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Bandído ll uMax

U zoeh een geavanceerde en

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

f t4gg,-

Silver Sobre pMax

.Sì

De meest verkochte klass¡eker is
verkleind! Toppunt van professionaliteit,
eenvoud en hanteerbaarheid- Aanzetten en
zoeken. Weegt slechts 999 gram. ro kHz.

f n69,-

r Laser Powermax II

Krachtige detector en zeer populair in
Engeland. Werkt op 8 penlitebatterijen.
Eenvoudige bediening. Uit te breiden met
groundknop en zoekschijfschakelaar.

f t|>gg,-

Sand Sha¡k

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

.f ,ggr,-
Stingray Il

Zoetwaterdetector. Uiteraard zeer gevoelig, ook voor heel
klein goud, gebroken ringen, kettingen, oorbellen e.d.

Heeft Motion zowel als TR discriminatie.

.f t7gs,-
ì

754 AT Enschede
(oSll +l+ 55 58 (Bezoek op afspraak)

Lobo Super TRAQ

f 499,-
Dit is de detector om naar Romeinse en Middeleeuwse voorwerpen te
zoeken op klei-, terp- en stadsgrond. D¡t 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.

ooaooooaooooaaoooaaao

POWERLIFT zo
(zie ook www.detect.nl)
Supersterke bergingsmagneet.
Trekt z5 kilo met een m¡nimum
aan contactl
Ceschikt om naar geld, gereed-
schappen en Militaria te v¡ssen ¡n

kanalen, havens en meren. Com-
pleet met Nederlandstalige hand-
leiding

?r r99,-

Schurinksdwarsweg Ir,
Tel. (o53) 43o 05 r2, Fax

E-mail: sales @detect.nl
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FA. DETECT. GERT GESINK

Als u een detector koopt voor een
van uw familieleden of als back-up, denk
dan eens aan deze detector- Enorm goede

prijs/kwaliteitsverhouding!

f ssr,-

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

en op de stort. Een draaiknop
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TORION Tumblers

Model r.5 f t7g,-
Model 3.o f zz5,-
Met Nederlandstalige gebruiksa anwijzing
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lmporteur van Tesoro en Minelab



Minelab Detectors
De Austrolische fabñkant Minelob onder-
scheìdt zìch door het houwen von detectors

die in stoøt zijn, in de moeilijkste soorten grond door te dríngen en

toch gelijktìjdig dìscrimínatîe toe te passen. Veel modellen wetken
met 17 of meerfrequentìestegelijk, olle detectorc zìjn uitgerust met
Wide Scon (DD) zoekschijven.

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

Sovereign XS-z

f ,6si,-

Moderne uitvoer¡ng 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.

f ,tgt,-

SDzzooD
MPS detectors, zeer geavanceerd met

veel nieuwe technologie. Nu met ijzerdiscriminatie
aan de oppervlake. Vooralsnog bekend als de ultieme

nuggetzoeker met een extreem dieptebereik

T 4rgr,-
Relic Hawk

Professionele detector, met een

groot dieptebereik voor zowel grote
als kleine voorwerpen (munten)

U¡tgerust met een 2-D schijf van 38 cm! Traploze discrimi-
natie- Wordt geleverd met: oplader, hoofdtelefoon, rugzak en beschermkap.

Excalibur tooo

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

gehinderd te worden door zouteffecten, zwere miniralisatie of een

combinatie híervan- Zoekschijf z5 cm. Wordt geleverd met hoofdtelefoon,
oplader en beschermkap.

f irsi,-

Mineløb Explorer XS
Digitale revolutie van Minelab, ongekend dieptebereik, ongekende
stabilite¡t en discriminatiel
Werkt op een totaal nieuw systeem, FBS geheten (Full Band

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

de discriminatie-precisie
wordt verbeterd.

f| *,"g,;:o'a'smartrínd
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'MAZ' Hoofdteleþons
De Silver Sound en de Blg Blue:

Wide Scan zoekschijf en div.

o53-43oo5rz!

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

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

Musketeet Colt
Goedkoopste detector van de Musketeer serie. 5kHz.
Teer goed dieptebereik en prima gevoeligheid.

robuuste hoofdtelefoons met extra dik
en lang krulsnoer en volumeregelaar,

passen op elke detector.
Kwal¡teits hoofdtele
foons uit Engeland,

speciaal gemaakt
voor de detectoramateur.

(weatherproof).

Je hoort meer, je vindt meer!
Silver Sound, kleur: grijs f ,49,5o
Big Blue Deluxe, kleur: blauw -f ,79,5o

www.deteCt. n I (nu wekelijks vernieuwd)

Bestellingen onder Rembours kunnen de volgende werkdag bezorgd worden.

^

.f 7g|'o,-

Zoekschijf zo cm.

niovwl

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

f t7gg,-
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ç Va n het Bestu u r

Vwurwarkrü,mp
In dit voorwoord. wil ik nog even øøndøcht schenkøn øøn de vuur-
werkrøm.p te Enschede.

Toen ik de beelden op de tv zøgwíst ik en gelijk met mij een groot
øøntøl ønderen døt ook intporteur en ons líd. Gert Geesink, d.ie ook

betrokken wøs bíj de oprichting va.n onze verenigíng, tot de groep van
sløchtofers zou kunnen behoren. Gelukkig weten we nu døt het

gezin Geesink geen persoonlijke ongelukken heefi gehød. Wel vemø-
n'Len we van Gert dü de zøøk om te beginnen op hølve krøcht zøl
moeten drøøíen. Gert Geesink kennende gøøn we er vønuit døl
wønneer zijn huís weer geheel kløør zøl zijn het niet løng zøI duren
ofook zijn zøøk zølweer op volle toeren drøøien.

De jaørvergødenng wøs een groot succes. Het bestuur wist op ølle

d.oor de leden gestelde vra.gen een øntwoord. De ene nø de øndere

vrøøg werd. øfgevuurd. Dit ølles bløek een utopíe te zíjn. Slechts vijf
led.en vond.en uiteindeluk de weg nøar het Huíken te Elburg. Díep

droevig in een tijd. døt het bestuur juist zíjn leden nodigheefi.
Zøt een ieder op de cøruping of wøs aøn het werk?
Een pøør døgen løter løs ik in de krønt "Nederlønd.ers níet øctief in
sportclubs".
Het is møør wøt je onder een sportclub verstøøt. Overøl om je heen

hoor je døl er geen n'Lensen te vínden zijn die øctief in een verenigíng
bezígwillen zijn. Reden øls ik moet m.et m.ijn vrouw de stød. ín, gø

nøør de cq.ravq.n of ik rnoet nogleren gelden øIløngniet meer. Tegen-

woordigheethet de sociøle contecten nxoeten worden onderhoud.en of
er nxoet 's øvonds en/of in het weekend. gewerkt worden. Zelf ben ik
de vffiig gepøsseerd, møør qls ik mee wíl gøøn ín d.eze møøtschøppij
zullen er op d.e øvond øønvullende cursussen gedøøn moeten worden.
Hier heb ík geen probletnen nLee. Wq.t ík wel een probleem vind is de

24 uurs economie. Op de school wøør ík werk wíl men døt v¿anneer

de níeuwe cq.nxpus gereed is, 7 døgen ín de week bepøølde øfdelingen

H uishoudelij k reglement
I Vraag oltijd toestemming tot zoeken oon de

landeigenoar ofbeheørder van de grond

I Legítimeer je met je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging'de Detector

Am ateu r' een d etecto ro m b assa deu r.

I Laat munitie liggen; indien nodigde plaats

morkeren en de politíe waaschuwen.

I Zoek nooit op archeologische terreinen,

tenzü je loestemming hebt verkregen van

de bevoegde ínstanties om mee te helpen

bij een archeologische opgraving

I Neem zoveel mogehjkhet metalen ofval,

zoqls lood en koper mee Denk om het

milieu

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

zo, dat er geen schade zichtbaar is

(bijvoorbeeld aan een evenluele grasmot)

I Vondsten, waaruan men redelijkewijs kan

oannemen ofvermoeden dat deze van

w ete n sch a p p el ijke cu ltu u rh i sto r i s ch e

waarde zijn, moeten bínnen drie dagen

gemeld worden bíj de burgemeester van de

plaots woartoe het gebied behoorl

I Bovengenoemde vondsten moelen eveneens

worden aangemeld by de desbetrefende

a rcheol ogisch e i nsla nties, zoals de

provinciaal archeologen en het KPK.

I Het's nqchts zoeken zonderloestemming

van de londeigenoor ìs verboden lemond

die 's nachts zoekt is verdacht bezig



0v^n de redactie

open houden. Zelfs gøøt nxen zo ver d.øl wønneer een opleiding
cøtenng op de vrijdøgøvond n+eer køn verdienen døn op de

møøndøg de werkzøørnheden vqn de møøndøg worden overge-

pløøtst nøør de vrijdøg. Werken voor de sludiepunten op zq.Ier-

d.øg en zondøg zøl nortnøøl kunnen worden voor de leerlingen.
Wøørom vertel ik dit verhøø\. Ook ik wordt gedwongen een

bepøølde bestuursfunctie neer teleggew orndøt d.øør geen voldoen-

de tijd nteer voor køn worden vrijgentøøkt. Het bezoeken vøn
bestuursvergad.ering, vergøderiwgen iwhetlønd etc. høøIt de rek

ui.t je beschikbøre rijd. Dit kornt echter ook ruede doordøi een

kleine groep rnensen veel te veel werk øøn het d.oen is wøørbij
juist het vøn huís zijn het grootste probleern is.
Løøtst løs ík íets in een krønl ofhoorde het viø de rødío.
Wilde n+en in Nederlønd iets willen gøøn doen øøn de bestuur-
lijke onderbezetüng døn zouden er wettelijke møøtregelen nxoeten

komen onx te zorgerL døt er tijd of geld vrij gemøøkt werd orn deze

problemen op te lossen.

Hopelijk zijn er rnensen die øls ze dit gelezen hebben zeggen
"Goh ik zou een klein steenlje bij willen d.røgen øøn de DDA".
Dit behoefi geeneens een bestuursfunctie te zijn. Mensen die

conta.ct willen houden met ønd.ere verenigíngen of instønties
nq.nnens d.e DDA of bijvoorbeeld n'Lensen die d.e redøctíe willen
versterken.

Ik ben beníeuwd of de telefoon gaøt of wøt er per E-møil binnen-
kornt.

Johøn Koning

Kort nieuws

U wilt wel;f roo,- verdienenl
De activiteitencommissie zoell voor de zoekdagen grote
zoekvelden met op loopafstand geschikte accommodatie
voor + 2oo mensen. U weet wel iets geschikts bij u in de

buurtl Bel dan fohan Bosma (o5rz) 5r Sr 12. Wordt uw tip
gebruikt voor een zoekdag dan ontvangt u een beloning van

f rco,-.

Ledenpassen
U heeft een paar maanden geleden een pasfoto opgestuurd
en nog steeds geen pas ontvangenl Nog even geduld a.u.b.,
door tijdgebrek hebben we de passen nog niet kunnen
maken.'W'e proberen na de vakantie met de eerste uitleve-
ring te beginnen.

APV in uw gemeentel
Is men van plan om in uw gemeente een APV, met daarin
een verbod op metaaldetectie in te voeren, stel dan zo snel
mogelijk ons secretariaat op de hoogte.

Wat maakt onze hobby nou zo mooil
Buitenstaanders denken bij onze hobby meestal aan de vele

kostbare spullen die wij waarschijnlijk vinden. Steevast is altijd
de vraag; "wat is nu het kostbaarste dat je ooit heb gevonden"l
Als je dan uitlegt dat het je daar niet om te doen is, en dat je er

echt niet rijk van wordt, kijken ze 1e aan van; ja, ja. Of hij wil
niet vertellen wat hij allemaal heeft gevonden, of hij is niet goed
snik. )e gaat toch niet zomaar voor de lol ofvoor een paar oude
verroeste munten rîeT zo'n apparaat het veld in. Zelfs in de

regen en in de kou loopt hij nog te zoeken. Moet je zien hoe hij
soms thuis komt. Zeiknat en onder de bagger. Nee, men snapt
meestal niet waarom wij zoeken. Al die oude spullen in de

vitrine zijn wel aardig, maar om daar nou zo veel moeite voor te

doen.

Wat maalf onze hobby r'ou zo mooil f e gaat lekker zoeken voor
de ontspanning en om alle stress achter je te laten. Tegelijker-
tijd is het ook weer die spanning die het elke keer weer oplevert
als je een geluidje hoort en dan de schep in de grond steekt. Je

denk aan het geluid te horen dat het deze keer een munt moet
zijn. Misschien wel een zilveren munt. Mis weer een stukje
koperafval. De spanning als je kluit met een signaaltje hebt, is

te vergelijken met een sinterklaascadeau uitpakken in je kinder-
rijd.
Voorzichtig de kluit openbreken en daar heb je dan opeens een

prachtige fibula in handen. Goed hij is niet compleet en er zit
een heleboel oxidatie op, maar toch... Het is wel het eerste

exemplaar dat je in je zoekersleven heb gevonden, en iets wat
iemand misschien wel twee dtizendjaar geleden heeft gedra-

gen. Dat maakt het tot iets bijzonders. )e bent zo blij als een

kind. Yes, yes. Van rnljnbljzondere vondsten weet ik nog goed

welk gevoel die het gaf tijdens het vinden.

De spanning die de hobby met zich meebrengt wordt ook een

soort verslaving. Een onschuldige verslaving, waar je elke keer
aan toe moet geven. Als ik, omdat ik maar weinig tijd heb, een

aantal weken niet heb kunnen zoeken, begint het opeens te

kriebelen, je zit onrustig naar buiten te kijken, en je moet dan

gewoon eventjes op pad. Al is het maar voor een uurtie. De

detector in de auto en gauw naar een akkertje. Na een aantal
maanden in het voorjaar en de zorner, wanneer er helemaal
niets van zoeken komt, omdat de akkers met gewas vol staan, is

het helemaal erg. Ik zlt dan echt te wachten op het najaar tot de

akkers leeg gehaald worden. Zljnze albezig met de grote

combinesl Alleen het idee al, om alleen, of wat gezelliger is met
je zoekmaat op een zonnige najaarsdag op een mooie grote

akker te lopen.... Zo ntt en dan een geluidje en een leuke

vondst, de vogels die je ziet vliegen, hazen die wegvluchten, wat
kan het leven toch mooi zijn.

De vondsten worden voorzichtig opgeborgen in een kokerfje en

thuis gekomen laat je de vondsten aan het thuisfront zien.

Natuurlijk kom je meestal thuis zonder bijzondere vondsten,

met alleen maar een paar verrotte duiten, waar je met een

heleboel fantasie, en dat heb ik, nog een paar lettertjes op kan
zien, ofeen zilver dubbeltje, een eenvoudige knoop en een

musketkogel.



Van de redactie (vervolg) Kort nieuws
Maar dat mag de pret niet drukken, want de volgende keer......

Niet-zoekers die dit lezen zullen misschien de wenkbrauwen
fronsen en denken dat ik niet helemaal goed snik ben. Maar dit
maakt deze hobby voor mij zo mooi.

Namens de redactie en bestuur wens ik alle zoekers een pretti
ge vakantie, en als u iets leuks meemaakt of u vindt iets moois,
schrijf een stukje voor het magazine.

Kees Leenheer

Gaat u verhuizenl
Gaat u verhuizen, stuur dan uw adreswijziging naar de
ledenadministratie (W. Woudstra, Melkemastat e t6, 8925
AP Leeuwarden). Dat lijkt misschien logisch... Toch krijgt de
redactie bijna elke week wel een adreswijziging toegestuurd.

Zoekmaten
Natuurlijk het is veel leuker om met z'n tweeën gezeTTig

op pad te gaan. Met z'n tvveeen genieten, als een van de
twee een leuke vondst doet. Gezellig over mooie vondsten
en de afstelling van je detector kletsen.
Er is één ding wat je eigenlijk niet zo leuk vindt; hij heeft
altijd je laatste detectormagazines.
Voor die / 55,- kan je hem toch zelf lid maken.

Aa n melden van vondsten
Vondsten die voorheen bij de ROB in Amersfoort werden gemeld dienen voortaan te worden aangemeld bij de

provinciaal archeoloog van de provincie waar de vondst gedaan is.

Friesland
Provincie Friesland,

afd. Ruimtelijke plannen

Dhr. G. de Langen (Gilles)

Postbus zorzo
89oo HM Leeuwarden

Tel.: (o58) z9z 59 z5 @lg.)

Fax: (o58) 292 51 25

Groningen
Provincie Gronrngen,

Dienst Ruimte en Milieu

Dhr. H.A. Groenendijk (Henny)

Postbus 63o

97oo AP Gronrngen

Tel.: (o5o) 3r6 49 rr (alg.)

Fax: (o5o) 316 4439

Drenthe
Provincie Drenthe,

Afd. Cultuur en \)lelzijn

Dhr. !LA.B. van der Sanden

(Wijnand)

Postbus rzz

94oo AC Assen

Tel.: (o592) 365 555 (alg.)

Fax: (o592) 365711

Overijssel
Het Oversticht

Mw. S. ïlentink (Suzanne)

Postbus 53r

Sooo AM Zwolle

Tel.: (o38) 4zt 3257 @lg.)

Fax: (o38) 4zt 8t 84

Gelderland
Dienst RE\)V, Afdeling

Monumenten en Archeologie

Mw F. de Roode (Femke)

Postbus 9o9o
68oo GX Arnhem

Tel.: (oz6) 359 9r rr (alg.)

Fax: (oz6) )59948c

Utrecht
Bureau RSM, Dienst Ruimte en

Groen, Afd. RO

Mw. K. van der Graaf (Karen)

|thagoraslaan tot
Postbus 8o3oo

35o8 TH Utrecht

Tel.: (o3o) 258 9r rr (alg.)

Fax: (o3o) 258 z't z3

Noord Holland
Provincie Noord Holland,

Provinciaal depot voor

bodemvondsten

Dhr. lí.H.C. Blazer

(walte4

Antwoordnummer z5

zooo VC Haarlem

Tel. (o75) 641 45tq
Fax (o75) 64o o484

Zuid Holland
Provincie Zuid Holland,

Bureau Cultuur

Dhr. \Jl/ van der Kraan (Wim)

Dhr. R. Proos (René)

Postbus 9o6oz
z5o9 LP Den Haag

Tel.: (o7o) 44t 66 tt (alg.)

Fax: (o7o) 44t 78 z3

Zeeland
Provi nciaal Archeologisch

Centrum Zeeland (PACZ)

Dhr. R.M. van Dierendonck

(Robert)

Armeniaans Schuitvlot ¡

433r NL Middelburg

Iel.: (orr8) 6237 3z (alg.)

Noord Brabant
Provincie Noord Brabant,

Afdeling Welzijn, Educatie

en Cultuur

Dhr. M. Meffert (Martin)

Postbus 9ot5r

5zoo MC's-Hertogenbosch

Tel.: (o73) 68r z8 rz (alg.)

Fax: (o73) 614 rr r5

Limburg
Provincie Limburg,

Hoofdgroep Welzijn

Mw. G. lansen (Cemma)

Postbus 57oo
6zozMA Maastricht

Tel.: (o43) 389 99 99 (alg.)

Fax (o43) 361 8o 99

Flevoland
Provincie Flevoland,

Afdeling SPV

Dhr. A.A. Kerkhoven (André)

Postbus 55

8zoo AB Lelystad

Tel.: (o3zo) 265265 þlg.l
Fax: (o3zo) z65z6o



Op de foto Lidmaatschap
Omdat u altijd alleen de namen van het.bestuur en de activi-
teitencommíssie in hetrnagazine zieT, zijn we ditmaal eens

op de foto gezet.

Hetbestuur bestøønde uit: v.l.n.r. Johøn Bosrnø, Jøn HwIs,

Dirk Stnilde, Johøn Koníng, Kees Leenheer, Wim Woudstrø

en Dick Eekhof.

De øctiviteitencornrnissie bestøønde uit: v.l.n.r. Erwín Hindriks,
Gerørd Lukøssen, Coen Pørøschøkis en Henk d.e Beer.

Ramp Enschede
Veel leden hebben ons na de ramp in Enschede, gebeld en
gemaild met de vraag ofwij iets meer wisten over Gert Gesink.

Immers Gert woonde vlak bij de plek des onheils en was niet
meer te bereiken. Gelukkig werd al gauw bekend dat Gert en

zijnfamllíe gezond en wel bij vrienden verbleven. In de rubriek
Detectornieuws leest u hier meer over.

Het bestuur wenst Gert Gesink en zijn familie veel sterkte toe

met het verwerken van de ramp en de gevolgen daawan.

Helbestuur

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt alti¡d per kalenderjaar en wordt

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

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

van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk op 1 augu stus sch riftelijk bin nen

te zi.jn. De contributie per lid bedraagt,f 55, per.iaar. Voor gezinsleden geldt

een aantrekkelijke korting.

Postbank ì675000, ING Bank 67 80 04 9oo t.n.u De Detector Amateur, Leeuwarden

Bela ke ad ressenngrtl
Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bij de verkeerde peÌsonen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

rijtje zetten. \)lilt u zoveel mogelijk

schriiven in plaats van bellenl!l

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

!L lloudstra, Melkemastate 16,

8925 AP Leeuwarden.

w.woudstra @detectoramateu r. nl

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3r,

8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 631978.

d.smilde@detectora mateur.n I

Bestuursleden

Activiteitencommissie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: C. Lukassen,

Meerpaal z't\, 9732 AM Croningen,

Tel. (o5o) 548396.
zoekdag@detectoramateu r nl

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5tz) 545tt7.
redactie@detectoramateu r. 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

Voorzitter

.1. Koning

Roodborststraat zo

89t6 AC Leeuwarden

Tel. / fax (o58) 2165573

j. koning@detectoramateu r. n I

Vice-voorzitter & hoofd redacteu r

C B. Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54fi77 (na r8.oo uur)

Fax (o5rz) 545rr7
redactie@detectoramateu r. nl

Bestu urslii
D. Eekhof

Vangstraat 46
847r EX llolvega
Tel. I fax (o56r) 618579

Bestuurslid

J. Huls

Tuindersweg r4
8z7r PK lJsselmuiden

Tel. (o38) 33rr68t
j.h uls @detectora mateu r. nl

Bestuurslid/coördinator

activiteitencom missie

J. Bosma

Zwemmer t3

9zo4CA Drachten

Tel / fax (o5rz) 5r5rrz
j. bos ma @detectoramateu r.n I

Secretaris

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 3t

8453 XC Oranjewoud

Tel (o5r3) 63t978

Fax (o5't3) 632927

d.sm ilde@detectoramateur. n I

Penningmeester & ledenadministratie

V/. lloudstra
Melkemastate r6

8925 AP Leeuwarden

Tel. (o58) z6618t8

Fax (o58) 2664646

w.woudstra @detectoramateu r. n I
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Om mee te dæn met de uvondst van het iaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woo;den,

te schrijven over het door u gevonden obiect, Natuurl¡¡k stuurt u du¡del¡ike foto's van het

vooruerp mee. Voomerpen van archeologische waa¡de dienen te worden aangemeld.

geleden werd ik op mijn ve4aardag
door haar verrest met een metaalde-
tector, een Garret Treasure Ace
roo, een echte beginnersdetector.
Nou, je kunt wel nagaan wat ik de

eerste dagen heb gedaan. Het
kwam goed uit dat ik geblesseerd
was, zodat ik mijn andere tijdroven-
de hobby, hardlopen, niet volledig
kon uitvoeren.
De eerste leuke vondst met mijn
eigen detector was een musketko-
gel.

Na enkele weken kwam ik vlak bij
huis op een wat hoger gelegen
akker terecht (bleek later een terp te
zijn). Ik had van mijn zwager
geleerd op scherven, pijpekoppen
e.d. te letten omdat daar een leuke
kans bestond wat te vinden. Die
bleken inderdaad rijkelijk aenwezig
te zijn. Omdat de boer net bezig
was de aardappelen eruit te halen
kon ik hem mooi even om toestem-
ming vragen. Volgens hem werd er
op dit land al jaren gezocht, dus ik
gaf mezelfweinig kans om wat
leuks te vinden.
Dit viel, zo bleek al snel wel mee
want binnen een aantal dagen had
ik al een aantal muntjes, gespen,

loodjes ed gevonden. Niet echt
spectaculair, maar voor een begin-
ner erg leuk. Op een avond, het was
al bijna donker, liep ik m'n laatste
baantje te zoeken. Het was een

stukje waarop nogal wat lizerlag,
dus was ik al een aantal keren
tevergeefs op zoek geweest naar de

pot met gouden munten. Je hoort
op een gegeven ogenblik wel aan

het signaal wat het is. Dat een mens
zich kan vergissen bleek, want
alweer verscheen er in m'n oor een

signaal dat klonk als ijzer, niet
overhrigend dus. Ik twijfelde, ik
dacht; als ik nu weer graaf, komt er
dan weer zo'n verwenselijk stuk

Op een avond, het
was al b¡j na donker,
liep ¡k m¡jn laatste
baantj e te zoeken

Kort geleden ben ik lid geworden
van deze prachtige club. Hierdoor
kwam ik ook in aanraking met het
clubblad, en hier las ik elke keer
verhalen in over fraaie vondsten.
Dus op een herßtachtige middag
eind mei (geen weer om te zoeken)
l¡esloot ik om mijn verhaal over een
fraaie vondst ook eens aan het
papier toe te vertrouwen.
Het zal zo ongeveer 5 jaar geleden
zijn geweest dat ik door näjnzwa-
ger werd uitgenodigd om een keer
met hem te gaan zoeken.
Ik was altiid al geïnteresseerd
geweest in geschiedenis, met name
die van Friesland, zodal Ik zljn
verzoek in dank aanvaardde. Ik
kreeg, door het bestuderen van zijn
vondsten enzljnverhalen over deze
vondsten al snel in de gaten dat je

d.m.v. het zoeken met een detector
een hoop kwam te weten over de

geschiedenis, in het bijzonder over

de lokale geschiedenis. Zijn venoek
om mee te gaan kon ik eenvoudig-
weg niet afslaan en zodoende ging
ik met hem mee op stap. Deze keer
nog met hem meelopend, kijkend
naar de techniek, speurend naar
pijpenkoppen of bijzondere scher-
ven. Zeer enthousiast werd ik toen
hij een muntie naar boven haalde.
Ik dacht, dit zou ik ook wel eens

willen. Er gingen zo een kleine z
jaar voorbij, soms mocht ik mijn
zweger zijn detector een weekeinde
lenen, ik ging dan soms om 6 uur
al van bed om maar zoveel mogelijk
uren te kunnen maken! Een kleine
verslaving diende zich reeds aan
Mijn eerste muntje werd in deze
jaren ook gevonden, een Zeelandia
duit. Trots als een pauw kwam ik
thuis.
Mijn wouw kreeg al snel in de
gaten dat deze hobby geen eendags-
vlieg betrof, en zo'n z r I z iaar



ijzer boven) Dit keer niet, er kwam
een ring boven! Ik zag gelijk dat het
een gouden ring betrof, zoiets zie je

direct, goud komt schoon uit de

grond.
In recordtempo ben ik naar huis
gefietst, dat wil wel met zo'n stoot
adrenaline in je lichaam, en heb de

ring even afgespoeld onder de

kraan. Het was een klein ringetje
met een blauwachtige inleg erin.
Uit het jaar 16oo-17oo dacht ik.
Een collegazoeker die hem later
bekeek schatte het ringetje ouder,
zorond r2oo-r3oo. Een jaar, en

vele leuke vondsten verder, wist ik
nog steeds niets over de ring. Op
een gegeven ogenblik stond in de

krant iets over een antiekspreekuur
in het Fries Museum te Leeuwar-
den. Hier kon men ook bodem-
vondsten laten zien. Vol goede

moed ging ik hier heen, hopende
om iets meer te weten te komen
over mijn topvondst.
Degene die de rjing onder ogen
kreeg viel bijna van zijn stoel van
verbazing, en toen pas kreeg ik in
de gaten dat het een erg bijzondere
vondst moest zijn. Volgens hem
ging het om een Karolingisch-
Ottonische pinkring, met daarop
een christelijk kruis met een inleg
van Niello, datering zo rond het jaar

rooo. Dit was veel ouder dan ik zelf
had verwacht. Toevallig was de pers
ook aanwezig en zo kwam de ring
terecht in een provinciaal maand-
blad en op de lokale televisie.
Ruim een jaar later kwam de ring
onder ogen van van archeoloog
A. fager en deze kwam tot de

conclusie dat de ring uit de 8e eeuw

moest komen. Via hem vernam ik
dat het Streekmuseum in Burgum
een ring uit dezelfde periode bezit
(de ring van Sumar). Volgens dhr.
Henstra van dit museum is het
mogelijk dat dit type ring in Fryslan
is gemaakt en wil hier op korte
termijn samen met o.a. het British
Museum onderzoek naar verrich-
ten. Tot voor kort werd nl. aangeno-

men dat deze ringen Angelsaksisch
z\n.
Hij wil alle ringen van dit type
graag verzemelen, dus wellicht zijn
er onder de lezers nog mensen die
zo'nWe ring bezitten. Deze kun-
nen zich melden via de site van het
museum (htrpt/ surf.to/burgum)
Overigens, 3 ringen w.o mijn eigen
vondst zijn te vinden op deze site.

Tot zover mijn verhaal waarmee ik
graag mee wil doen aan vondst van

het jaar zooo.

Johøn Postmø

Het is alweer 4 jaar geleden, dat ik
een detector aanschafte om een
oude hobby weer op te pakken, n.l.
het zoeken naar oude munten en
voorwerpen. Na een jaar gezocht te
hebben, ben ik toch overgestapt
naar een detector, die meer gevoelig
was voor het zoeken naar oude
munten.

Tijdens de aanschafwerd mij
geadviseerd om met een grote schijf
te gaan zoeken (25 cm) en de discri-
minatie te laten verlagen. Dit beviel

Beste zoekers van
Nederland,

echreraf zéêr goed en ik zoek er nog
steeds mee.

Samen met een zoekmaat, zoeken
wij na toestemming te hebben
gewaagd op akkers in de Achter-
hoek en het resultaat liegt er niet
om. Ik heb honderden munten
gevonden (316 stuks tot op heden),
waaronder 16 mooie zilveren mun-
ten, o.a. een 4 flabbestuk (zie foto)
uit 16zo. Ook vond ik zo'n ander-
halfjaar geleden op een zondag een

gouden dukaat uit r8o9 (zie foto).

Voorafzei ik nog voor de grap
tegen mijn zoekmaat dat ik die dag

goudzouvinden. We gingen naar
een akker bij ons in de buurt en na

een paar oude centen
gevonden te hebben,
was het raak ....

GOUD!!!IK
wenkte feroen en
riep dat ik een

gouden munt
had. Ik liet de

vondst zien en
hlj zei: "Dat heeft



hij weer, wet een rnazzel .

Mazzel of niet, een goede detector
wil ook nog wel eens helpen. Ver-
der heb ik door de jaren heen veel
knopen gevonden (ook bronzen en
vergulde knopen. Ik heb rwee

trouwringen opgespoord en weer
aan de eigenaars teruggegeven,
Daarnaast nog kettinkjes, armband-
jes, hangertjes, rijwielbelasting-

plaatjes, crusifixen, lakenloodjes en
in 4 jaar tijd ook honderden mus-
ketkogels. Ik ben dan ook zeer
tevreden met mijn stabiele Tesoro
detector.

Groeten en veel zoeþlezier
toegewenst,

A. te Hofité, Winterswijk

Plotseling kwamen
er twee heiligen
tevoorsch ijn

Nooit had ik verwacht dat ik een
stukje zou kunnen schrijven aan de

DDA. Maar nu is het toch zover.
Het is bijna z maanden geleden dat
ik via een zoelarraat ben gaan
zoeken op een stort in het westen
van het land. Doo¡ de telefoon gaf
hij al aan dat de grond afkomstig
was uit de binnenstad. De volgende
dag besloot ik maar eens te gaan
kijken.

Op de stort aangekomen , zagik
meteen twee groepjes, die aan het
zoeken waren. Ik besloot om mijn
schep bij het eerste groepje in de

grond te steken. Na ongeveer een
half uurtie kwam er een wachtwa-
gen bij ons grond dumpen. Ik zal
nooit meer vergeten hoe wij met
z'n vijven de zojuist gestorte grond
betraden. De persoon die voor mij
liep, pakte zo een hele kruik aan de
oren uit de grond. Nauwelijks
enkele tellen later vond een andere
zoeker vlak bij mij ook een hele
kruik! En alsofdat niet genoeg was,
vond hij vlak daarna nog een twee-
de hele kruik. Ik moest toen echt

even achter mijn oren krabben. Ik
ben sinds twee iaar bezig met
metaaldetectie en ik lees zo nu en
dan van die succesverhalen in de

bladen, maar voor mij waren het
altijd verhalen. Nu echter was het
werkelijklreid.
Ik vond zelf op die berg een leuke
middeleeuwse ring en een middel-
eeuwse gesp. Ook niet echt ver-
keerd vond ik zelf. Gedurende de

dag heb ik verder niet veel meer
gevonden. Wel heb ik veel scherven
in mijn tas gestopt, die nu samen
met mijn vondsten van die locatie
één herinnering vormen. Het
begon al wat later in de middag te
worden en ik zou niet veel langer
meer kunnen blijven, omdat ik de

files wilde ontrvijken. Even later
kwam een wachtwagen grond
lossen. Niet veel later had ik iets
opgepiept waarvan ik dacht dat het
wel rotzooi zowzljn. Instinctief heb
ik het in mijn zak gestoken. Ook
vond ik een bijna complete kruik,
een penning en een mooi bewerl:te
middeleeuwse gesp. Ik was zo blij
als een kind! Toen de rust was
weergekeerd besloot ik het voor-
werp, dat ik in mijn zak had gestopt
een beter te bekijken. Op de grond
lag een plasje water, waarin ik het
hoopje grond afspoelde. Plotseling
lo¡¡amen er twee heiligen tevoor-
schijn! Het zou toch niet waar zijn,
dat ik mijn eerste insigne had
gevondenì! Maar goed, dan nog, hij
was helemaal ingevouwen en ik



meende dus dat hij wel in een zeer

slechte staat moest verkeren. Ik liep
naar een van de medezoekers toe
en liet het insigne zien. Het moest
wel een schitterende vondst zijn,
gezien de reactie van de andere
zoekers, die daar ook aanwezig
waren. Wist ik veel, ik had nog
nooit eerder een insigne in het echt
gezien. Er werden direct contante
bedragen geboden om de insigne
ter plekke te bemachtigen, maar ik
ben iemand die niet voor het geld
zoekt. Ik vind het gewoon hartstik-
ke mooi wat voor vondsten de

grond mij levert.

Of het nu groot of klein is, ik zal

het waarderen. De insigne heb ik
naar de heer Van Beuningen
gebracht. Hij vertelde me meteen

dat ik een unieke vondst had
gedaan. Na kort overleg hebl¡en we
besloten om de insigne door een

resteurateur open te laten vouwen.
Insignes ziinvan lood/tin en kun-
nen door verwarming langzaam
open worden gevouwen. Na enkele
weken ben ik weer in het bezit van
mijn insigne inclusief de foto's die
gedurende het hele proces van het
ontvouwen zijn gemaali:t. Ik wil de

personen die mij met raad en daad
hebben bij gestaan hartelijk danken.

Hiermee wil ik meedoen met de

vondst van het jaar.

R. Fricke, Someren

Eens in de 7 jaar
Een paar jaar geleden heb ik ook al eens een aantal verhalen geschreven

over vondsten die ik met mijn metaaldetector had gedaan. Een aansporende

reden is dat je voor zo'n verhaaltje de prijs "vondst van het iaar" kunt
verdienen. Ik was dat jaar een van de gelukkige winnaars en mocht daar-

voor een waardebon in ontvangst nemen.

Ik weet zeker dat er in ons land met grote regelmaat zeeÍ leuke vondsten
worden gedaan en ik vind het jammer dat er niet meer detectoramateurs

zijn, die de ervaringen die ze daarbij opdoen op papier willen zetten.

Ik heb in de tussenliggende periode weer enkele zeer vitrine-waardige
voorwerpen aan moeder aarde mogen ontfrutselen.
ln ry97 vond ik een bronzen beeldje in de vorm van een varken.
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Vermoedelijk is dit zwiintie een onderdeel van vaatwerk of een wapen.

Dit wordt gedacht door de R.O.B., omdat het beeldje van binnen hol is.

(Met dank aan Muuk ter Schegget)

Deze vondst zou volgens mij, heel goed mogen doorgaan als vondst van het
jaar. Helaas heb ik hem 3 jaar geleden al gevonden dus dat zou niet hele-

maal eerliik zijn.

Begin dit jaar, om precies te zijn oz-or-zooo, gingik samen met twee

zoekmaten een akker afzoeken in mijn dorp. Ik had bij Gert Gesink een

Tesoro Lobo Super Traq gekocht en ging er die dag voor het eerst mee

zoeken.

Thuis had ik er al wel mee geexperimenteerd want het is toch weer wen-

nen, een nieuwe detector.
Na enige centen, duiten en een half rijwielbelastingplaatie was het raak! Ik
had een klein zilver muntje gevonden. De eerste gedachte was dat het een

penninkje was van Brabant, want die zrjn er daar al meer gevonden.

Thuis heb ik een aantal boeken doorgespit en vond ik hem.

Toen ik dit muntje retour had gekregen van het K.P.K. (met dank aan

Bouke van der Veen), dacht ik er weer aan om een verhaaltie te schrijven
voor "de vondst van het jaar". Enkele maanden gingen voorbij. Samen met

een zoekmaat ging ik naar de Betuwe om te kiiken of de boeren al iets

gezaaidhadden, want dan kunnen we een planning maken voor het volgen-

de seizoen. We hadden al enkele plekken bekeken toen we bij een akker

kwamen waar nog niets was gebeurd.Ik woeg mijn zoekmaat Karel" zullen

we erop lopenl", met in mijn achterhoofd dat wij hier dit jaar al enkele

keren waren geweest en we zijn niet de enige die deze plek weten te vin-

den. "We zijn er nu toch" was zijn antwoord. Dus zoeken maar. Door

Evezwijn keltisch symbool van woeste krøcht.

Datering: 50 v-ChL - 5o n. Chr-

Afm. (lxbxh) j.Vr.Vr.8 cm.



regenvel spoelen scherven mooi schoon en er was links en rechts veel te
zien. Ik ging helemaal naar achteren en kwam tot de ontdekking dat er aan
de sporen te zien zeer recent nog was gezocht. Met een boog liep ik naar
Karel; hij had net als ik nog niets gevonden. Toen ging ik aan de voorzijde
van de akker mijn baantjes trekken. Binnen enkele minuten had ik een
zestal kleine romeinse muntjes in mijn kokertie opgeborgen.
PIEP!!! Ik trek mijn wide-scanschotel naar achteren om het signaal te
lokaliseren en zet mijn schop recht in de grond. Ik wip er een klont natte
plakkerige klei uit, schotel over de klont...niets. Ik kijk in het gat, zie ik het
goedl
Ik roep "Karel, nu moet je toch even komen kijken!". Ik grijp in het gat en
open mijn hand weer onder zijn neus.
"Is dit wat ik hoop dat het isl". Zijn reactie "Gefeliciteerd Marc, je eerste
gouden munt!"

Er is door Will Kuypers eens geschreven dat je gemiddeld zeven jaar moet
zoeken met een metaaldetector, wil je een gouden munt vinden. Het toeval
wil dat dit mijn zevende jaar is!
Met deze vondst van mijn eerste gouden munt wil ik meedingen naar de
titel vondst van het jaar!

OnschrìftVz: DNHONORI: D(OMINUS) N(OSTER) HONORIUS (Onze heer Honorius) VS

P F AUC : VS P(IUS) F(EL\\ AUÇ(USTUS) ("Plíchtsgetrouw tcgenover goden en mensen" +

"Gezegend en zegenbrengend" + "De verhevene")

Omschrift Kz.: VICION (Overuinning) AAVGÇG þschíllende ougustí regeren tegelijk)

COMOB (Gesløgen inThessalonica) M D

Solídus + 4,5 grom / dîam- zo a zr mm. / + t mm. Dik

Mijn vondsten zijn ook te zien op de internetsite van Wilhelm Bos.
De gouden munt is ook te zien op de site van Gert Gesink.

Ik hoop dat ik met dit schrijven andere detector-liefhebbers geïnspireerd
heb om ook eens de pen ter hand te nemen en hun belevenis op papier te
zetten.

Mørc Evers

Verkoop, verhuur, reparalie, moàifroalie van
meþaalàelectoren.

C oncurreren à e p rijzen, echte a àvi ezenl

(Wil) Hofman Elektronica 024-6774063

Zoekt U
gewoon een detectonrerkoper
of een detectordeskundige?

Atlantis Metaaldetectoren rhttpzlhnembersl.arnhem.chello.nV-w.hofman/atlantis
Onze merkàetealoro øaan 15% àieper àan normaal àankzij e?eciale tuningl. bell
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Alleen pa.ticul¡e¡en (leden) kuDDen gratis "Opgravefties"

plaetsen, door deze voor de sluitiûgsdehrm rlaar de
¡edactie op te shlren. Aangeboden vooruerpen van

archeoìogisch belang diene¡ altiid te ziir aangemeld
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Te koop: waadpak, merk Shakespear, kleur is

groen, schoenmaat 46. Vaagpt¡¡s f 75,-
lnlichtingen: (o58) zr6 55 73

Te koop: samen met draagtas een tweedelige

roeswriistalen waadschep. Vraagpriis f 75,-.
lnlichtingen (o58) zr6 55 73

Te koop: Fisher CZ-zo land/water detector en

duikpak (droogpak), rits aan de voorkant,

schoenmaat ongeveer 44, ì jaar oud en

waadschop Nieuwpriisrf 47oo,-, nu alles één

koop f z5oo,-
Tel. o6-518159o3

Te koop aangeboden: Tesoro Bandido in prima
staat, 6 iaar oud, vraagprijsrf5oo,-.
Tel oo3r r 649507, R. Rubeç Lommel, België

Mijn naam is Mark Fillingham, ben 33 jaar oud

lk ben een Engelsman wonend in Amsterdam.
lk spreek goed Nederlands en ben in bezit van

een auto. lk detect nu 5 jaar en heb in deze t¡jd

goede vondsten gedaan. lk zoek een eryaren

zoekmaat voor de omgeving Amsterdam /
Utrecht / Niimegen en hou me aanbevolen

voor andere plaatsen. Mensen die belangstel-

ling hebben kunnen me e-mailen:

filloo@zonnet nl olschrijven naar M. Fìlling-

ham, lfingerdweg n7,t hoog,to3zAD
Amsterdam.

Te koop: C Scope Newforce R!, 6 maanden

oud, als nieuw, vele accesssoires: extra r5 inch

zoekschotel en steel, beschermkappen voor
meter en batterijhuis en zoekschijven,

z opladers, z Nicad sets, z koptelefoons.

Prijs f tllo,-
F. Wouter, België: tel. oo-32-lolt644g341

Te koop: metaaldetector, Minelab Excalibur

rooo, één jaar oud. Twee accu's. Voor op land

zoeken en tot 60 meter onder water.

Nieuwprijs./335o,- Vraagpriisrf r8oo,-.
Bel na r8.oo uur:o31-4563719

Te koop: nieuwe C Scope New Force Rr incl.

alle accessoires. ìoooz nieuwstaat elke keuring
toegestaan,/- ì5oo,- Deze topdetector ¡s te

koop wegens aanschaf Minelab Explorer XS.

Tel. i v m werk: o6-5to67777

Gezocht: zoekmaat in de omgeving van

Leeuwarden om er samen zo nu en dan op u¡t

te trekken naar ¡nteressante zoekplaatsen

Verder is het natuurlijk leuk om eruaringen uit
te wisselen over deze fantastísche hobby.

Geïnteresseerden kunnen mij bereiken op

telefoonnr: o58- 2S73SS3 of
e-mail: robert.krol@hetnet.nl.
Robert Krol.

lk wil graag ¡n contact komen met leden, die

goede eruaringen hebben met het detecteren

met een Powerlift zo magneet Wie wil mij
mailen over de eruaringen en bevindingen:

robtenbhomer@planet nl

Te koop: r zoekschotel met beschermkap

lfhite's Standaard zo cm, echt nieuw! Van

f 269,5o voor f 'r95,-. z beschermkappen voor
llhite's Bluemax schotel, nieuw! van f 39 5o
voor./ 23.75 per stuk.

A.F. Habraken, o4g2- j31451

Te koop gevraagd:

duiten, kwalìteit onbelangrijk

J. Bosma, tel (o5ì2) 515ìr2,
j bosma@detectoramateurnl

,f r roo,-

500'-

550,-

Detection Systems Holland, tel. (q8) 3636591

Fisher rz8oXB

Tesoro Silver Sabre

Tesoro El Dorado

Bounty Hunter Landstar

Compass XP-35o

Compass Coinscanner

Compass Goldscanner

Fisher rz15X

Fisher rzSoX

Fisher lmpulse

Garrett CXll

Tesoro Toltec roo

ìVh¡te's 39oo
r)lhite's Silver Eagle ll D¡gitaal

Tesoro Bandido ll

Tesoro Stingrey

C.Scope 99o

C.Scope zM (demo)

C.Scope Metadec a (demo)

C.Scope 77oD

Garrett GTArooo

Micronta 4oor

Bounty Hunter QuickDraw ll

Bounty Hunter Trecker lV

Fisher rz66X (demo)

Tesoro Stingray ll 9oo,-

White's TM 8oo ì600,-

Kooistra Metaøldetectots, tel. (o5rj) 465ogj

/ 8oo,-

700,-

85o,-

85o,-

750,-

I too,-

ì40O,-

85o,-

750,-

.f lzs'-
65o,-

725,-

995,-

395,-

595,-

995,-

295,-

65o,-

5o,-

595,-

395,-

1245,-

Stcenbergen Metaaldelectos, tel- (otr4) j7o48o

COMPASS - GARRETT - DETECTOR PRO.TRE,ASURE BARON

YERKOOB INRUIL EN YERHUUR

GOED EN EERLUK ADYIES

ZELF GOEDE ZOEKERYARING

Speelmansweg 9,81 I I MH Raalte,
Tel. (0572) 38 22 96, Mobiel: 06-20394524

Jleadhunter Diver
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De grondwerkes, ze van links, de vinder

Príns Eugène de Savoie

Dit smeergeld (!) stelde hem in
staat een tweetal schitterende
kastelen aan te schaffen,één in
Vaux-le-Vicombe en één in Noailli.
Bovendien leende hij in de periode
rTor tot r7r4 grole sommen geld
aan de Franse staat. Daar zal hi1 ook
niet slechter va:n zij:n geworden.
Voor de betaling van de soldaten te
velde, moest de krijgskas overal
mee naafioe gezeuldworden, want
er werd contant uitbetaald ..... na de

veldslag. Wie sneuvelde had pech
gehad in twee opzichten, maar door
de betaling achteraf werd er wel
flink op de personeelskosten bezui-
nigd. De slag van Malplacluet kende
geen winnaar, maar pas veel later
bleek dat de mannen van één van
de beide legers wel degelijk hadden
verloren.

Op 3o augustus 1949 werd er stevig
gewerkt op het terrein van een

supermarkt in de Rue du Quesnoy
iets buiten het centrum van de

Guiseppe Corrìas met een van de goudstukken

Noordfranse stad Valenciennes.
Om kwart voor tien in de ochtend
sloeg een grondwerker, op de diepte
van ongeveer 40 cm met zijn
houweel een houten ton in duigen.
Tot zijn verbazing zag hij een

drietal zilveren munten tussen de

brokken liggen. Een greep in het
gat leverde nog meer geldstukken
op. Samen rnef zijn collega's groef
hij de ion, of wat er van over was,

verder uit. Steeds meer geld kwam

-¿-:7

,r ri

ZOEKEN IN FRANI(RIIK

koning Lodewijk XIV en derhalve
aanvoerder van het Franse leger.
Prins Eugène diende eerst ook
onder Lodewijk XIV, maar hij was
in ongenade gevailen omdat hij veel

te diep in de krijgskas had gegraaid
ten l¡ehoeve vanzichzeTf en zelfs
Lodewijk vond dat het te gek werd
en dankte Eugène af, die prompt
naar de tegenpartij van die dagen
(de Pruisen) overliep.

Markies de Villars was van een

ander kaliber en gold als een finan-
cieel genie, zonder zichzelftekort te
doen. Overal waar de markies zich
vertoonde, wist hij enorme bedra-

gen los te peuteren, die vrijwillig en
minder wijwillig ter beschikking
van de natie werden gesteld. De

Villars hanteerde daarbij een unieke
verdeelsleutel: een derde deel van de
"fondsen" ging naar de staatskas,

een derde deel ging naar de man-
schappen en een derde deel ging
naar hemzelf om, zoals hij dit zelf
noemde, zijn motivatie te smeren.

De slag van Malplaqet
Malplaqet \¡r'as een boerengehucht
in de nabijheid van de Noordfranse
stad Valenciennes. Het dorpje is
inmiddels ín deze stad opgegaan.

Op de avond van rr september t7o9
vluchtten twee legers in opperste
wanhoop alle kanten op. Meer dan
2oo.ooo mannen hadden elkaar
rutrn z4 uur bitter bevochten. Vele
doden en gewonden lagen kwistig
rondgestrooid op het met bloed
doordrenkte slagveld. Zonder
aanwijsbare oorzaakwas er opeens
paniek uitgebroken en vluchtten de

overlevenden haastig weg.

Onder de vluchters
bevonden zich ook
de bevelhebbers
van de twee legers,
n.l. Prins Eugène
de Savoie, de

aanvoerder van de

Pruisen en markies
de Villars, maar-
schalk onder

Een deel van

de vondst



Markies de Villars

tevoorschijn en werd in kruiwagens
geschept en naar een politiebureau
vervoerd. Het bleek om één van de

grootste, ooit in Frankrijk gevon-

den, schatten te gaan, nl. rz.8oo
goudstukken (48 kilo) en 6000
zilverstukken (zoo kilo). Nauwge-
zet historisch onderzoek heeft
uitgewezen, dat het hier vrijwel
zeker ging om de krijgskas van één

van beide legers. Aan de vooravond
van de veldslag is de geldvoorraad
veilig gesteld, rnaar degenen die dit
hebben begraven, hebben de strijd
waarschijnlijk niet overleefd. De

soldaten van één van de beide
legers hebben hun soldij nooit
ontvangen en zo hebben zij dus
toch verloren.

Wie zeker verloren heeft, is de

vinder van de schat, de grondwer-
ker Giuseppe Corrias. De helft van
de vondst werd hem toegewezen,
maar hij heeft zljn collega's flink
mee laten delen. Met de rest, een

groot fortuin, naam hij zichvoor
om alle kroegen van Europa te gaan
bezoeken. Erg ver is hij niet geko-

men, want twee jaar na zijn vondst
overleed hij aan een leverziekte.

J.H. Cøts

De verborgen
s ch a,tt en
v a,n Blokzijl
'Vroegerhebben mensen mat deze spullen geleefd. Soms

hebben ze wel die- of vierhonlerd jøør verborgen gelcgen.

En jij bent don de eers-te die zo'n voorwefp weer vøs'tpøkt.,'

Met dit stukje begint dit toch wel bijzondere boekie.
'Waarom bijzonder, omdat het een archeologisch boekje
is, dat je emotioneel raakt. Het is geschreven door
Dieuke Boogaard die het opdraagt aan haar overleden
verlooftle René Teiwes. René was een amateurarcheo-
loog en detectorzoeker die veel onderzoek deed in
Blokzijl, nu een klein sadje in de kop van Overiissel,
maar in de r7e eeuw een belangrijke havenplaats aan

deZuiderzee. Zo'n tien jaar lang trok René er met
zijn metaaldetector op uit en haalde zo veel gebruiks-

voorwerpen uit de grond. De kennis en gegevens over
Blokzijl die hij in die jaren verzamelde heeft hij niet
meer in boekvorm vast kunnen leggen, omdat hij
op 3z-jange leeftijd overleed. Dieuke Boogaard heeft
daarna de taak opgevat dit boekie voor René te

schrijven, ontwerpen en uit te geven.

In het boekje wordt ingegaen op het verleden van
Blokzijl in de r6e-zoe eeuw, en het gebruik van de

gedane vondsten. De foto's en hetverhaal bij de vond-

sten, zoals bijvoorbeeld Hedingacces soires, vinger-
hoeden, speelgoed, gewichten, gereedschap, keuken-
gerei, tegels enz., geven een goed beeld van het
dagelijks leven in het oude Blokzijl.
Het fraai vormgegeven boekie telt 64 pagina's en veel
foto's en is zeker een aanvulling voor de boekenkast
va¡ de detectoramateur.
U kunt het boekie bestellen door f 27,5o over te maken
op banknummer rS9r.3Z.2rZ t.a.v. D.N. Boogaard,
met vermelding van uw naam en ad¡es.

HN



In - en verkoop en ruiling van 3

archeologische voorwerpen en detectorvond.sten
Europese Prehistorie - Romeins - Vroeg middeleeuws - middeleeuws tot 18e eeuws

Grieks en Egyptisch

Bronzen sculptuur van de god Hercules, Etruskisch 3e eeuw voor Christus, hoogte ¿ 12 c¡n
Bronzen sculptuur van de godin Fortuna, Romeins 2e - 3e eeuw na Christus, hoogte : lO cm

Ancient Art Gallery Stormbroeh
fleezerwegLL3 - 5614 HDEindhoven / telefoon 2O4O2L32877 -

mobiel z O6-54352859 - ernail: info@stormbroek.nl

IGjk op onze website : www.storrnbroek.nl of korn langs
vÅj zijn geopend : dinsdag, woensdag en zrterdagvan 9.OO - 17.00 uur.

Voor verschillende nationale en international e velzarrtelaars 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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TRACKER IV
Een goed begin

OUIGK DRAW II
G eh ru i ke rsv ri e n d e I i j k
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lnsìgne zon 1375-1400

Amsterdam

Ðøsoørctu/ø
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - Tel. (01 l4) 370480 - fax (01 l4) 370481

E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 3l I I 43 70 480 - http://home.wxs.nl/-detect/

DEAIER VAN :

on.,7'[i Die l5e eeuwse insignes
gevonden te N ¡euwelande
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- G e I u i ds dis c rinin atie
- Regelbare gevoelugheid
- F e g elba re d is c rini n ati e
- Verwisselbare l8 cn schotel
- Baxeríjen controle d.n v. geluid
- Ko ptel efo on a a nslu iti n g

- Mogelijkheid om schotels te verwisselen

- 3 Discrininatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- M e e r-too ns g el u id s d i s c rini n ati e
- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 21 cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- liptoetsen bediening
- Reg e I b a re g evoelig h e id
- R e g e lba re dísc rinin atie
- 3-to o ns g e lu id sd isc rim in ati e

- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Autonatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom ati sc h e gro nd b a I a n s
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldscherm
- Arnsteunmodel
- Verwisselbare 2l cm. schotel
- nptuetsen bediening
- Be g el b a re D isc ri n in ati e/N otc h

- Regelbare gevoeligheid
- Auto m ati s c h e g ron d b a I a ns
- Ko pte lefoon a a n s I u iting
- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Fegelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en notion all netal
- 3-toons ge lu ¡d s d is c rinin atie
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Autonatische en variabele Notch
- Lage spanning índicatie
- Handnatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel



WHIT€'f 6000 PRO)<L

Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. lnstellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen licht-
gewicht metaaldetector. Een echte
aanrader!!

Nog steeds de beste allround digitale
metaaldetector. Met de 4 door ons
ingebrachte speciale programma's is
het gebruik eenvoudig en zijn de
resultaten meer dan uitstekend te
noemen. Daar waar anderen al
geweest ziinzal de XLT blijven
vinden. De White's Spectrum ?
Al : '. jaar een winnaar!!

VIKINC 6D><

Een'low budget'detector met o.a.
een regelbare discriminatie.
Uitgevoert met een armsteun en
21 cm schotel. Makkelijk te gebrui-
ken voor de jonge en beginnende
zoeker. Super lichtgewicht detector
met een goed dieptebereik

HIT€'f f P€CTRUM ><LT

{-'---¡- -

r
C.SCOP€ N€WFOKC€ KI

Digitale lichtgewicht topdetector met
duidelijk LCD display. De program-
ma's zijn met de 2 draaiknoppen en
drukknoppen gemakkelijk te
bedienen. Vaste en vrije
programma's. voorzien van
uniek grondradar systeem.

Ø

Gevonden met de White's XLT Spectrum door P. Kot
zte r Magazine nr. 45
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wHtr€'5 cLÀf5tc ÍL ill

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

\^/H lT€'f f U KFMÀÍT€ ('
PLWI

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 Sudmaster: een laag geprijsde
onderwaterdetector met een
uitstekend dieptebereik.

T€5OKO LOBO iUP€K
TKÀCK

Vanwege de hogere zoekfrequentie
en speciale electronica de topper op
(zwaar) vervuilde (stads)grond.
Natuurlijk ook ¡nzetbaar op elk ander
terrein. De LOBO? Een specialist
voor erg kleine voorwerpen en
muntjes!

\--
IfH€K CZ20

met perfecte
voor zout en mineralen.

door 2 LED's en
tonig geluid. Groot dieptebereik.

MIN€LÀ8.5 €XPLOR€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.

MPORT EN EXPORT METAALDETECTORS

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

MINELAB
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Pelgrimsinsignes,

vondsten uit het riool
Detecto r-ar cheo I oog too nt

bijzondere vondsten

middeleeuwse

St .Joris en de draak

Ij'eT zal niemand t-:
ontgaan zijn dat de Leer-

damse binnenstad voor de zoveelste

keer op de schop is gegaan. Kabel-

maatschappij en trekken tientallen
felgeldeurde netwerken onder onze

Gerard in de

tuin met de

Spectrum XLT

voeten door. Een andere aannemer
graaft grote kuilen om het riole-
ringsnetwerk aan de eisen van deze

tijd aan te passen en tot slot vinden
er regelmatig sloop- en bouw-
werkzaamheden plaats her en der
in de oude stad. Hier wordt een

molen gesloopt en daar verrijst een

modern pand met veel glas en

beton. Dit alles zeer tot genoegen

van amateurarcheoloog Gerard
Wielders, die je dan ook regelmatig
gewapend met een metaaldetector
in de bouwputten en op de grond-
stort op het industrieterrein actief
ziet. 'Ik heb het geluk dat ik in
ploegendienst werk op de glasfa-

briek, daarom kan ik overdag lekker
zoeken wanneer anderen aan het
werkz11n.'

De werkzaamheden in de Nieuw-
straat leverden nog het mooiste
materiaal op; zeldzarne pelgrimsin-
signes die in een diep gat vlak voor
het Lutherse kerkje gevonden

werden. 'Mijn eerste vondst
op die plek was een kanons-

kogel. Die werden vroeger
overigens niet alleen in het

Leerdamse geschut gebruikt
maar ook heel vredig

door de huisvrouwen
om er mosterd mee
te malen.' De kogel
werd al gauw

gevolgd door een

handvol muntjes, kno-
pen, gespen, een handgemaak-

te vingerhoed en ander huishoude-
lijk spul. 'Maar onderin het gat

vond ik plotseling een pelgrimsin-
signe. Die kende ik tot dusver

alleen maar
van plaatjes
uit archeologi-
sche fotoboe-
ken.' Gerard kon
zijn geluk niet op.

Hij volgde het graafwerk met
argusogen en achtervolgde de

wachtwagen met modder en klei tot
op het industrieterrein. Daar kon
hij met de Whites Spectrum XLT,
de meest professionele metaaldetec-
tor die hij heeft aan het werk gaan.
'lk heb nameiijk voor ieder soort
zoelo¡¡erk een andere geschikte
detector, de verschillen worden
veroorzaakt door andere electronica
en programmatuur per merk en

type. Het ene model is geschikt
voor onder water, de Tesoro rz8o
X, een andere in bouwputten, de

Tesoro Cutlass, weer een ander
model voor de stort ofop akkers, de

al eerder genoemde Whites Spec-

trum XLT en ik heb een wedstrijd-
model, een omgebouwde Tesoro

Silversabre' zo legt hij uit.

Mario-insignes

Pelgrimsinsignes zijn kleine tinnen
pìaatjes die als religieuze souvenirs
door pelgrims werden meegebracht
na een bezoek aan een door hen
uitverkoren bedevaaftplaats. Tegen-

woordig kennen we er maar een

paar van die plaatsen zoals Lourdes
en Santiago de Compostella, maar
in de Middeleeuwen waren er

I
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bedevaarlsampul en miniatuur hoed van

een ke rkelíjk ho ogwa a rd igh ei dsb ekl ed er

(na het schrijven van dit srtikel belde

Cerard me nog op dat hij ook een Ampul
met dubbelkoppige sdelaar uit Neuss

had gevonden

koperen en zilveren messchedepu nten

honderden, ook in Nederland en

zelfs in Leerdam. De temggevon-
den metalen tekens stellen de

archeologen in staat om ons iets

over de aard en de omvang van de

pelgrimage in de Middeleeuwen te

vertellen. De maagd Maria was

nummer een in de pedode tussen
r4oo en 16oo. \Vielders heeft
meerdere letterinsignes en een

sterinsigne met haar monogram
gevonden en zelfs een tinnen
ampul voor wijwater. Er wordt nog
steeds een discussie gevoerd over
het feit dat Leerdam een pelgrims-
oord was voor Maria. De Grote I(erk
was vroegef, voor de Reformatie,
aan haar gewiid. Ook Heukelum

kende een Mariaverering om maar
een ander bedevaarstoord hier in de

buurt te noemen. De oude glasbla-

zers maakten behoorlijke tochten
vroeger. Dat blijkt wel uit een

insigne van de handschoenen van
Thomas Becket, de vermoorde
aartsbisschop van Canterbury. Na
zijn heiligverklaring in rr73 ontwik-
kelde Canterbury zich tot een

belangrijk peigrimsoord. Tegen-
woordig doe je er per auto en
hovercraft of kanaaltunnel minder
dan een dag over om er te komen,
maar toen was het een lange en
gevaarlijke reis. Wie kent niet de

Canterbury talesl Vermoedelijk
een glasblazer bracht een muntin-
signe mee van een gouden Fiorino
uit Florence, kennelijk reisde niet
alleen de kennis van de glasblaas-

kunst naar hier, maar bracht men
ook zijn heiligen mee. Een ander
boeteinsigne betreft St. |oris die de

draak verslaat, dit insigne zou best
uit Echteld kunnen komen omdat
daar onlangs ook een grote muur-

vondsten gemeld aan de heer van
Beuningen, van het museum in
Rotterdam met die naam. Hij is
internationaal een autoriteit op het
gebied van pelgrimsinsignes. Want
lang niet alles wat ik hier gevonden
heb staat vermeld in het boek
"Heilig en profaan", de bijbel voor
pelgrimsinsigne-jagers. Ik kon
mijn vondsten wel dateren met dat
boek; ze liggen wat leeftijd betreft
allemaal írssen ry75 en r4ro.
Pelgrimsinsìgnes vormen een rijke
bron van informatie omdat ze bijna
allemaal door hun vormgeving en

onbekend

pelgrimsteken

voor en

achtenijdø

bisschopshand-

schoenen van

Thomas Becket

uìt Cqnterbury

en Fiorino uit
Florence

schildering gevonden is die er
precies zo uit ziel Men hoefde dus
niet ver te reizen om een heilige te

vereren.

Natuurlijk is het metaai door het
langdurige verblijf in de bodem,
meer dan vierhonderd jaar, aange-

tast door roest en corrosie. Maar
een verblijf onder de grondwater-
spiegel, dus afgeslote n Yan zú.uÍ-
stof, heeft er voor gezorgd dat de

fragiele objecten de eeuwen konden
trotseren. Onder die omstandighe-
den is op het tin een goudpatina
met een kenmerkende geelachtige
kleur ontstaan. Dit patina
beschermt het voorwerp tegen
aantasting samen met een dun
laagje vaseline. 'Ik heb al mijn

opschrift aan een specifieke bede-

vaartplaats kunnen worden toege-

schreven.'We weten nu iets over
vanuit Leerdam met succes afgeleg-
de vrijwillige bedevaarten en over
de geloofsbeleving van voor de

Reformatie. Pelgrimsinsignes
werden in de r9e eeuw overigens
veel nagemaakt. In Engeland staan
ze bekend als de 'Billies' en 'Char-
lies' naar de makers \Villiam Smith
en Charles Eaton.

Tekst en foto: Albert Folkerts,
Ridderspoor zo,4r4) GL Leerdam.
Tel: o345-6ßo67

boete-insignes



Zeer oude trotseerloodies uit
bodemvondsten bewaard

In ry94 het boekje 'Meestertekens

op het dak, een verkenning naar de

verschijningsvormen van trotseer-
loodjes van + r58o tot 1995 uitgege-
ven.

De schrijver werd na de publicatie
verrast door de vele reacties van
geïnteresseerden en verzamelaars,
waaronder leden van detectorclubs
die hun vondsten voor determinatie
hebben aangeboden.

Ook leden van archeologische
werkgemeenschappen lo¡¡amen meÌ
interessante, voor mij nieuwe
gegevens, die natuurlijk niet meer
in het boekje konden worden
opgenomen.

I P.P.Steijn ]

t Eelde, t7t5 verm

Hans Medendorp

H 0 v ez ate' O o sterb ro ek'

Vandaar dat de redactie nu ruimte
ireschikbaar stelt om u van de

belangrijkste vondsten in kennis te
stellen en tevens u op de hoogte te

brengen van enkele nieuwe loodjes
die zijn gebruikt bij restauraties.

In de bodem bij de havezate 'Oos-

terl¡roek' te Eelde (Drenthe) is een

loodje met HBH r7r5 (r) aangetroÊ
fen. Volgens het administratiegeld
1695 zott dit loodje gemaalt kun-
nenzljn door Hans Medendorp.
Een Friese bodemvondst, vermoe-
delijk rTde eeuw, is versierd met de

halve Friese adelaar, een leihamer
en in schrijfletter vermeld T.f .H.
(z). Deze schrijflefters maken dit
loodje bijzonder, omdat tot heden

op alle gevonden vroege Friese
loodjes de initialen in kapitalen
werden geplaatst.
Bij de oude kerk in Zwillbrock (3)-

even over de grens in Duitsland in
de omgeving van Eibergen- is in de

bodem het uit Deventer afkomstige
loodje van B.H. (Ben Hoeberink)
1778 gevonden. Van deze meester-

leidekker zljn in Deventer vele

exemplaren aangetroffen met
jaartallen die varieren tLrssen r75o

en 1772.

Uit een slotgracht van een havezate

ook in de omgeving van Deventer is
het loodje opgevist vertonend de

initialen H.H. (+) waarop de grote
leihamer, waarin een passer, en

geflankeerd door een waterpomp en

)
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z. Frieslond, tTde eeuw 3. Zwillbrock N H kerk

?-lñ 1
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5. Beusichem (Gld ) N H kerk 6 Haarlem, in't



æffi,
I. Haarlem,

'Het Huìs ter Kleef

soldeerbout. Het loodje is te date-
ren eind r8de eeuw.

In Beusichem (Gld.) werd tijdens
de restauratie in de grond bij de
N.H. kerk een vermoedelijk vroeg
rTde eeuws exemplaar aangetroffen
(S). In de bovenste helft staat de
inscriptie CI, waartussen een op
zllnpun| staande leihamer. In de

onderste helft is een huismerk
geflankeerd door een omgekeerde
G en de letter I of een hamer.
Alhoewel dit loodje geen kroon
heeft is de overeenkomst met twee
loodjes, die ook als bodemvondst in
Rotterdam zijn gevonden, zeer
opvallend (Meestertekens etc. blz.

57, nr's z en3).
Door leden van de Archeologische
'Werkgemeenschap Haarle m zljn
twee belangrijke, geheel van elkaar
verschillende, ioodjes gevonden.
Een fors loodje met de initialen
G.I., waarbussen een grote leiha-
mer, is in de grond bij een pand 'in
It Krom' aangetroffen (6). De op
zljnkanl gezette W is ingekrast.
Het loodje vertoont in geen enkel

opzichl een Haarlems karakter uit
de rTde eeuw en zou eerder kunnen
worden toegeschreven aan een
Leidse of Goudse leidekker uit
dezelfde periode. Zeer belangwek-
kend is het loodje met de vermoe-
delijke tekst 'Breder' en een afge-
hakte zwijnskop boven een vuur (7).

Het is opgegraven in de slotgracht
van het voormalige 'Het huis ter
KJeefl. Dit kasteel werdin ry73
opgeblazen door de Spanjaarden en
werd toen bewoond door de familie
van Brederode. Een zoon voerde
als wapen een afgehakte zwijnskop
boven een vuur.

Aannemende dat dit loodje is
aangebracht voor de vernietiging
van het dak, zo is het voor 1573 Ie
dateren en is dus het oudste geregi-
streerde exemplaar.
Een ander bijzondere bijkomstig-
heid is dat de eigenaar van het
'Huis ter Kleef zijn naam en
r¡/apen op het trotseerloodje heeft
laten plaatsen , in plaats van een
voorstelling die in die stad en in die

tijd als gebrui
kelijk kan
worden aange-

merkt (b.v. het
stadswapen van
Haarlem).
Bij het kasteel
te Hoevelaken
heeft een detec-

toramateur een

rTde eeuws

loodje met de

initialen H.H.
met de twee
pompstokken
ontdekt (8).

Alleen op de

loodjes van

Verm. Frìesland

Tr ots eerlo o d.j es zij n lo den

pløøtjes, bijnø øItijd in de

vorrn vØn een wøpenschíld,

die worden gesoldeerd. over de

spijkers wøørrnede het lood.

op døken en d.økkøpellen is

v&slgezet. Op deze wijze

worden de spijkers øfgedekt

en bescherrnd. tegen u)eers-

ínvloeden en wordt inwøteren

voorkornen.

Amersfoortse leidekkers, loodgie-
ters en pompmakers werden deze
pompstokken als voorstelling
gebruikt (zie 'Meestertekens etc.'
b7z.z¡, aÍb. tTlrn).
In een moerassige akker bij Waspik
(NB) werd het loodje AV waarlus-
sen een leihamer en r75o opgediept
(9). Het is van Adrianus Vervoore,
die van r7)o IoIry86 in Dordrecht
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was gevestigd en o.a. op de Grote-
of Onze Lieve Vrouwekerk heeft
gewerkt.

Andere nieuwe vondsten
Na het verschijnen van het boekje
'Meestertekens etc.' in ry94 zljn
een aantal loodjes door mij verwor-
ven of geregistreerd die de moeite
waard zijn om alsnog in ruimere
kring bekend gemaakt te worden.

Uit Friesland afkomstig is het
loodje met leihamer en bloem (ro) .

Het is te dateren in de r8de eeuw
en is gevonden op de N.H. kerk in
Oosterend. De zelfde herkomst
wordt vermoed van het loodje met
de initialen MI(rr). In de collectie
van de Stichting Monumenten en
Materialen te Groningen bevindt
zich het exemplaar met de initialen
LHN, in het midden waarvan een

huismerk is geplaatst. De N in
spiegelbeeld en de initialen wijzen
op een r8de eeuws loodje uit Fries-
land (zie 'Meestertekens etc', blz.rz
nrs. 8 t/m ro). De vorm doet meer
een Groninger herkomst vermoe-
den.
Uit de omgeving van Zwolle is het
loodje AR met huismerk afkomstig

(r3), + 16o8. Het is afkomstig van
havezate'de Kranenburg', vernield
in r58o en gedeeltelijk herbouwd in
r6o8.
Een zeer interessante informatie
ontving ik recentelijk van het
museum'Gruuthuse' in Brugge.
Er bevinden zichin dit museum
niet een maar drie loodles waarvan
een exemplaar in 'meestertekens

etc.' is vemeld (bIz 4t,IM 1649).
Het tweede loodjes draagt de initia-
1en AL met Byzantijns kruis (r4) en
het derde exemplaar is vermoede-
lijk ook afkomstig van johannes
Mertens IM 1659 met huismerk
(r5). Alle drie de loodjes zljngevon-
den op de O.L.Vrouwekerk aldaar.

Deze registratie ì¡etekent dat fohan-
nes Mertens hlssen ú49 en ß59
in Brugge werkzaam is geweest en
met een andere meester (AL) heeft
samengewerkt. Helaas ontbreken
tot op dit moment verdere gege-

vens.

Enkele nieuw ontworpen loodjes
verdienen m.i. de aandacht.
In Alkmaar is op de Grote- of St.

Laurenskerk een loodje met het
stadswapen aangebracht (16). Een

voorstelling die al in de vorige
eeuwen op een aantal gebouwen in

Alkmaar zijn toegepast.
In Amersfoort is bij de restauratie
van de Koppelpoort de afbeelding
van St. foris met de draak gebruikt.
Alhoewel een dergelijke afbeelding
eigenlijk niet past in de Amersfoort-
se traditie is aan de uitvoering veel
zorg besteed.

Weilicht kan deze publicatie er toe

bijdragen dat bij restauratie van
daken trotseerloodj es worden
aangebracht waarvan de ontwerpen
rekening houden met historische
en lokale tradities.

Naamgeving
Een intrigerende vraag is steeds hoe
de gildemeesters van de Loodgie-
ters, Leidekkers en Pompmakers
vanafhet tijdstip van de eerste

toepassing van loodjes (vermoede-
lijk eerste helft r6de eeuw) hun
loden'visite-kaarlj es' hebben
genoemd. Teruggaande in de

geschiedenis werd het woord
'trotseerloodj e' gebruikt door

f .H.Beisterveld en A.A.Kok in het
boekje 'Het Monumentale dak'
(rS+8). Trotseerloodje wordt ook
gebruikt in het.Woordenboek
Nederlandse taal' (o.a. 196o),

13. omgevtng

Zwolle, Hovezate

'de Kranenburg'

15. Brugge,

O-L Vrouwe kerk

verm, lohonnes
Mertens

t6 Alkmaor.

Grote- of Sint
Laurenskerk

AMERSFO@RT'

n99V

ry Amenfoort,

Koppelpoorl.
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waarbij \Mordt aangetekend dat het
woord'trotseer' waarschijnlijk een
verbastering is van 'traceerlood', in
het 'Woordenboek der westerse
architecttuurgeschiedenis' (r953) en
in de handleiding'Burgelijke en
Militaire Bouwkunst voor de kadet-
ten der genie (1845). In een bestek
uit 1866 voor het 'amoveren' van de

kerk en toren der Hewormde
gemeente te Midwoude vond ik de

Iertn'Irazeetloodjes'. In r858 werd
in het bestek voor het onderhoud
van de poorten en torens in Hoorn
het woord 'traseerlood' gebezigd.
In een gedicht van de bekende
Haarlemse leidekker Pieter Keun
vond ik het woord 'traceerlood', het
woord dat ook wordt gebruikt in
een Hoorns bestek van 1769.

Voorlopig kunnen wij met redelijke
zekerheid vaststellen dat, tenminste
in de r8de eeuw, het woord 'traceer-

loodje' door de Gildemeesters werd
gebruikt.

Voor belangstellenden vermelden
wij dat nog enkele exemplaren van
het boekje 'Meestertekens op het
dak' verkrijgbaar zljn en kunnen
worden besteld door girering van

-f "+.ZS 
t.n.v. P.P.Steijn, Bosch en

Duin, met vermelding van uw
naam en volledig adres.

V h"of+ iøtc
intereXçantç

ff vondøn?

Heeft u dit ook al aangemeld
bij de provinciaal archeoloog

van uw provinciel Het aanmel-
den is maar een kleine moeite.
Het formulier uit het magazine

invullen en opsturen.
Zie lijst met provinciaal

archeologen op pagina 5.
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lets anders dan
Vele zoekers zoeken net als ik.
Luisteren naar de geluidjes die
vanuit de koptelefoon komen en
daarbij driftig om je heen kijken of
er op het aardopper-vlakte ook nog
iets anders ligt. Veel vind ik die dag
niet op dat maisveld in de buurt van

Gassel. Wel valt mij een stukje
vuursteen door zijn vorm op, en ik
pak het dan ook op. Half verscholen
stak het gedeeltelijk boven het zand
uit. Nu ik het echter in mijn hand-
palm heb, zie ik dat het een vuur-
stenen pijlpunt is. Aan mijn goede

zoekmaat en vriend Leo Theunis-
sen uit Beers die op de andere zijde
van de akker aan het detecteren is

laat ik mijn nieuwe aanwinst zien.
Ook hij vindt het een mooi stukje
en we spreken dan ook afdat hij het
voor mij zal aanmelden. Na enige
tijd krijg ik keurig bericht van de
ROB met de volgende omschrij-
vlng.

Vuursteen
Spits;

schachtdoorn
en weerhaken.
Losse vondst
tijdens het zoeken
met de metaalde-
tector. Op de tekening
(archisvondstformulier) is de

(minieme) aanzelvan een schacht-
doorn zichtl¡aar. Onbekend of die is
afgebroken dan wel in rudimentaire
vorm aanwezig was. Afmetingen,
lange zijden 23 en 24 mm, breedte
(holle) basis zr (nm.
Periode: neomb- bronsm. Dit staat
voor de periode tussen Neolithicum
midden B 34oo- z85o v.C.. en
Bronstijd midden rSoo - rroo v.C..

Gaarne wil ik met deze vondst
meedoen aan de vondst van het

laar.

Arien de Høa.n, Groesbeek

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vraagbaak 50: Rectificatie

Inmagazine 46 hebben we een

foutieve determinatie gedaan.

Het gaat hierbij om het voorwerp
van Chris Nieuwenhuize uit Apel-
doorn.
Door de aanschafvan een nieuw
Engels boek Afiefacts, kwamen we
er achter dat onze determinal.ie niet
juist zou zíjn. In dit boek vinden we
op bladzijde ú5 lú6 drie bronzen
vikingsleutels. Er is er een bil, die
qua type en maat overeenkomt met
het exemplaar van Chris.
Gelijk hebben we Chris gebeld.
Deze was toch blij te horen dal zljn
eerder vermoedens toch juist waren.
Tijdens dit gesprek hadden we het

over de vindplaats. Jaren
geleden toen et nog geen

detectorverbod was op de

verdronken dorpen in
Zeeland heeft hil deze

sleutel gevonden in de

Oosterschelde op de

plaats waar in 15oo-16oo
een dorpje heeft gelegen.

'Wat ons een beetje verbaast is dat
niemand op de determinatie heeft
gereageerd. Het blad wordt immers
ook in professionele kringen gele-

zen. Zifren wij er naast en ldopt ook
dit Engelse boek niet ofis ditvoor-
werp in Nederland nog onbekend.
Wij houden ons aanbevolen voor
reacties.

Chris vraagt ofeen ieder die een

vergelijkbaar voolwerp heeft of kent,
naar hem te reageren.

E-mai l: c.newen house@consu net. nl)

Het liefste met een afbeelding,
bijvoorbeeld van onder de scanner of
het kopieerapparaat.
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.Detectornieuws

LAATSTE NIEU\)íS VAN
DETECT UIT ENSCHEDE

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling, telefoontjes,
mailtjes en bloemen, ivm de'vuurwerkramp'van Enschede. Hoewel we
op slechts 25o meter afstand van de ontploffìng zitten, staat ons pand er
nog en wonen en werken we er weer. \Jle hebben zeg maar'geluk gehad'.
ln september zal het pand echter wel een paar fikse reparaties onder-
gaan, bovendien komt er een nieuwe schuur. Meteen zullen we dan ook
de gelegenheid te baat nemen om de verkoop/tentoonstellingsruimte en

het kantoor te moderniseren. Dit kan inhouden, dat we in die periode
telefonisch weer even moeilijk bij de veren te krijgen zijn. Fax, mail,
schrijfen in geval van reparaties, stuur de apparatuur goed ingepakt,
voorzien van een briefje met de klacht naar ons op.
Kortom, we staan voor iedereen weer klaar met raad en daad.

Succesvol zoeken met de

metaaldetector
Mijn boek 'Succesvol zoeken met
de metaaldetector' is geheel uitver-
kocht. Voorlopigzal al het nieuws
op Internet ofrechtstreeks in het
Detector Magazíne verschijnen. In
een later stadium, maar dan denk
ik over 3 jaar zal er dan nog eens

een boek uit getrokken worden.
ln de nieuwste boekenlijst zijn wel

3 nieuwe boekjes te vinden over
metaaidetectie. Het zijn Engelstali-
ge boekjes die door Minelab uitge-
bracht z1jn. Met name 'Mastering
the Minelab Explorer' is interessant
voor degene die een Explorer XS

heeft gekocht ofvan plan is te
kopen.

3 nieuwe Tesoro deteqtors
Tesoro heeft maar liefst 3 nieuwe
detectors op de markt gebracht.
Bovendien levert de fabriek alle

detectors nu met een zwarte kunst-
stofondersteel aan een stuk.
Behalve een nieuwe steel hebben ze

een nieuwe zoekschijf ontworpen,
de 8"x9" een superlichte licht ovale

webachtige schijf die 2o x 22 cm
meet. Van deze schijf wordt
geschreven, dat ze beter afgeregeld
is op de nieuwste modellen. In

plaats van een tolerantie van 4%o in
de zoekschijven gaat men nu terug
naar t%o, hetgeen dieptewinst
betekent. De 8"x9" gaat f 399,-
kosten.

Tesoro Compadre
De 'Compadre". deze detector
vervangt de Amigo II, er is niets
wezenlijks veranderd, alleen heeft
de Compadre dezelfde stelen en
behuizing als de rest van de uMAX
series. Technisch gezien, dit i.v.m.
de test van Wil l(uypers, is er niets
verandert.
De prijs is iets hoger;f 749,-

Tesoro Conquistador
De 'Conquistador'lijkt op de Silver
Sabre uMAX maar dan met een

extra frequentieschakelaar.
Als u storing krijgt van een andere
detector dan schakelt u over op

een andere frequentie
(ro kHz, 9.8 kHz, 9.6 kHz).

Tesoro Tiger Shark
Dan is er de 'Tiger Shark', deze

vervangt de Stingray IL De Tiger
Shark heeft nu een speciale stand
voor zout water (Salt mode) en is
daardoor veel rustiger dan zijn
voorganger. In het gebruik lijkt de

Tiger Shark op de Bandido serie,

grondbalans is dus handmatig in te
stellen. Verder is de Tiger

Shark voorzien van een

makkelijk batterij
inlegsysteem, dus

geen gepruts
meer. Alle Sting-
ray II accessoi-

res kunnen
trouwens
gebruikt wor-
den op de Tiger
Shark. Voor

iedereen die in
recreatie water dus

ook kettinggoud,
armbandjes en gebro-

ken gouden ringen wil
vinden is deze detector een aanra-

der.

Nog iets over Minelab
Fervente Tesoro ldanten verbazen
zich misschien over het feit dat we
nu ook Minelab voeren. We hebben
hierover zelfs met de directie van
Tesoro gesproken, hun commen-
taar "we don't bite, no problem".
Met andere woorden, beide merken
hebben hun eigen ldantenkring. Er
zljn zov ee7 vers chillen, ook in
prijsopbouw, dat ze elkaar nauwe-
lijks beconcurreren.
De Explorer bijvoorbeeld is een

digitaal dieptebeest, vooral geschikt
voor het grotere werk. D.w.z. stran-
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den, akkers, weilanden, kortom
grootschalige terreinen. Het diepte-
bereik op gewone munten is

enorm, maar voor heel fi1n spul is
deze wat ongevoelig. In die zin is de
Lobo Super Traqzrjn tegenpool,
deze is gevoelig voor klein spul in
een rommelige met ijzer vergeven
omgeving (b.v. stort). Ons geloof in
de Explorer XS is zo groot, dat we
de gehele handleiding van rro
pagina's hebben vertaald, daarbij ziI
er ook nog een Nederlandse bijlage
bij. Gebruik je de Explorer puur op
akkers dan is de instelling super
makkelijk, ga je er mee op stranden
zoeken, dan zlln de instelmogelijk-
heden oneindig.

Met groeten Gert Gesink

(survivor)

Nieuwe producten bij
Detection Systems Holland
Eindelijk eens een goedkope'zak'pinpointer. Het diepte bereik op een
gulden is ongeveer 3IoI 4 cm.lncluis verlichting en batterij tester Nu
gedurende de maand juli hfl 62,5o (norrnale prijs 74,5o) ind,verzen-
ding. (voor meer info:www.metaaldetectors.nl (nieuwtjes en accessoi-
res)De PP-s zijn natuurlijk ook bij onze offìciele dealers te verkrijgen

Nu voor de magneet fanaten: Het touwtie om
te vissen is verleden tijd. We hebben een
uitschuifbare stok ontwikkeld (max lengte 38o
cm/ingeschoven roo cm) met een houder voor
de magneet. (Voor zowel het'Gesink'type de
powerlift zo, alswel ons eigen'huismerk'met
een trekkrachlvanTo kg.) Nu met een stok
'purken' in de blubber en gericht'graaien'. De
prijs van de stok is hfl r88,oo (de magneet van

7o kg trekkracht kost r98,oo)

Op onze site www.ama-
teurarcheologie.nl zijn
inmiddels zo'n Soo
bodemvondsten te
bekijken.Indien je zelf
leuke vondsten hebt willen
we deze graag plaatsen.
Graag een mailtje naar:
info @ metaaldete ctors.nl.

Graag wensen wij (mede namens onze dealers) via deze weg
Gert Gesink (Fa Detect) na alle ellende in Enschede, alle sterhe
en succes toe.
DSH/Ruud de Heer

lh zooo
22 t/m 25 september

rrr__,tçlt

Kijk snel op blz. L
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Vingerhoeden en
naairingen uit de

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

Verkooppriis -f 24,95 (excl. porto)
Te bestellen bij: f . Koning, tel. (o58) zß 55 73

DETECT GERT GESINK
Tel: 0534300512 Fax 4341t558

nnnBOEKEN 2OOOnnmn

Munten en penníngen
BÚ2 CATAI,OGUS DE NEDERI.IT¡{DSE MIJNIDN VAN

lS06tothedú Mwi6 2000 - 16,95

BOOSCATALOCUS,DEMIJNTENVAIIBELCIEITgGIgST - 23,50

BOO9KLEIIIERDEUTSdERMI'NTZCATAIIrcI8TI-I997 -21,fi
Bol3 MIJNTBOEKVANPIETVERKADE (l54cl7Ð - 39,fi
B0I5MITNIICEIYIdIENV/DNEDERI-/\NDEN,dæIGHoubq -,-
B{}l4 V.D.CHIJS BEELDENAAB Nedqlandsmut€nlotls7í . .- - 169,-

8062 I'ESTEDELIJIGMUNTVAIìIITIJMEGEN - D.fr
BO63NOORDNEDERLÄNDSEMIJNTGEWIdIIEN,AMTPOI . 1125
B005ROMISGEMUNZDNVONPOMPFJUSBISROMLILUS 570pag - 89,-

Duitstalþ øthal,ogu, goed alternaief vær Roru Coins

am6I'EZLVERENBEI\IELUXdæ|2 97pag opbmgstprijæn - 30,-
BI46IIAIIDBOEK I'EDERI,1I¡{DS KOPERGELD I5?3l797 - 95,-

BI47 STÄ¡IDARD CTTAI.OG OF GERMAN CÛTNS TóOT TO PN.ESENT - IN,X
Determinatie van hooJfdz metden voorwerpen

' Bfi I Il)¡üX)LMUSEITM CATALOGITD 19.{l 3æpag. md hondqdq
abældingømMiddeleeuwmetalawry - 89,-

BÛ78 VERAORGf,N STEDEN, STADSARCHEOI-OGIE IN NEDERLAND.
PEchtbæk met honderd@ foto's w w|wrp€n,
stadsplaü€grcndq ø opgBvingsteminerl CÉb., hûd kâft , . - 49,50

BO85 EEN EIGENZINMG VEIUZAMEI"AAn, 94 pag ,hondøden foto's

ø meddq værerpsr, londelaars' pijp€wo€tes, tin, w - 15,-

BO9óI¡D,IECTORFINDST lO0pag lmilh¡srdÈs - 35,-
Bl5l HEILIGENPROFA N,stmdødwk v.v.Bdtoingq 342p88- - 139,-
BI00üEILIGEIIPROFAAN lo4Pa&owtinnm(pelg¡im)iroþæ - 

^,-BIû/BRONSLIITDEOIDffiID,g4pog-Nedsle¿stÂlig - 28,9
Bl08 ARCruOLTTGIE v. MIDDELEEUq/S NEDERLIIND, 95 pag - 2ß,5o

BlogDEROMEINSEruDinNederhnd,g6pag - 28,50

Bl l0 ARGE()I (rclE vu FRIESLAND, 230 p¡& væl detætoryond - 49,95

BII3DETECDì(FINDS! lmpag- lO00illustr - 35-
BllTGELDUITrEBIiLT,Middslburgsehuiswilvondstml55Gl5T0 - 25,-
BllS GRÂVENñAÂ'RFRIESE KONINGEN, mmi boekje owde oppvingen

op de lep v-r ì,lr/ijnaldM, 72 pag" El fotob w Dctslvondstsr - 18,50

Bllg IIIST1ORYLE¡IEAÏUOûR I'ED,T, 212 pag; A4forn¡at In hm hÀta
rischewþ lebelmdeldderchrijwduizqdømdalmvmrwpq - 47,fi

Bl56 BUd<LES'2511'1E0{l (A4boekovø gcper, mæi næfu) 125 pag - 3q90

8164 DETECTOF FI¡IDß 3 (wl in klor) A4 fmæ! wolg v4 - f9,9O

816TMEESTERîTKENSOPEETDAIç bo€kostrotsærlodm64pag - 25,-
Bl78 CATALOGTÍS, Pmingen v/d Hondqbcl¿stitrg i/h Belasti¡gnNem - 25,-
BIT9BROIìZEÄGEMETALWORKbmnslijdvæmrpen64pag - 15,-
Bl80 SIEDEN IN SffiERVEN, wndsùen uit bæruÉå ir Demter, Nijmegen

Dordu¡tenTiel(125G1900)in28Êb boe*er¡hadkaft 1075pag - 139,50

BlEl 4(mJAÂRi{ETA.ALINNEDEERIII¡aD, dladaecromndstqr - 17,9
BI32PARTFÂCr,mtaumtionforbegimm,52pag Zoc.¡Dlgclua - 17,fi
Bl 92 ORTI'NGS,ECflNIK frr Prcfis t 69 pag Wolfgang Schükr I 999

Gaaovøpr,fæioneledetætietæhnickø(Duits) - 39,90

BIæDETTMPfI,YA¡IEMPEL, l95Pag A4fon4geb NRoym 1994 - 39,90

BI83 BR.TT¡SE I :TJSEIJM GtnDD TO DAßLY IRON ACE ANflQUTITDS
ly2írr7lrL'. l7Opag- Geb hud kañ. - 5q9O

BIS4ANTIQUE'ìOTILES COLLECTORS ENCYCL metprijsüjst, 199 pas

hsd kaft,geronden Vælfoto's - 59,90

8186 CÁTALOC]ß NEDERLI\IIDSE K)NDNITBELASTINGPENNINGEN
dærAJ Koij t9% A4fffia42l2pagniab(361aôæHingat) - 37,fi

Melsaldeleclon (3 nieuwe boekjes, zíe onder Nieaw)
B00l SUCCESVCL Z)EI(EN METDE METAÂLITETECTOR dmrGst

Cein( 229 rag hondqdm fobo's, @k vm vondslqt uitverkæht

BI32MODERNÈ{ETÂLDETECTORSi dMChdlgGTrett - 5q5O

BI73 METAI-DFTDCIINGON IEE CDÂST
8087 SL¡aKENTREASURE II)WTO FIND IT dærRobert Mu

- 34,50
- 59,50

Bl4l TnEASUREIIAORDS, (pruhtbækeed ir kleuowshaûvondsten) - f9,9O

Nìeuwe botken-Nieuwe boeken -Níeuwe boeken
Bl8? ÂRTDFAC-S OF ENGLAIID & I'NITEL KINGDOIì4 m€t m6dil

looofoto's'Tvondstmwafdestqtijdtotl?50 (+æt 6.¡"¡¡r¡¡ - 69,90

Bl88 KntDERDCLUT, middeleeum spælgoed in de tagelado, 416 pag

460 illutruiæ, gedætte in kleu Ceb- hard kaft - 95,-
Bl E9 MEDIEVAT, ARTIFÄCIS , vflolgRomú ,Artcåcs- Full Colo¡ met

prijslìjst 3o0illutatiæ dærÑçlMills - 39,90

BlgO TIIE ACCOMPLISEEDART, gùdq rcfwpør uit de brcnstijd in

Frgelmd m lølmd, Pruhwoek, in prijs gdlalw4 nu - 89,50

Blgl PIr.GRrMI)WENTRS .ANDSE1CTITIIRBAJ)IGI,S (NEWBOOK) - 189,50

BI92MASTDRtr.GTMMI¡TEI.J\BEXPLOREN.XS&S - 3q9O

Bl93 TREASIJR- EUNTINGviô MIllEIl\B DETECTORS dæl I - 35'-
BI93TREASIJR:HINTINGwiôÙilNEIIIBDETECIIORS dæE - 35,-

BESTEL: Via GÍreoverboeking op giro 48.38.9f8
VAÂKHET VANDEBESTELLING +
f 6,- \TERZENDKOSIEN OVER OP ONS GIRONTJMMER

T-N-V, DE-IECT ENSCHEDE (Bstdnrm6+ adrc vemelden!)

Telefonisch of via faç uw bestelling wordt
JNDER REMBOIIRS VERSTI'TJRD, VERZENDKOS1EN F æ,-

lanuit België: per Eurocheque of postw.

Ruim assortiment uit
voorraad leverbaar

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een veftrouwd adres

4000 jaar metaal in Nederland

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgerweeshuis

en het Gooìs

Museum heeft de

DDA in samenwer-

ln dit in 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,- (íncl. porto) over te

maken naar postbank nr. 1 675000 of ING Bank nr. 67 80 04

900 t.n.v. De Detector Amateur, met vermelding van'boekje
expositie'. Het boekje wordt u dan z.s.m. toegezonden.

\,
#q
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...voor jou wel ja !

l"å.1

We hebben een 100 watt
versterker ingebouwd I

maar met dat ding
in het rond loopt en wij

alleen maar het vieze graaf
Hoe bedoel je ?

Ja hoor...maar geen gezeur ! ! !

@ André Baraké & Alex Feijt Cartoon.



VERSCHOLEN

enIo
n vuil

fu b@e darcørømalan heú thuis ear aordige bælcq*ost

gøntld. mø alletleiboel<en die reg?lmotigworden geraad-

pleegd øls ø v,ner íâsle;ú<s is gøwndar. Iwhavøledsn zijn

er diverc. bækrn vevhanoru dte voor esn ddÊdaramatatr

heeJ interessottt zijw maor die niet meer in de bæhuinlæ)

ligm. In eenvria ørtiktlanzqlFrans Breíbarh.een aantal

van dtæ. bælrm Wr*m. Wü denlØ, dai hø de mæûr

wøard ß, tu probcrm zo n boek biþoorbeeld. bij een znak als

'desl4tt'ofeen æpa**mtelcnjgm.

a

t,

Het blijft altijd boeiend te ontdek-
ken hoe mensen in het verleden
hebben geleeÍìl, wat hen heeft
bewogen en waar ze zich mee bezig
hebben gehouden. Zonder geschie-
denis heeft de mens geen toekomst.
Zells zii, die weinig interesse
hebben om tot de bronnen van het
bestaan door te dringen, hebben
vaak wel belangstelling voor de
geschiedenis van de eigen familie.
Dit boek verhaalt over de voorwer-
pen die uit de l¡odem van Kampen
naar boven zijn gehaald. Op een

bevoeren de koggenschepen verre
zeeën en zij kwamen rijk beladen
in de stadshaven aan. Uit die tijd
stammen de machtige kerken, die
het silhouet van Kampen bepalen,
de poorten en de oude patriciërs-
huizen. Veel is bewaard gebleven
uit die tijd. Verscholen onder de

oude bebouwing liggen de resten
van een roemrijk verleden. Het
boek vertelt hoe de stadsarcheoloog

levendige wijze wordt verteld over
de l¡odemschatten van Kampen, die
tezamen als het ware het bodemar-
chief vormen van het rijke verleden
van de stad. Er is nog veel verbor-
gen over de geschiedenis van
Kampen. De ontsluiering van de

geheimen gaat door. Het cultuur-
historisch erfgoed van deze stad is
zo riik, dat menige stad er jaloers

op zouzijn

Kampen is een rijke stad, gelegen
aan de eeuwenoude lfssel, met een

oeroude geschiedenis. Deze stad
was vooral in de middeleeuwen,
toen het Hanzeverbond bloeide,
een rijke en zeer bekende stad in de

economische orde. Vanuit Kampen
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van Kampen, tezamen met vrijwilli
gers en amateur-archeologen, veel

uit dit verleden naar boven heeft
gehaald. Met veel moeite en inspan-
ningen hebben zij de brokstukken
van een verleden, de stille getuigen
van de op handel gebaseerde wel-
vaart van Kampen uit het vuil
verzameld, schoongemaakt en aan

ons met een verklaring van hun
geschiedenis toeverlrouwd. Stukjes
van de legpuzzel van Kampen uit
vooral de r7e, r6e, r5e en zelfs uit
de r4e eeuw zi1'n gevonden.

In het boek'Verscholen in Vuil'
zijn de vondsten in verschillende
cate gorieën ondergebracht. Zo
komt onder meer de productie van
aardewerk in Kampen aan de orde,
de Kamper vondstcomplexen, glas,

leder, touw, houten voorwerpen en
textiel. 'Niet alles is in rook opge-

gaan' is de titel van het hoofdstuk
over rookgerei. Botmateriaal waar
onder kammen, speelgoed en
muziekinstrumenten vinden we
onder het hoofdstuk 'Kampen tot
op het bod'.
Uiteraard is er ook een apart hoofd-

stuk gewijd aan metaalvondsten
onder de titel 'Van kleinnodiën tot
koperen pannen'. De metaalvond-
sten uit de verschillende opgra-
vingsputten in Kampen lopen in
grootte uiteen van spelden tot
koperen pennen en van knopen tot
zv,tare ljzeren scheepshaken. Vele
kleine voorwerpen konden aan de

bodem ontrukt worden met behulp
van de metaaldetector. Zo worden
er enkele religieuze vondsten
getoond en beschreven van een

holgegoten tinnen beeldje, voorstel-
lende de zittende Madonna met
Christuskind en een aantal pel-
grimsinsignes waarvan één van
Maria met kind uit de Franse plaats
Rocamadour. Vervolgens passeren
pseudo-muntbroches, rekenpennin-

gen en munten, vingerhoeden,
spelden en naalden, gordelgarni-
tuur, gespen, riemtongen, riemhan-
gers, gordelbeslag en knopen de
revue. Bij de keukenattril¡uten zien
we een aantal messen, tinnen lepels
en een fraai brandewijn schaaltje.
Bij de Kampervondsten is ook een

tinnen pispot. De meeste pispotten
in de middeleeuwen werden van
aardewerk gemaakf. Zlj waren
echter breukgevoelig en vaak
poreus, wat - gezien de inhoud -
niet prettig was. In het begin van de

I5e eeuw werden ze inwendig
gedeeltelijk geglazuurd, wat de
poreusiteit tegenging. Omstreeks
de r5e eeuw deed de tinnen pispot
zijn intrede.

Een deel van de in Kampen gevon-

den gereedschappen kan met de

scheepvaart en visserij in verband
gebracht worden. Zo zljn er pik- en

bootshaken gevonden, vorken voor
het repareren van visnetten en grote
aantallen breeuwijzers of sintels.
Breeuwijzers werden gebruikt om
moslatjes vast te zetten, die het mos
afclekten dat tussen de scheeps-

huidplanken was aangebracht ter
afdichting. Voort toont het boek een

varia aan dagelijkse ljzeren
gebruiksgereedschappen waar
onder stukadoortroffels, hoefijzers,
spijkers, duimen, haken, beslagpla-
ten en knijpscharen.

Het ruim z4o pagina's tellende
boek'Verscholen in Vuil' is uitge-
geven ter gelegenheid van een in
1989 ingerichte expositie in het
gemeentemuseum van Kampen.

Verscholen in Vuil, archeologische
vondsten uit Kampen \75 - 1925

Stichting Archeologie IJssel /
Vechtstreek
ISBN 9o-72883-oz-o

Dord.recht

Frans Breíbach
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22 t/ m 25 september

De meeste zoekers die vorig jaar hebben deelgenomen
aan de Newbury Rally in
Engeland vonden het een
geweldig weekend dat ze

voor geen goud hadden
willen missen.
Primitief kamperen, het
prachtige weer, de super-
grote velden, de sfeer en

natuurlijk toch een aantal
leuke vondsten. Menigeen
zal nog wel eens terugden-
ken aan de gezellige avon-
den in de tuin voor de pub
en het aÍzien in de
brandende zon op de enorme grote akkers.
's Avonds je eigen potje eten koken, of zoals sommige
mensen,'s ochtends een Engels ontbijt maken,
het hoort er allemaal bij.

Busreis naar Engeland voor

leden en DDA-gezinsleden

(50 pers.).

Gereisd wordt met een veilige
(keurmerk) luxe touringcar
die is voorzien van toilet,
video en bar.

0mdat de kosten van o.a. de

overtocht en de bus omhoog

zijn gegaan hebben we helaas

de prijs t.o.v. vorig jaar iets

ïT"l'ïT_ - -'I
Gep [a nde vertre ktij den,l
opstappLaatsen en I

I aankomsttijden I

tl
ll
, Ptaats 

""rnÅ* 

ll^,1' I| 2219 2519 r

tl
r Drachten. Lawei 05.45 07.00 r
I H..r.nu..n. NS station 06.10 06.30 I
I ZwoLLe, NS station 07.00 05.45 |
I Utrecht, Jaarbeurspl. 08.30 04.1.5 |

'1 lflt i],1,11ïï î3?l 3i!3 |tl
I uon*ro" de totale reisduur en het I

I reístt1ãenbesluit van de chauffeur kan I

I niet van de route worden afgeweken. I

L-IIIIII-J

lnethrSfforwvlier Nevvbvrl Kalll
09.50 03.00

10.15 02.30

I
I

Voorletters:

Lidnr.:

I
I
I

Leeftijd:

Straat:

1 Het formulìer voor 10 augustus

I opsturen noar:
G. Lukassen, Meerpaal 218,
9732 A¡,tl Groningen

lnlichtingen:
Gerard Lukassen
Tel. (o5o) 54B396

Postcode/woonplaats:

Tel. nr.:

ã 
t 

*wil mee naar Engetand.

0pstapplaats:



geen 2-daagse rally maar wordt alleen op zondag
gehouden.
Voor de Nederlanders die vrijdagavond komen, zijn

pub in het dorp of u kunt zelf een potje

koken. Zondag zaI er op het terrein een

snackbarwagen aanwezig zijn.

Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer

onze eigen DDA-tent mee, waar u een

lekker kopje koffie kan krijgen.

VRTJDAG (HEENRETS) 22 SEPTEMBER

Vertrek vnJdagochtend 22 september

van diverse opstapptaatsen in Neder-

[and. Na de oversteek (Catais-Dover) per

ferry zijn we tegen de avond (119.00

uur) in Linkenhott.

U heeft dan heel even de tijd om uw

tent op te zetten vóór het donker wordt.

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

Zaterdagochtend gaan we eerst op

excursie naar de steencirkels van

Avebury. Daarna gaan we naar een

locatie. waar speciaa[ voor de Nederlan-

ders, op een aantaI supergrote akkers,

een ralty wordt georganiseerd.

Prijsuitreikingis avonds na terugkomst

op de campingp[aats in Linkenholt.

Er zìjn deze dag dìverse prijzen te

winnen met o.a. een hoofdprijs van

f 200,- ter beschìkking gestetd door

Detection Systems Hotland

z0NDAG (TERUGRE¡S) 24 SEPTEMBER

Zondags begint de Engelse ratly.

Er wordt gezocht op grote akkers in de

omgeving van Linkenholt gezocht naar

verstopte tokens. Na de [aatste wed-

strijd is er de pnJsuitreiking met ook dit
jaar weer een goed gevutde prijzenpot

(duizenden gutdens).

Vertrek naar Nederland +L6.00 uur.

MAANDAG 25 SEPTEMBER

Verwachte aankomst Nedertand

's ochtends vroeg

INSCHRIJVING

Inschrijving vóór 10 augustus.

Maximaat aantaI deelnemers 64 perso-

nen. Deelname alleen door leden en

betatende DDA-gezinsteden van

'De Detector Amateu/. Inschrijving,

at[één door het opsturen van het

formulier (1 per persoon). Na ontvangst

daarvan knJgt u z.s.m. een acceptgiro-

kaart. U bent pas definitief ingeschreven

voor de Ralty na ontvangst van uw

betaLing. I.v.m. het eventueel gezame-

lìjk reizen naar en van de opstapplaat-

sen, wordt er een paar weken voor

vertrek, tezamen met de laatste infor-
matie ook een deelnemerslijst met

tel.nrs. toegestuurd.

Dit jaar is het programma e.d. iets anders dan
voorheen en ¡s het iets later in september.
Misschien heeft u er al iets over gelezen in de
Engelse magaz¡nes. De Newbury Rally is dit jaar

er zaterdags gelukkig grote akkers beschikbaar waar
een rally, spec¡aal voor de Nederlanders wordt
georgan¡seerd.

Ditjaar wordt de ratty op grote, qua

vondsten heel interressante akkers bij
het ptaatsje Linkenhott gehouden, een

klein ptaatsje iets ten zuid-westen van

Newbury en vtakbij een ijzertijdfort en

een aantaI eeuwenoude wegen.

Een prachtìge oude omgeving met

heuve[s, akkers, kteine dorpjes, ve[e

prehistorische monumenten zoats o.a.

Stonehenge, Avebury enz.

Gekampeerd wordt op een eenvoudige

campingsite op loopafstand van het

dorpje met een pub. 0p het terrein is

een eenvoudige sanitaire voorzien'ing

(toitetkar) aanwezig. U dient een ktein

tentje met diverse kampeersputlen,

zoals een staapzak en eventueel een

kookstelletje mee te nemen. Het gehele

weekend dient u zetf voor eten te
zorgen. 0mdat de Engelsen pas zaterdag

tegen de avond komen is er geen

mogetijkheid om zaterdag op het terrein
te eten. U bent dan aangewezen op de

- ,h;
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AANMELDINGSFORMULIER DEdetector AMATEUR

METAALVONDST
stTUAT| ESCH ETS VtN DPLAATS CEVON DEN OBI ECr:

AFBEELDINC CEVONDEN OBIECT:

IN DEPOT BI,I DE VINDER

DATUM: LIDNR:

NAAM VINDER:

ADRES

POSTCODE / WOONPLAATS:

TELEFOON:

GEVONDEN OBJECT:

t\¡ATERIAAL

OIvISCHRIJVING OBJ ECT:

AFI\,,IETINC / C Q CEWICHT:

DETERIVIINATIE VERRICHT: jA / NEE DOOR

VINDPTAATS / COORDINATEN:

GEMEENTE / PL,A"ATS:

VON DSTOI\,4STAN DIG HEDEN

HAN DTEKEN INC:

HETGEVONDEN OBJECT BLI,IFT IN IEDER CEVALTOT3 MAANDEN NAAANMELDING

Hoe dient u het aanmeldingsformulier
te gebruikenl
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodalu alti,¡d een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruikenl
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 altiid 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;

Gevonden object:

Materìaal:
Omschrijving object:

Afmeting/c.q. gewicht: Ø zo mm
Determinatie verricht: nee

Vindplaats/coördinaten: de weg ofstraat waar b.v. de akker
li4 en eventueel de coördinaten.
geploegde akker met veel

Romeinse scherven.

munt
vermoedelijk brqns
vermoedelijk Romeins,
voorzi jde: vrouwenkop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken 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 provi nciaal archeologen
(zie magazine nr. 46)

Koninklijk Penningkabinet (KPK),

Rapenburg 28,

Postbus 11o28t2301 EA Leiden
Telefoon o7r-5r60999

Door het formulier met behulp van een vellelje carbon in te vullen
houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregistratie. U

kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelifk 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!

Vo n dsto m sta n d i gh ed e n :
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Perf ecte zoekd iepte
Zeer eenvoudige bediening
tCD-Display met grond-radar

rnetslechts

Volledige discriminatie op beeldscherm
Tonen discriminatie (zelfs in pin-point)
Stof en spatwaterdicht
Akker- en strandprogramma's
Standaard met 25+15 cm zoekschotel

BEL o 492-57 4'.1 9 4Munsters
Detectie

VOOR ONZE SPECIAI-E
I NTROD UCTI E.AAN B I EDI NGEN
Bezoek ook onze website WWW. REAIITY.N L/M U NSTERSKeepstraat 2, 5702 LH Helmond
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Kooistra M etaaldetectors
Compass / Carrett / C.Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren rt4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5ì3) 46 50 93
E-mail: inlo@kooistra-detectors com
lnternet: M.koo¡stra-detectors com

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

ds. v.d. Tuukst¡aar 26,81 91 HL Noordwolde
tel. (o56r) 43 3z r3
E-mail: lankman@zonnet nl

ADSG Metaaldetectie
Wh¡te's / Viking / C-Scope / Minelab

Verkoop / Verhuur / Diepzoekers

Beveiliging & Detectiepoorten

lnruil / Opsporing

FRIESLAND NOORD-BRABANT

IT r Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors voor
hobby, beveilìging en

industrie. Verhuur ven d¡ep-

zoekers en opsporingservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O P.

tel (0527) 20 jg 29, mobiel o6-zzz4z848

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

Zwaluw r5, 3752 NW Bunschoten
tel q3-2gg 94 9r, mobiel o6-2t885695
E-mail: info@ metaa ldetector nl
lnternet: \M metaaldeiectornl

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

\fingerdstraat 6, 6641 8N Beuningen
tel (o24) 677 40 63

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en onderwater-
metaaldetectoren / C-Scope / tr4inelab

Tesoro/White's/CEIA
Ops porings service
Verhuur van metaaldetectoren en

detectiepoorten

Haverdreef r9, 7oo6 LH Doetinchem
tel (o3r4) 39 t4 56, fax (qt4l 39 t4 z4
lnternet: M.ceia nl, E-mail: info@ceia nl

D.J. Laan Metaaldetectors
C.Scope / Fisher

P¡eter Meatsstraat r 2

r777 AP Hippol¡ushoef
tel. (o227) 59 3z 86, lax (0227) 59 32 86

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

Kleine Haarsekade tr9
4zo5 NA Gorinchem
lel. (or83) 6z r5 oo

FARLA
Tesoro

Ammunitiehaven 56r
z5tt XR Den Haag

,'::tel. (o7o) 3e8452

Jan van Bergen
Metaaldeteqtors, archeolog¡e en
bodemvondsten
Tesoro

I

T

T

Tanneskampke 8,5221 BI Den Bosch
tel. (o73) 63r r3 5o

P. van der Putten
C.Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel (o4o) 2o4t7t7 lþ4o1 2o75992

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass I Fisher I
G a rrett

Stat¡onsstraat t3z-t34, Deurne
tel (o493) 31 44 65

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White's / Minelab
Fisher / C.Scope / Pulsestar / Celtic / Pulse
Technology / Viking / CEIA Detectie, poorten
Diepzoek app. / Pulse lnductle
Verhuur-Verkoop / Detector financieling I Enz

Bontehondstraal 3-5, 456r BA Hulst
Tel : (orr4)37o48o Fax: (or4) 37o48r
lvlobiel: o6-53 87 58 69, E-mail: detect@Ms nl

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass / Fìsher / Carrett
Detector Pro

Stalionsstraat r3z-r34, Deurne
tel (0491) 3r 44 65

Miliron
White's, Laser, Minelab, Bounty Hunter

Dr. Philipsstn 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 521 t8 72, fax (o451 54 18 72
E-mail: miliron@planet nl
lnternet: hltp://home planet nl7-miliron

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White's / lvlinelab
Fisher / C.Scope | Çanert I Pulse-star
Celtic / Tesoro I Goldspear I Pulse Technology
V¡king / Bounty Hunter / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app. / Pulse lnductie
Verhuur-Verkoop / Detector financiering I Enz

Bontehondstraat 3-5,456r BA Hulst Holland
Tel: oo 3t rì.41.70 48o, Fax: oo.lr 1.43 70 48r
Mobìel: o6-53 87.58 69, E-maildetect@us.nl
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|.P. Beukemastraat r8, 9965 Rl

tel (0595) 57 t7 49, mobiel o6.
E-mail: xlt@hetnet nl

Leens
2526835o

T Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur
lnruil / Opsporing

Schurinksdwarswe g tt, 7523 AT Enschede
tel. (o53) 43o o5 r z, fax (o53) 41,4 55 58
E-mail: ¡nfo@detect.nl
lnternet: M-detect.nl

Salland Detectors
Carrett / Compass / Detector Pro

Treasure Baron / Verhuur / lnruil
Diepzoekers / Onderwater detectors

Speelmansweg 9,8nì N4H Raalte
tel (o572) j8 22 96, fax (o572) 38 zz 96
mobiel: o6-2o394524

Detection Svstems
Holland (Rríud de Heer)
White's I Minelab / Viking / Fìsher

C-Scojtp / Tesoro ':i

T

T
T
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T
¡

I

Veerpad z. 8276 ALzal\
tel. (o38).363 65 q, fax (q8) )q 64 8o

':Êmai I : info @ metaaldetectõ'rt:nl
E-mail: metadec@wxs.nl

::lriteräet: w,metaaldetectors-nI

T

UTRECHT

CRONINGEN

GELDERLAND

ZEELAND

LIMBURC

NOORD-HOLLAND

ZUID-HOLLAND



CSl M
CS2MP
CS2MXP
CSl22OXDP
CSsMXP
CS8SST
cs4zx
CS6PI
CS90OOHPX
CSTUMD
NEWFORCE R1

599,00'
679,00

1099,00
1289,00
1479,00
1479,00x
1329,00*
1329,00*
2299,00
2399,00
1999,00

NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG

GELANINItr@
Een nieuw millennium,

een nieuwe verkoopstrategie
va n C-Scope,

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

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW,
3 iaar GELAN garantíe!
* Zolang de vooraad strekt.

GEN
M ETAALD ETECTI ESYSTE M EN

G ELAN 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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KØ ØffiTßA iJ,: [:1 Ji i;"i:J ?" ]',iï :l ï';:; .,
www. kooistra-detecto rs. co mLeden 5% koning Alle nieuwe apparatuur

wordt geleverd net Ned gebrutksaanwij-
z¡nq,2 jaar garantie en een hoofdtelefoon

GJ
e-mail: info.kooistra-detectors.com


