zijn grote detector overheen.

De signalen die hij kreeg contro-
leerde hij met de Amigo. Het bleek
dat zeker 9o%ova:n de signalen met
de Amigo ook te horen waren. Het
waren vooral de diep gelegen
vondsten waarvan de Amigo de

signalen niet kon oppikken. Dit is
ook logisch gezien de kleine 7"
spoel. Bij een latere herhaling van
deze test op een andere plek, kwam
hij tot hetzelfde resultaat.
Hij deed echter ook het omgekeer-
de. Hij ging op een afgezet stuk
eerst met de Amigo een aantal
signalen markeren, waarna hij die
controleerde melzijn grote detec-

tor. Het bleek nu dat er een paar
signalen bij waren die de grote
detector niet detecteerde! En een

daarvan was een zilver muntje van
Henry de VIII.
En dat is natuurlijk weer te danken
aan de bekende, grootse kwaliteiten
van een kleine concentrische spoel.

Voor beginners is de Amigo bijzon-
der geschikt. De een-knopsbedie-
ning kan niemand in de problemen
brengen, het is zo simpel. De

prestaties zljn zonder meer profes-
sioneel. Eenvoudig pinpointen,
stabiel, licht, gebruikswiendelijk.
Wat wil een beginner nog meerì
Het is dan ook een detector die je

niet in moet ruilen maar erbij
houden als reserve detector en
detector voor klein spul in moeilijke
grond.
Immers ook de ervaren zoeker
heeft aan deze detector in de bouw-
put en op de stort een betrouwbaar
en gevoelig apparaat. Die veel
makkelijker zoekt en niet zelden
een beter resultaat geeft, dan een

grote, dure knoppenwinkel-detec-
tor.
Het is tevens een handige reseÍve-
detector als je "hoofd" detector het
eens af laat weten of als ,je eens

iemand (nieuw lidl) meeneemt op

een zoektocht.

Príjs Fl 699,-
Importeur Gert Gesink

Tel. o5j-4joo5tz
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In - en verkoop en ruiling van :
archeologische voorwerpen en detectorvondsten

Europese Prehistorie - Romeins - Vroeg middeleeuws - middeleeuws tot l8e eeuws

Grieks en Eg¡rtisch

Bronzen sculptuur van de god Hercules, Etruskisch 3e eeuw woor Christus, hoogte ¿ 12 crn
Btonzen sculptuur van de godin Fortuna, Romeins 2e - 3e eeuw na Christus, hoogte : 1O cm

Ancient Art GaIIery Stormbroeh
Fleezerwegl43 - 56L4 HDEindhov€r z telefoon 2O4O2132877 -

mobiel z O6-54352859 - email: info@storrnbroek.nl

I(iik op onze website : www.stormbroek.nl of kom langs
wij zijn geopend : dinsdag, woensdag en zaterdrgvan 9.OO - 17.O0 uur.

Voor verschillende nationale en internationale verzarnelaars zijn wij
constant op zoek naar archeologische voorwerpen en objecten.
Dit mogen losse voorwerpen zijn, rnaar ook gehele collecties.

Tegen kontante betaling !!

Voorwerpen dienen aangemeld te zijn, maar kunnen ook door ons worden aangemeld.
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Vingerhoeden en
naairingen uit de

Amsterdamse bodem
ze deel AWN-reeks, rrz pagina's
Zeer geschikt voor determinatie.

Verkoopprij" f ,4,95 (excl. porto)
Te bestellen bij: |. Koning, tel. (o58) zú 5573

.DETECT GERT GESINK
Tel: 0534100512 Fax ß45558
nnnBOEKEN 2OOOnnnn

Munlen enpennWen
BOÛ2 CATÄI,(rcUS, DE ¡IEDERI,Á¡IDSE MUNTEN VAN

lE06tothedÐ Mwis 2¡00 - tE95
BOOSA\TAI,OGUS,I'EMI'NIENVAÍBEI,GIEI79G1997 - 23,50

BOO9KLEINERDEUTTICÍERMT'INTZICâTÂLOGIA7I.I9q7 -23,fi
Bol3 MIJNTBOEKVANPIETVERKADE (15,1G1795) - 39,s0

BOl5 V/DNEIIERII\NDEN,dær GJIoubo - 36,-

BO44 VÐ.GI¡S EEEI¡,ENAÄR, Nedãla¡dsemutqtotls?6. .. - 1@,-

B062 DESTEDELIJKEMT'NTVA]I¡MJMBGtrN - 29,50

BO63NOORI,I\IEDERLANDSEMT,NIGEIVI@TEN.AMIPd - 3125
B005ROMIS@Mr-INz!:Nv.ONPOMPEIT-TSBISROMULUS 570pag - 89,-

Duistaliç cdralogus, goed altønaief wor Rom Coim-
B006IIEZLVaRENBENnLIXdæ12 qpagopbmgsprijm - 30,-
8146 gA¡¡DDOEK ìTEDERIIINDS KOPERGEII) 152}1797 . 95,.
Bl47 STANDARDCATALOGOFGERIìúINC()INS 160r TOPRESENT - ¡2720

Dete¡minatìe v an hooldz metølen voo¡w erpen
Bû71 LONDONMUSEI,MCâTAI,oGOE r94o 320pag. mcthondodm

eftældingmmMdddøwmdalawry. - 89,-

BÛ78 VERDORGEN STEDEN, STADSARCI{EOI¡GIE INNEDERLAND
Præbtbæk met honderdil fotob ru womrpa,
sødsplategrcndmenopgravingsteæinalceb.,hardkaft .. - 49,50

B0B5 EEN EIGENZI¡a¡ÍIG VERZAMELAAR, 94 pag. ,honderdm foto's

m metalq rcrerpq! kmdela¡s5 pÜpewo€tæ, tia w - 15,-
B096DETECTORI.I¡{INI læpag-lomilGffifu - 35,-
BI5ImIIJGENPROÍ'ÂÂN,standaÃdwlwBcuingú 342pag. -13q-
BImEFTTTGENPROFÄAN. to4Pag;oEtimq(p€lgrim)insþæ - 2ß,-

BIûTBRONSLITDDOUDtrHD, 94pag Nedalædstalig - 2ß,5O

Bl08 ÄRGEOLOGIE % MIDDELEEINÍS NEDERLÄND, 96 pag: - 24,fr
BIOgDEROMEINSETHDinNedøtmd,%pag - 28,50

Btlo.ÀRGEOLOGIEvuFRIESLlND,23opagwldetætoflond - 49,95

Bll3DEIT¡CIrORFINDStlmpag 1000in6tr - 35-
Bl 16 EEILIGf,N UIT DE MODDER, pnÊhtbo€k ow pelg¡iruiroienæ - 27 ,5o
BllTGEIJ)UllDEBDl,llvfddelbutgs€huiswilwndste¡155G1570 - 25,-
B118 GRAVENNAÀRFRESE KOiü{GEN, mæibo*ie osde opgBntgÐ

op de tøp m Wlnaldu¡¡, 72 pag. wl foto's m metaalvondstq - I 8,50

BIlgEISIORYBE¡IEÂIEOITRFEET, 2l2psg A4fomast In hu histo-
rirche rcþrde behudeld de schrijw duiadø meh|o ru¡wpøt - 47 ,5o

B156BUO(LES l2ll'l8lxl (44 bo€k owgÊsprÐ, mæi næþ) 125 pag: - 39,m

BI64DEITCTORHNDS3(elinkleu)A4fomaalwolg@, - 39,90

BI6TMEESIARIEKENSOPEETDÁIÇ boekowfotsølodøó4pag - 25,-
8178 O\TALOGUS, Pminçn v/d Hondenbelasting i/h Belastingmum - 25,-
BIT9BROIìru.ÂGEMEIALSORKbrcrotijdvæwpo64pag - 15,-
Bl80 SIDDENINSGERVEN, rcûdsten uitbæn¡ttfl in Demter, Nijneçn

D'ordrEht m Tiet (125G1900) in 2 geb. boefteq hard lofr 1Û75 pag - 139,50

8181,1{X'0JAÂRMETAALINNEDEERLAND' Clsdeæ{omndgtm - 17,fi
Bl32PÄRfTAcT,Ëtaüdionforbegimæ,52pag; Zeerioteßsút - 17,50

Melaaldetectors
B0ol SUæESVOLZOEKENMETDEMETÁALDETECTOR doo¡Ge¡t

Gcink,229pag hondsdenfotob,ookmvondstm(b!jmuitrtrk) - 39,90

BI32MODEßNMETALDEIECI1ORS doorChalæGaætt - 59,50

BIT3METAI,DETECTINGONTEECOAST - 3450
BæTSUNKENTREÂSIJREHOWTOFINDÌTdmrRobqtlvlan - 5q5O

8141IÎEÄSITREEÀORDS, (pruhtbækgpd inHüowshatwndsten) - 39,90

Níeuwe boeken-Nieuwe boeken -Nieuwe boeken
Bl92 ORTTTNG.SITGNIK ñirProEs t69pag. ÌVolfgrg Schiilq 1999-

Gad ovu pmfeionele detætietæhni€¡@ (Dui{s)

Bl82 DE IEMPEL VÂlI EMPEL, 195 Pag Â4 forrl geb N Roymæ 194
BT83 BRÍIISE MUSETJM GTJIDE IIOEARLYIRONAGEANTIQI'ÌIIES

1925 repritrt l7opag Geb- bddl€ft
BIS4ANIIQUE BOTILES COLLECI{)RS ENCYd,. met prijslìjst, l9Pas

had laft, çbondø. Vælfotob
8186 CÀTATOGUS NEDERIIINDSE K)NDENBELASTTNGPENNINGEN

dær A J Kælj 1988.. A4 fonaa'zlz p¡gnia s (3083 aJbældine¡n)
B1e7 ÄRmFACñ¡ OF ENGLAND & UNTIED KINGDOIì4 má ms d4

l000fotob E wndstsr wafde st@tijdtot 1750 (+æt. prijslijst)

BI8SKIIII)ERDEIIJT, niddeløw spælgoed in del:geladc¡ 416pag
,160 illustÍiæ, gedæltein kleu Geb hud kal

BIS9MEDIEVÄLÄRTIFACTS , vmþRomm A¡tefrcb Fùll Colo!met
prijslijst 300 illutraiæ dær Niçl Mlls

BlgO IIIEÄCTI)MPLISEEDÄRT, goudmvæmrpan uit de brcnsijd in

Ençland m Ierlæd Pnchtvoeh in prijs Bphalvød, nu
Brgt PTLGRTM SOUVn¡IrRS ÂND SECI T,ARBÂDGES (IüWBOOK)

BESTEL: Via Girooverboeking op giro 48.38.918
MÄAKHETTÛTAAI,BEDRAGVAI.¡DEBESTELLING +
f 6,- VERZENDKOSIEN O\IER OP ONS GIRONIJMMER
TN.V DE'IECT ENSCHEDE (B6t€lnrmæ + adß weldÐ!)

Telefonisch of via f¡x. uw bestelling wordt
ONDER REMBOTIRS VERSTTJIJRD. VERZENDKOSTENF 2q-

Vanuit België: per Eurocheque of postw.

3q90
?qm

5q90

5q90

37,fi

69,90

95,-

39,90

8q50
r 89,50

Ruim assortiment uit
voorraad leverbaar

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

4000 jaar metaal in Nederland

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgerweeshuis

en het Goois

Museum heeft de

DDA in samenwer-

ln dit ¡n full-color gedrukte boekje zijn + 200 voorwerpen uit

de expositie, afgebeeld en beschreven. Een boekje dat eigen-

lijk bij geen enkele zoeker of archeoloog in de boekenkast

mag ontbreken.

U kunt het boekje bestellen door f 20,- (incl. porto) over te
maken naar postbank nr. 1 675000 of ING Bank nr. 67 B0 04

900 t.n.v. De Detector Amateut met vermelding van'boekje
expositie'. Het boekje wordt u dan z.s.m. toegezonden.
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\ân Bos
totStåd

kn bqie daeaarømanur heef. thuis een aardige bæl¡onl<øst

garuld ma dlerlei boeløn ùe regdmang wordm geraai-

pb4d øls er ureer øsleul<s ß gevonien. Inhrtverbden zijn

er diryw bæken wyhenm dte voor esn ddrdarøntø.leur

lwd i.nÌeræsont zjn maar dit niø meer ín de bæ\iltfukçl

Iigm. In æn vrie ørtilcelznml Frans Breibqth wL aental

vøn dze bælcm bæprekat. Wü dqtken da+ hø de rfleiÌt

waard ß, to probørm m'n bæk blìvæfueW blj een znak als

'deSq¡e'of emboekantiqtnnaa+øpaHcmnkríjgat.

S ta,d
)s
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¡- Herto

Het boek dat ik deze keer onder de
aandacht wil brengen, stamt uit het
begin van de tachtiger jaren uit een
tijd dat er voor amateur-archeolo-
gen c.q. detectorgebruikers niet zo
bar veel lectuur op de marlt
beschikbaar was. Zodra er in die
jaren een nieuw boek verscheen op
dit gebied dan deed ik bijna alles
om het in mijn bezit te kriigen. Zo
ook met de uitgave 'Van Bos tot
Stad'. Het voornoemde boek komt
van de dienst Gemeentewerken van
's- Hertogenbosch. Ik herinner me
nog goed dat ik destijds feiteliik al
te laat was met mijn bestelling. Bij
de dienst werd ik door een vriende-
lijke dame te woord gestaan doch
zij vertelde me dat het l¡oek al enige
tijd was uitverkocht. In het gesprek
liet zij zich ontvallen dat er bij de
dienst nog uitsluitend een paar
z.g.n. presentieexemplaren achter
de hand werden gehouden voor
buitengewone gasten. En van die
exemplaren mochten er geen meer
van in de verkoop. Oeps.. Wat nu
gedaan) Behulpzaam noemde zij

Opgrøvingen in 's- He genbosch

mij nog een Bossche boekhandel
waar ik het zou kunnen proberen.
Het zat me toch niet lekker. Ik
gooide het over een andere boeg.
'Met stroop vangt men vliegen',
zegt toch een l¡ekend spreekwoordl
Het was alles of niets. En zowaar,
mijn babbel was kennelijk overtui-
gend genoeg om haar op andere
gedachten te brengen. Na een
aantal dagen belde de postbode aan
met een pakie..... !

Na Rotterdam, Amsterdam en
Utrecht was 's- Hertogenbosch in
ry77 de vierde stad waar een

gemeentelijk archeoloog werd
aangesteld. Een van de opgraving-
projecten werd De Markf waar van
verwacht kon worden dat het de

oudste kern van de in rr85 gestichte
stad moest zijn. De eerste drie jaar
van gemeentelijk oudheidkundig
bodemonderzoek o.l.v. drs. H.L.

fanssen zijnín deze fraaie publica-
tie samengevat. Men heeft ernaar
gestreefd een zo breed mogelijk
overzicht te geven van het archeolo-

gische werk, waardoor dit voor een

ruim publiek toegankelijk wordt
gemaakt. Het boek bevat daarom
zowel beknopte onderzoek- en
opgravingverslagen als overzichten
van de bouwgeschiedenis van
middeleeuwse kerken, woonhuizen,
de oudste stadsommuring en van
de geologie, prehistorie en Romein-
se tijd van Den Bosch en omgeving.

Opgrar'ingcn in's.Hertogcnbosch
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Net zoals in andere grote steden
verdrongen zich ook hier vele

belangstellenden langs de afraste-

ringhekken. Zo kwam er bijvoor-
beeld op de Markt een waterput
tevoorschijn waaruit stedelingen
van honderden jaren geleden hun
drinkwater haalden. Opnieuw
stonden Bosschenaren als het ware

oog in oog met hun voorouders. Na

het grootscheepse onderzoek op de

markt werden door drs. Hans

f anssen en zljn medewerkers
verschillende opgravingen in de

binnenstad maar ook elders in de

gemeente (Engelen, Maaspoort)
ondernomen. Hoewel deze opgra-
vingen - dikwijls op achteraf gele-

gen braakliggende terreinen - niet
die massale belangstelling kregen
als die op het Bossche ontmoetings-
punt bij uitstek,
De Marl¡t, zijn de resultaten niet
minder belangrijk geweest. In
hoofdstuk z3 kunnen we lezen dat
uit historische bronnen bekend is
dat Den Bosch in de middeleeuwen
een belangrijk exportcentrum was

van metaalproducten. Vooral Bos-

sche spelden en messen stonden

bekend als kwaliteitsproducten, die

via de jaarmarkten van Antwerpen
en Bergen opZoorr. gretig afirek
vonden en zelfs wegens hun goede

naam werden nagemaakt, onder
andere te Amsterdam. Het belang

van de metaalnijverheid binneñ de

stad blijkt bijvoorbeeld uit een

belastingaanslag uit 1552. Op een

aantal van in totaal z58r mannen,
kon in 1598 gevallen het beroep

worden achterhaald. Het grootste

aantal hiervaî,3o4, was in de

metaalsector werkzaam, direct
gevolgd door de tefüelnijverheid
(z9zl en op iets grotere afstand
door de looiers en schoenmakers
(r3z). Binnen de metaalsector gaan

de spelden- en messenmakers
duidelijk aan kop. Er worden 97
speldenmakers vermeld en 6o
messenmakers, I messteker, I
mesverkoper en I lemmersmid.
De messenmakers zijn echter
moeilijk te onderscheiden van de

smeden, doordat ze één ambacht
vormden. Onder de overige beroe-

pen in de metaalsector zijn vooral

de geelgieters, goudsmeden en de

ketelaars goed vertegenwoordigd.
Ook de wapensmeden waren tot ver
buiten de stad bekend. Grote hoe-

veelheden metaal- en ijzerslakken
werden aangetroffen in de r4e- en
r5e-eeuwse kuilen en ophogingsla-
gen in de Postelstraat, de Verwers-

straat en de Spuistroom, terwijl op
de Marl:t een kuil, daterend uit het
einde van de rze eeuw, gevuld met
ijzerslakken en houtskoolbrolJcen,
werd aangetroffen, die vermoedelijk
behoord heeft tot een primitief
ijzersmelterijtje. Vanwege de

zandige bodemgesteldheid zijn een

aantal van de Bossche voorwe{pen
gecorrodeerd en aangetast, zodat

een langdurige en soms gecompli-

ceerde consolidatie en restauratie

nodig was om uit de bonken roest,

oxiden en aankorstingen herkenba-

È€'*

re voorwerpen te distilleren. Naast

de hoofdstukken over metaalvond-

sten komen onderwerpen als glas,

aardewerk, benen voorwerpen, leer
en dergelijke aan bod. Het boek telt
meer dan driehonderd pagina's,

daarbij rijk geillustreerd met talloze

afbeeldingen met bijbehorende
beschrijvingen. (ISBN 9o -

9ooo53r-5/CIP)

Een gespecialiseerd bedrijf in
historische boeken is o.a.: Inter-
book International BV aan de Lange

Haven 97 in Schiedam.
Uw komst vooraf even melden op

o;o - 4266o34 en vraag neer mevr.

Burggraaf.
Beschikt U over internet kijk dan

ook eens op http://www.interbook-
artbooks.com of stuur een e-mail
aan: info@interbook-artl¡ooks.com.

F røns Breíbøch, D ordrecht

-rD
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Soldenief vìndploats: Roeselare, periode: 35o-tj7 5,

ofmetingen: z8 x z8 mm, materiaal: lood-tin

Klouwende Vlaamse Leeuw

vindplaats: Roeselare

periode: tj75-r4oo
afmetingen: z6 x zo mm
materioal: messíng

Zwaar bewapende rìdder

vindplaats: Roeselare

període: ry5e975
afmetingen: 4o x j5 mm

maleriaal: lood-tin

Unieke middeleeuwse profane drr

Tot voor kort was er in Vlaanderen
omtrent deze mysterieuze, in
speldvorm gegoten tinnen kleino-
den weinig of niets bekend. Enkel
een kleine groep detectoringewij-
den wist van hun bestaan af. Een
inventarisatie of beschrijvin g ont-
brak volledig. Deze mooie uitingen
van onze rijke Vlaamse cultuur
gingen geheel zelfs aan de aandacht
van de huidige generatie archeolo-
gen voorbij.

Allerlei verkeerd ingeschatte inter-
pretaties tijdens het archeologisch
gebeuren maalden deze kleinoden
voor hen ongrijpbaar. Het grote
discussiepunt was uiteraard in elke
situatie de metaaldetector, ofwel de
(mis)gebruiker, die zoveel verloren
materiaal opnieuw aan het licht
bracht. Alle partijen hanteerden

dan ook het Vlaamse gezegde "Wie
niet weet, niet deert". Aan deze

situatie loram pas verandering toen
inry93 in Nederland een stan-
daardwerk verscheen: "Heilig en
profaan, rooo laat-middeleeuwse
insignes uit de collectie H.f .E. van
Beuningen. De auteurs beschrijven
in dit standaardwerk honderden
wijwel onbekende metalen sierspel-
den.

Dankzij dit werk weten we nu dat
zowel in de Noordelijke Nederlan-
den als in de Zuidelijke Nederlan-
den (België) vooral in de woege
periode veelal gelijkaardige vormen
aangetroffen worden. Bovendien
blijkt nu duidelijk dat het gaat om
serieproductie. Veel preciezer en
duidelijk dan dit bijvoorbeeld het
geval is met gebruiksvoorwerpen

van aardewerk, kunnen we hier het
verloop van middeleeuwse stijlen
dateren. We stellen eigenlijk vast
dat er altijd een grote correlatie is
tussen de tijdsgeest en de geprodu-
ceerde vormen. Onderzoek van
deze toch wel merh¡raardige acces-

soires brengt velen op een ver-
nieuwde kijk op deze middeleeuwse
periode. Het intensief opvolgen van
graafwerken en nauwgezet onder-
zoek met de metaaldetector resul-
teerden erin, dat we ons een precies
beeld konden vonnen van het prille
ontstaan van profane draagtekens.

De historische ontwikkeling schijnt
zichin het eerste loarart van de r4e
eeuw te hebben voorgedaan. Het is
duidelijk dat in betreffende periode
zowel lood-tinnen sierknopen als

ldeine lood-tinnen tekens gedragen

?



Vroege draaglckens

vindplaots: leper

periode tjoo - tjz5
hoogle 11 mm

mot¿ríaal: lood-tin

Serieproductie

vindplaats: leper

periode: rj5o
afmetingen: j6 x j6 mm
moterîoal: lood-tin

Mislukt afgietsel

vìndplaats: leper

període tjz5 - r35o

hoogl¿ 30 mm
materiaal: lood-tín

Tij dens oppervlakteonderzoek met
de metaaldetector in Ieper werd
inmiddels reeds vastgesteld dat
dergelijke draagspeldjes ter plaatse

werden aangemaakt. Tijdens de

onderzoekscampagne van 1989 en

1990 konden in de omgeving van

de St. Pieterskerk enkele misgego-

ten speldjes verzameld worden.'We
bedoelen hier een aantal speldjes
¡Maawan men duidelijk kan zien dat

het in feite misbaksels of beter
gezegd om mislukte afgietsels gaat.

In de Verdronken Weiden werden
eveneens een aantal van deze

mislukte afgietsels gevonden. Uit
het voorgaande mogen we bijgevolg
aannemen dat ze hier ter plaatse

werden gegoten. Uit de verschillen-
de vondsten kunnen we eveneens

opmaken dat er sprake ¡¡r'as van een

zekere mate van serieproductie met

meerdere mallen (gietvormen). De

stichting Heilig en Profaan jaar

2ooo is momenteel bezig met de

afwerking en de inventarisatie van

alle in de Nederlanden ontdekte
draagtekens. Wegens hun zeld-

zaam]netd of hun nieu'¡/e vorm
zullen heel wat Vlaamse tekens in
dit standaardwerk opgenomen
worden. Misschien is dit dan een

nieu¡Me stap in de richting van het
optimaal gebruik van metaaldetec-

tie ten dienste val1 de wetenschap

in Vlaanderen.
In ieder geval zal nooit meer
iemand de spreuk "'Wie niet weet,

niet deert" kunnen hanteren.

P. vøn Wønzeele
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ragtekens in West-Vl aanderen
werden. Uiteindelijk hebben de

draagtekens een snelle uitbreiding
genomen. In essentie kan men
aannemen dat misschien een meer
uitgebreid productaanbod aan de

noden beantwoordde.
Het aantal draagtekenvondsten is in
Vlaanderen beduidend kleiner dan
bijvoorbeeld in Nederland. Toch
kunnen we nu al spreken over
tientallen tot nog toe onbekende

vormen voor de provincie West-
Vlaanderen. In het boek "Heilig en
profaan 1995" vermelden de

anteurs eveneens dat de talrijke te
Ieper gevonden draagtekens een

totaal nieuw licht werpen op deze

materie. De sluitdatum van 1383 of
anders uitgedrukt: de vernietiging
van de buitenparochies maken dat
alle daar ontdekte insignes aange-

maakt zljnvoor r383.



AANMELDINGSFORMULIER DE detec tor¡u¡rrun
METAALVONDST

SITUATIESCHETS VINDPLAATS CÊVONDEN OBJECT:

AFBEELDINC CEVONDEN OBJECf:

IN DEPOT BU DE VINDER

DATLJM: L DNR

NAAlvl VINDER:

ADRES:

POSTCODE / I)IOON PLAATS:

TELEFOON:

cEVONDEN OBIECt:

MATERIAAL:

OIVSCHRIJVINC OBJECT:

AFI\ilETlNC / C Q GE!íICHT:

DETERN/lNAT|E VERRICHT: lA / NEE DOOR:

vTNDPLAATS / COORDTNATEN

CEMEENTE / PLMTS:

HANDTEKENINC:

HETCEVONDEN OBJECT BLl.lFT lN IEDER GEVALTOT3 TVAANDEN NAAANMELDTNC

Hoe dient u het aanmeldingsformulier
te gebruikenl
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 gebruikenì
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop aan te
melden. ln het algemeen kunt u voorwerpen of munten uit de l6e
eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse vond-
sten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bronzen tijdperk
zijn wel van archeologische betekenis. Bij twijfels kunt u altijd even
naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen

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

Cevonden object:

Materiaal:
Omschrijving object:

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

ligt en eventueel de coördinaten.
Vondstomstandigheden: geploegdeakkermetveel

Romeinse scherven.

vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: vrouwen kop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduideli,iken door een schetsje
te maken. ln het geval van de munt kunt u een tekening, foto, fotoko-
pie of een krastekening van de munt maken en deze opplakken.

Het formulier kunt u opsturen naar:

Adressen provinciaal archeologen
(zie magazine w.461

Konínklijk Penningkabinet (KPK),

Rapenburg 28,

Postbus 11o28t2301 EA Leiden
Telefoon o7r-5r60999

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

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KLEINE MOEITE!
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. Perfecte zoekdiepte
. Zeer eenvoudige bediening
. LCD-D¡splay met grond-radar
. Volledige discriminatie op beeldscherm
. Tonen discriminatie (zelfs in pin-point)
. Stof en spatwaterdicht
. Akker- en strandprogramma's
o Standaard met 25+15 cm zoekschotel

digitale
perfectiet

ppen

Ãtlechts 
twee kno

Munsters
Detectie

BEL 0492-57 4'.1 I4
VOOR ONZE SPECIALE

I NTROD UCTI E.AAN BI EDI NC EN

Keepstraat 2,5702 LH Helmond Bezoek ook onze website WWW.REAIITY.NL/MUNSTERS
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Kooistra M etaaldetectors
Compass / Carrett / C Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren tr4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@ kooistra-detectors com
lnternet: m-kooistra-detectors.com

Lankman Metaaldetectoren/
Grondvondsten Museum
Diverse merken, dag en nacht service

ds. v.d Tuukstraat 26,8j9r HL Noordwolde
tel (o56r) 43 3z 13

E-mail: lankman@zonnet nl

DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's y' Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten

j.P. Beukemastraat t8, 9965 Rj Leens
tel (o59) 57 t7 49
email kadìjk@freemail.nl

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's lYiking
Fisher / Laser / Goldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur
lnruil / Opsporing

Schurinksdwarswe g t, 754 AI Enschede
tel. (o53) 43o o5 rz, fax (o53) 4j4 55 58
E-mail: info@detect.nl
I nternet: m detect nl

Salland Detectors
Carrett / Compass / Detector Pro
Treasure Baron / Verhuur / lnruil
Diepzoekers / Onderwater detectors

Speelmansrveg 9,8ìrì t\4H Raalte
tel (0572) 18 zz 96, fax (o572) 38 zz 96
mobiel: o6-2o394524

r Detectíon Svstems
Holland (Rúud de Heer)
\lhitels / Minelab / Viking / Fisher
C-Scopre / Tesoro

Veerpad z, 8276 AP.-Zalk
tel (o38) 3g 65 9t; fdx (o38) j63 64 80

':Ê-mail: info@metaalde¡ectors.nl
E.mail: metadec@wis.nl

-'lnternel: w.metaàldetec.tors.nl

FRIESLAND

TT r Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o a White's detectors voor
hobby, beveiliging en

industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporin gservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O P

tel (o527) 20 jg 29, mobiel o6-zzz4z848

MidHolland detectoren
Diverse grote merken, o.a White's

Zwaluw r5,3752 NW Bunschoten
tel o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-maìl: in[o@ metaaldetectornl
lnternet: ww.metaaldetectornl

Hofman Electronica V.O.F.
Diverse merken / Eigen servicedienst

Wingerdstraet 6, 6641 BN Beuningen
tel (oz4) 677 4o 63

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en onderwater'
metaaldetectoren / C-Scope / Minelab
Tesoro/White's/CEIA
O ps poringsservice
Verhuur van metaaldetectoren en

detectiepoorten

Haverdreef t9, 7oo6 LH Doetinchem
tel (olr4) 39 t4 56, fax (o3't4\ 39 t4 24
lnternet: M.ceia nl, E-mail: info@ceia nl

D.J. Laan Metaaldetectors
C.Scope / Fìsher

P¡eter Maatsstraat r2
r777 AP Hìppol¡ushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7l 59 3z 86

Hamstra V.O.F.
Carretl lCompass
C Scope / Detector Pro

Kleine Haarsekade tt9
4zo5 NA Gorinchem
tel (or83) 6z r5 oo

FARLA
Tesoro

Ammunitiehaven 56r
z5rr XR Den Haag
tel. (o7o) 3638452

fan van Bergen
Metaaldetectors, archeologie en
bodemvondsten
Te so ro
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Tanneskampke i3,5221 gf Den Bosch
tel. (o73) 63r r3 5o

P. van der Putten
C Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel (o4o) 2o4 tj t7 I þ4o\ zo7 59 9z

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass I Fisher I
Carrett

Stationsstraat t3z-t34, Deur ne
lel (0493) 31 44 65

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White s / Minelab
Fisher / C Scope / Pulsestar / Celtic/ Pulse

fechnology I V¡king I CE¡A Detectie'poorten
Diepzoek app / Pulse Induct¡e
Verhuur-Verkoop / Detector financierng I Enz

Bontehondstraat l-5, 456r BA Hulst
Tel: (orì4)37o48o Fax: (orr4) 37o48r
l'/obiel: o6-53 87 5E 69, E-mail; detect@ws nl

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass / Fisher / Garrett
Detector Pro

Stationsstraet r3z-r34, Deurne
tel (o493\ 3t 44 65

Miliron
White's, Laser, Minelab, Bounty Hunter

Dr Philipsstr 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 523 t87z,lax (o4) 54t872
E-mail: miliron@planet nl

lnternet: http://home planet nl/-miliron

Steenbergen Detectors Hulst
' Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White's / Minelab
Fisher / C.Scope I Calelt I Pulse-star
Celt¡c / Tesoro / Coldspear / Pulse Technology
Viking / Bounty Hunter / CEIA Detectie-
pærten / D¡epzoek app. / Pulse lnductie
Verhuur-Verkoop / Detector lìnanc¡ering f Enz

Bonlehondstraat 3-5,456r BA Hulst Holland
Tel : oo.3r 1i 4370 48a, Fax: oo Jì ìr.41 70 481
Mobiel: o6-53.87.58 69, E-ma¡l detect@us.nl
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GELANINItr@
Een nieuw millennium,

een nieuwe verkoopstrateg ie
va n C-Scope,

Supervoordeel voor u!!
en met de bekende 3 iaar GELAN garantie

uìrvvu -.: .. :.. ..

CSl M
CS2MP
CS2MXP
CS122OXDP
CS6PI
CSsMX
CSsSST
NEWFORCE R1

CSgOOOHPX
CSTUMD

' NLG ,579,00"

NLG ' 749,00
NLG 969,00
NLG 1129,00
NLG 1299,00*
NLG 1299,00
NLG 1299,00x
NLG 1999,00
NLG 1899,00
NLG 2099,00

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW.
3 iaar GELAN garantie en uitslu¡tend voor clubleden!
* Zolang de voonaad strekt.

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-mail gelan@worldonline.nl
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lTi*u*o*'" Buorren 114,8409 HP Lippenhuizen

Tel, (0513) 46 50 93, fax (0513) 46 30 67

';::;íY::::;';:";,';';Y'i:,i::::,::i: MEr AAL ./ DETEcT0RS www'kooistra-detectors'com
zing,2jaarsarantieeneenhoofdtelefoon. ,J e-mail: infO,kOOiStra-detectOrs.Com
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