
ln dit nummer o.a.:

Het Goudse lakenlood

Er was eens...

M untvondst in Brouwershaven

Laatm iddeleeuwse sl u itgewichten
in Noord-West Europa



3l
GaËd*nt g;lÆ*:=

Ceschike detector voor hobbyisten
die veel op stranden en recreat¡e terre¡-
nen zoeken U¡tgerust met een sem¡-
elliptische spider zoekschijf z4x zo cm.
Notch om trekringetjes uit te schakelen, 4 toon
hoogtes.

Í 1799,-

EandEds !l Max

koopt u deze met een z5 cm schijf i.p.v zol ro kHz

lìgheid, ook in lastige grondcondities. Verschil

\-* Sand Shark

N¡euwste onderwater-
detector van Tesoro. Pulse
lnduct¡e. Ceschikt voor de

waterzoekers/duikers. Geen last van zouteffec-
ten!

f 1995,-
Tinar ÇÊ:ri¡

N ieuwste onderwaterdetector van Tesoro. Voorzien
van een zout- en een zoetwater- stand. Nu met inleg-
batterij. Hoge gevoeligheid uiteraard voor kettingen
en kleine gouden voomerpen.

I 2399,-

zoul-

-o* -Ð-

'**ä:,J

t.o.v. de Silver Sabre pMax: de Conquistador heeft een

vaste alle metalen-stand en een frequentieschakelaa¡
om storingen van andere detectors uit te schakelen.

f 1349,-

SiEver Sabrc pñÆæx

I 1269,-

AIs u een detector koopt voor
een van uw familieleden of als

back-up, denk dan eens aan deze
detector. Enorm goede prijs/kwaliteits-
verhouding!

f 999,-

Connpadre

Kleine krachtpatser, vervangt de Amigo
ll. Zeer geschikt voor beginners, maar
ook als back up detector ofom in de
stort te gebruiken, deze detector heeft

n.l. o-discriminatie!

f 749,-



Sovereign XS-2a FRO
Supergoede detector, met name op zout/natte
en gemineraliseerde terreinen. Ceen dieptever-
lies, werh op r7 frequenties (B85 systeem)
Uitgerust met z5 cm wide
scan zoekschijf, oplader,
oplaadbatt., heuptas.
De digitale meter ¡s

een aparte acces-
sot re, Í 2295,-

Meter f 500,-

Relic Hawk
Professionele detector met 40 cm wide scan zoekschijf.
Special¡teit: ongekend dieptebereik voor middelgrote voor-
werpen (tussen 5 en 5o cm) Pakt echter ook munten Door
zijnhoge gewicht minder geschikt als enige detector. Wordt
geleverd met: lader, ruçak, hoofdtelefoon en beschermkap

Drt

De en ige (ondenrvater) detec-
tor, waarmee le letterlif k overal goed

kunt zoeken en rommel kunt discrimine-
ren, zonder gehinderd te worden door

zouteffecten, zware mineralisatie of een kombi-
natie hiervan. Zoekschijf z5 cm. \)lordt geleverd met

hoofdtelefoon, oplader en beschermkap.

f 3295,-

Musketeer XS Pro
Na de Explorer XS het best verkochte model van Minelab.
Professionele detector met een bi.jzonder goed
dieptebereik. veel akkerzoekers vin-
den dit de beste analoge
detector die er is. Discrimí-
nat¡e van ijzer is zeer goed.
\)lide scan zoekschijfvan z5

cm. Met grondonstorings-
knop. Wordt geleverd met oplader en beschermkap. Heuptas + band om er een heupmodel
van te maken.

Musketeer XS
Zie XS Pro, maar dan met 20 c

zoekschilf en met gewone
batterijen.

Musketeer Colt
Goedkoopste detector van de Musketeer serie. 5kHz.

f 1899,-

Excalibur 1000

Explorer XS

Niet bong voor digitaal?
Bel don nu
o5j-43ooyz! \)lordt geleverd met hoofdtelefoon, twee

opladers, zoekschijf stan daard, z5 cm.
llide Scan zoekschijf en div. software:
o.a. Smartfi nd discriminatie.

Digitale revolut¡e van Minelab,
ongekend dieptebereik door de vele
revolut¡ona¡re vindingen die toege-
past z¡¡n! Nu ook 20 cm zoeksch¡¡f
als accessoire beschikbaar.
llerkt op een totaal nieuw systeem, FBS

geheten (Full Band Spectrum). Deze
nieuwe technologie zendt gelijktijdig tot
z8 verschillende frequenties uit, varië-
rend van r.5 kHz tot loo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als de discrimi-
natie-precisie wordt verbeterd.

ø &

Gcltt uir ct¡ bch

Zeer goed dieptebereik en prima gevoeligheid.



I

2)
I Inhoud

APRIL 2 0 0I

Het Goudse

lakenlood

PAGINA 6

Van het bestuur

Er was eens...

Bij de eerste zwaai...

Uit de nevelen van het
verleden: De Grebbeberg

Gebruikerservaring:
C.Scope csZUMD

Muntvondst in
Brouwershaven

Vraagbaak

Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in
Noord-West Europa

Detector magazine is hetverenigingsblad van

'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer per jaar.

Sluitingsdatum kopij: r juni zoor

Redactie

C.B. Leenheer (hoofdredacteur), N. Leenheer,
A. Folkerts, G. Cesink, D Eekhol W Kuypers

Adviseurs en medewerkers redactie:

).Zijlstra, H.J.E van Beuningen, M.A Holtman, A. Jager

Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken t53,

9zo5 CL Drachten, Fax (o5rz) 54 51 17,

e-ma i l: redactie@detectoramateur. n I

Advertenties
Tarieven op aanvraag bij de redactie. Het bestuur
behoudt zich het recht voor advertenties zonder
opgave van redenen te weigeren

Vormgeving en layout
Ë Crafisch buro Creatype, Drachten

Druk:
Necumdruk, Drachten

ISSN: r386-5935

O CopyriBht: Niets uit deze uitgeve mag worden verueelvuldigd en/ofopen-
baar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm ofop welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de redactie

- F-¡an het Bestuur

2

12

16

t8

22

26

32

34

a

a

Voorwoord 56
Døgenlang volgden we het níeuws ín de hoop døt het Mond en Klauwzeer
probleen+ níet naar Nederlønd. zou kornen overwaøien vønuit Engeland.

Heløøs kwøm toch het bericht vøn verdachte bedrr.þen en op woensd.ag-

rlnorgen werd gemeld døt MKZ in Nederlønd was vastge steld. We hebben

direct het ministerie gebeld. Hier zøgrnen geen noodzaøk om dø zoekdag

te verbieden, møør gørønderen d.øt we ook døødwerkelijk kond.en gaan
zoeken, konden ze niet. Door die mededelingkwømen de twffils boven en

volgde onderling overleg. Het wøs nog mogelijk om de leden te bereiken met

de boodschøp døt het toch øfgeløst moesl worden.

De knoop werd doorgehøkt om t5.oo uur en het circus ging draaien.
Contøct met importeurs, leden vøn het vrøøgbøøkteørrt, n'Let de fam.
Peustjens ín Límburg, die da.ar øIles regelden en het pnma hebben ged.øøn.

Vervolgens de aønkondigrng op onze íntemetsite. De nieuwste ledenlijst

werd uitgedrøøid en donderdøgmorgen werden met spoed door Kees en

Niels Leenheer de kaørtjes geprint en op tijd bij de PTT øfgeleverd. Voor d.e

zekerheíd werd aøn ølle leden, van wie we het e-møíl ød"res kenden, een

bencht van afgeløstíng gestuurd en de buítenlandse leden, werd.en, voor

zol)er er een teleþonnummer bekend was, gebeld.

Ondet'tussen werden de bestuursleden ook nog regelmatig bestookt víø de

teleþon rnet vrøg?n ve.n..........

Dus alles zo goed n+ogelijk geregeld en dan sløøt op vrijd,agmorgen d.e

schrik je om. het hørt. Geen kaørtje bij de post, Gauw Kees gebeld, møar
die heef. hem wel Uit ond.erzoek blijkt døt de bezorgíng geen 1oo procønt

w øs. W e hebb en ged.øøn wøt we konden. Achter øf zijn gelukkig slechts een

tientøl Belgen voor niets gekomen Døt vind.en we nøtuurlíjk heel ueruelend,

møør gelukkig hødden deze mensen goed door hoe de vork ín de steel zat
en begrip voor de situatie. Volgens de meesten hoefden ze niet ver te reízen.

Hopelíjk wordt er een goed gevolg gegeven aan ons uerzoek om zolang de

MKZ heerst niøt te gøøn zoeken op akker- en weidegronden. De grens is

soms moeilíjk te trekken; ueel akkerboeren houden ook eenhoevíge díeren.

Uit Engeland kreeg ik dit weekend berícht døt nLensen die op het pløttelønd.

betrøpt worden een boete kunnen knjgen vøn 5.ooo Engelse ponden. Dat
liegt er niet om. Het zoeken lígt daar helemaøl stíl. De kans dat we d.øør

dít nøjøør kunnen gaøn zoeken wordt steeds kleíner. lmmers, er zijn aI
meer døn rcoo gevallen door het hele land en nLeer døn t.ooo.ooo stuks

vee en huisdieren, die afgem.øøkt gøøn worden.

In Nederland zijn en worden verschillende acties op poten gezet om de

getroffen boeren in Nederlønd. te helpen. Een van de eerste øcties wa; d.ie

van Ruud d.e Heer en zijn deølers. Zijn øctie STEUN DE BOEREN wordt
door het bestuur vøn d.e verenígr.ng De Detector Amøteur onderschreven.

Deze a.ctíe is weer ín sømenwerkíng n+et het actiecon+ité Help de Boeren

uit Oene. Wij zullen øls DDA ook een donøtie ín de køs vøn deze actie

storten en ik roep onze leden en sympøthísønten op hetzelfde te doen, want
hoe vøøk zijn wíj al níet de gøst vøn deze boeren geweest? Als je gevraøgd

hød, was het nooit een probleem om te zoeken. Løøt nu merken dat wij
øchter hen staøn.

Bed.enk verder ook dat veel boeren de komende tijd øls de lucht is opge-

kløørd. øfstand.elijk zullen zijn tegen mensen d.ie op hun teneinen willen

komen. Heb híer begrip voor. Hun bedrijfsvoenng ís vøn levensbelang niet

ølleen voor henzelf maør ook voor hun dieren.

Johøn Koning



Detector Amøteur
Ledendøg
ß juní 2oo1

Op 16 juni a.s. is er een
' Detector Amateur leden-

dag' in het dorpshuis te

Amerongen (Utrecht). Op

deze dag is er een uitge-
breid determinatieteam
voor het determineren van
je vondsten, een ruilbeurs
voor vondstmateriaal, en

zij n diverse detectorimpor-
teurs met hun detectors

aanwezig. Een gezellige ontmoetingsdag waar je met andere

zoekers over fe hobby kunt praten, vondsten kunt bekijken en

n-rilen, en je ook nog eens de allernieuwste detectors kunt bekij-
ken. Bij het determinatieteam is onze fotograaf aanwezig, díevan
bijzondere vondsten, opnamen voor het Detector Magazine
maakt.

Natuurlijk zijn vrijwel alle

oude rnagazines (vanaf 19 9z)
bi1 de DDA-tafel te koop.

Alleen deze dag; jaargang

1992, r99), 1994 en 1995 voor

f z,- per magazine, Het boekje
'4ooo jaar metaal in Neder-

land'kost deze dagrnaar f ro,-

Locatie: Dorpshuis Ameron-
gen, Dorpshuisplein 3, Ame-
rongen
Zaal open om 9.oo uur
Talels voor ruilbeurs / 5,-
Toegangsprijs "f ,,jo p.p.

De opbrengst van deze dag za7 na aftrek van de kosten ten goede

komen aan de actie 'steun de boeren'.

Mocht u een dag van tevoren twijfelen aan het doorgaan van deze

dag. Kijk dan op onze internetsite ofbel één van de onderstaande

telefoonnummers. Alleen op 15 juni tlrssen r8.oo - 19.oo uur:
o5r2, - 51512 I o5û - 6ß579 I o5rz - 54977 I o58 - 2661818.

0 Van de redactie

Het zoekseizoen is door de l\rlKZ-ramp voor veel zoekers iets

eerder geëindigd dan normaal. Vaak is het in deze periode toch al

moeilijk om nog een plekje te vinden. De meeste akkers zijn om

deze tijd al geploegd eningezaaid. Op het moment dat ik dit
artikel schrijf is er al een tijdje geen nieuwe uitbraak bijgekomen.

Laten we hopen dat dat zo blijft en dat in het najaar weer gewoon

gezochf kan worden. Toch zullen veel boeren dit jaar misschien

voorzichtig zijn mer het toelaten van zoekers op hun land en wordt

het wat lastiger om toestemming te krijgen. Dat is erg iammer,
maar we zullen daar dan begrip voor moeten opbrengen. Ca in

ieder geval niet ongevraagd het land op om te zoeken. Hiermee

kan je het voor een heleboel zoekers verpesten. Zorgin het najaar

in ieder geval dat je laarzen, schep en detector schoon ziin voordar
je het land opgaat.

Zoals u in het magazine kunt lezen hebben we op t6 juni een

'Detector Amateur dag'. Heeft u op deze dag niets bijzonders te

doen, kom dan naar Amerongen. De opbrengst van deze gezellige

dag is voor de actie 'steun de boeren'.

Onder onze leden bevinden zich ook een aantal boeren. lVe wen-

sen deze leden met hun familie in deze spannende tijd veel sterkte

toe.

Kees Leenheer

Zoekdøg Lirnbricht
Tot onze spijt kon de zoekdag in Limbricht i.v.m. de MKZ niet
doorgaan. Hoe e.e.a. is gegaan heeft u in het voorwoord van onze

voorzitter kunnen lezen. Met de boer en de zaaleigenaar is afge-

sproken om het in het najaar opnieuw te proberen. Wanneer is

nu nog niet bekend. We hopen dat het MI(Z virus in het najaar

niet meer in Nederland aanwezig is, zodat zoeken geen probleem

H uishoudelijk reglement

Determinatie - ruilbeurs - detectors - enz.

a Vroag altijd toestemmingtot zoeken aan de

landeígenaar ofbeheerder van de grond

I Legitímeer je met je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze verenìging'de Deteclor

Am ateu r' een d electoram bassa deu r.

I Laat munitie líggen; indien nodigde plaats

markeren en de politie waoschuwen

I Zoek nooit op archeologische terreinen,

tenzíj je toestemmíng hebt verkregen van

de bevoegde instanties om mee te helpen

bij een archeologische opgraving.

I Neem zoveel mogelijk het metalen afval,

zools 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 eventuele grosmat).

I Vondsten, woawqn men redeltjkeruijs kan

oonnemen ofvermoeden dat deze van

w ete nsch a p p el ij ke cu ltu u rh isto ri sch e

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bi.j de burgemeester van de

plaats waañoe het gebied behoort

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aongemeld bij de desbetrffinde

a rcheologische i nsta ntì es, zoals de

provinciaal archeologen en het KPK.

I Het 's nachts zoeken zonder toeslemming

van de landeigenaar is verboden. Iemand

die 's nachts zoekt is verdacht bezig.
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XP Metaaldetectors
gaan verhazing-

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de belangrijkste
e i g e nscha p p e n va n XP- D ete cto rs

Ðøeoúerc tu/ø ii:.j *n:::l sch.,e

GARANTIE

wekkend diep...

De door ons team gemaakte ADVENTIS en ADX200 metaal
detectors staan synoniem voor de hedendaagse kwaliteit, en onze
technologische vooruitgang. Deze detectors zijn een dramatische
verbetering ten opzichte van de reguliere detectors. 0nze technici
hebben, in samenwerking met diverse ervaren detector-gebruikers,
voor de ADVENTIS en de ADX200 de perfecte balans tussen
dieptebereik en discriminatie ontwikkeld.

Door het inbouwen van een ultrasnelle microprocessor
(voor de signaal analyse) bereiken we een hogere
gevoeligheid en een betere afwi¡zing van ongewenste
signalen. Door de dubbele discriminatie hebben we
een bela n g rijke flexibilite it in meta alafwijzin g,

waardoor we optimale prestaties krijgen in het veld.

0nze expertise, in elektromagnetisme, heeft ons in staat
gesteld om, een laag frequente 'Dubbele-D'zoekspoel te

ontwikkelen die een extreme dieptebereik heeft.

Vanaf het eerste moment dat le een XP-Detector ter hand neemt
zul je versteld staan van het gebruiksgemak. 0f je nu beginner of
gevorderd bent, je zult aan deze detector veel plezier beleven,
vooral door de handige instellingen voor snel en gemakkelijk gebruik.

XP-Detector is er trots op innovatieve producten te ontwikkelen van
hoogstaande kwaliteit en duurzaamheid.

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NL)
Tel. (01141 370480 - fax (0114) 370481

lnt.00 31 11 43 70 480
E-mail: detect@wxs.nl
lnternet: www,detectornet.n I

OMSCHBIJVING

Robuuste 22.5 cm waterdichte
zoekschotel met beschermkap.
Speciaal verstevigd verbindingsstuk.
Fiberglas ondersteel.
Draaisluiting
Comfortabele foam hand greep.

0nbreekbare armsteun.
Duurzame schotelkabel.
Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de

detector als ook als hip-mount te gebruiken.
Frequentie: 4600 Hz.

Dubbele discriminatie.
Alle metalen stand.
Grond afstelling: automatisch of handmatig.
Normaal / Mineralisatie schakelaar.
Voeding: 8 AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.

Batterijduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met oplaadbare
pack

OPTIES

Elektronica: 2 jaar op onderdelen en uurloon.
Schotel: 1 jaar op onderdelen en uurloon.



--ffiLidmaatschap

uirsløg vond,st va,n het jøør 2oao

Gebruiks-
voorwerPen
metaal

Fragment
Romeins

diploma

6r B. en J. Heldoorn 36

Munten tot
r5oo
Munt Dokkum

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaan Degenen die in

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

van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk oP l augustus schrìftelijk binnen

te zijn De contributie per lid bedraagt,f 55, per jaan Voor gezinsleden geldt

een aantrekkelijke korti n g.

Poslbank t675æ0, INC Bank 67 80 04 9oo t.n.v. De Detector Amateur, Leeurvarden

Belangrijke adressen
M. Evers Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bij de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

rijtje zetten. Vy'ilt u zoveel mogeliik

schrijven in plaats van bellenll!

Ledenadm i nistratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

!V. Woudstra, Melkemastate r6,

8925 AP Leeuwarden.

w.woudstra @detectora mateu rn I

Vragen

Vragen over de verenigìng kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D Smilde,

Pr. Bernhardweg 3r,

8453 XC Oranjewoud,

tel (o5r3) 63t978

d. sm i lde@detecto ramateu r. n I

Bestuursleden

Activiteitencommissie

Voor vragen, suggesties enz over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: C Lukassen,

Meerpaal zt8, g73z AM Croningen,

Tel (o5o) 541T96.
zoekdag@detectoramateu r. n I

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5rz) 545tt7
red actie@ detectora mateu r nl

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wìt

tekening op te sturen naar:

D. Eekhof Vangstraat 46,
847r EX Wolvega,

vraagbaa k@ detectora mateu L n I

D. de Jager 3o W. Martens

J. Tammes J. Lamers 28

A. Schoenmaker t6 J. van Bon 25

B. Ceertman/Ophof W.H. van Amerongen 40

P. Regter A. Schoenmaker

J. Kuipers

Munten
vanafl 5oo
Noodmunt

Breda

Religieuze

voorwerPen

Pelgrims insigne

A. Hofste 29

D. Eekhof 54 R. Fricke

H. v. S Eekhof 13

A. Huisman 24
J. Postma 48

J. Vegelien 25
J. Vegelien ì9

Gebruiksvoorwerpen
geen metaal

Sieraden

Ottonische

pì nkri ngStenen

strijdhamer

R. Frazer , Postma

J. en M. Blad W. Martens

A. Hoekstra

A. Pijnenburg r3

Een record aantal van zo'n zoo mensen heeft deze keer de

antwoordkaart ingevuld en teruggestuurd. Omdat het de bedoe-

ling was om de prijzen uit te reiken op de zoekdag in Limbricht
werd op 22maartdeinzending gesloten en de uitgebrachte
stemmen werden geteld. De kaarten die later binnenkwamen
konden niet meer meedoen met de totaaltelling. De prijswin-

naars kri,jgen het prachtige nieuwe boek 'Heilig en profaan z' van

H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij en D. Kicken. De prijsuirei-

kingzal ditmaal gebeuren op de Detector Amateur dag op r6
juni in Amerongen.

24

Voorzitter

J. Konìng

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel. / fax (o58) 2t65573

j. kon i n g@ detectora mateu ¿ n I

Vice-voorzitter & hoofdredacteu r

C.B Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54971 (na r8.oo uur)

Fax (o5tz) 545tt7
red actie@ detectoram ateu r n I

Bestuurslid

D. Eekhof

Vangstraat 46
847r EX Wolvega

Tel / fax (o56r) 6t8579

d eekhof@detectoramateur.nl

Bestu u rslid

J. Huls

C roenendael zor

8z7r EL ljsselmuiden

Tel. (o38) 33rt68t
j.huls @detectoramateurnl

Bestuurslid/coördinator

activiteitencom m issie

JBosma
Zwemmer t3

9zo4CA Drachten

Tel. / fax (o5rz) 5t5ttz
j bosma@detectoramateur nl

Secretar¡s

D Smilde

Pr. Bernhardweg 3r

8453 XC Oranjewoud

Tel (o5r3) 631978

Fax (o53) 632927

d smilde@detectoramateur.nl

Penningmeester & ledenadministratie

!(/ Woudstra

Melkemastate l6
8925 AP Leeuwarden

Tel (o58) z66t8t8
Fax (o58) 2664646

w.woud stra @detectora mateu r.n I

35
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als geschiedkundige bron

Verloren archief, gevonden archief
' Afgezren van enige mededelingen
van mr. C.|. de Lange van V/ijn-
gaarden is over de geschiedenis
van de Goudse lakenindustrie nog
niets gepubliceerd'. Deze woorden
vormen het begin van Geselschaps
artikel "De lakennijverheid" uit
ry72'. Uii stelde vast dat het gemis
aan een behoorlijke geschied-
schrijving niet gelegen lag in het
feit dat de lakenindustrie onbedui-
dend was. Integendeel, in het
begin van de zeventiende eeuw
was het de belangrijkste nijverheid
van de stad. Meer dan 3ooo arbei-
ders waren erin werkzaam'. Het
ontbreken van een goede historio-
grafie is voornamelijk te wijten
aan het ontbreken van veel gege-

vens: grote delen van de gildenar-
chieven zijn verloren gegaan. Na
Geselschap heeft geen historicus

60VDA
VERWE

Catologusnummer: t ooz

Afmeting z,z cm

Voo nìjde: G ouds stadswapen,

twee kloppen

Keezijde: Haan (?)

V i n d pl a ats: Wa d di nw e e n

(Akker)
Bijzonderheden: Klop' D'

-mogelijk te dun; klop
'GOVDAVERWE'.

deelbewerking

Catalogusnummer: t.oot
Afmeting: 5,o cm

Voonijde: Gouds stodswapen

met aanziende leeuwen en kroon

Keezijde: Caôouche met tekst:
'srAEL cEM(A)E(K)r'
V i nd p I a ats: Zeve n hu íze n

(Akker - 'Noortentsche wech')

zich meer gewaagd aan het schep-

pen van een totaalbeeld van de

lakennijverh eid. Zijn artikel staat
daarom nog steeds als een huis.

Desalniettemin is er kritiek op te
leveren. Eén archief heeft archiva-
ris Geselschap namelijk niet
beroerd, ondanks de schat aan
gegevens die daar nog opgeslagen
ligt. Beter gezegd: voor het opgra-
ven ligt. We doelen op het bodem-
archief. Vreemd is de lacune in
zijn werk overigens niet. Pas in
1973, ee:n jaar na publicatie van het

artikel, werd ten aanzienvan de

lakennijverheid een interes-
sante archeologische vondst
gedaan. Bij de restauratie
van de Agnietenkapel
werden de funderingen
gevonden van ovens

waarop verf werd gestooktl.
Na de aansluiting van

Gouda bij de Opstand g57z)
moesten de zusters uit de kapel

verdwijnen. Na de val van Antwer-
pen (r585) namen Vlaamse arbei-
ders hun intrek in het gebouw en
werd de kapel tot werkplaats,

compleet met ovens, ingericht.
Een opgraving van de amateur-
archeologen van Gouda in 1999
bracht nog twee ovens aan het
licht. Deze 'mysterieuze ovens'4
aan Raam r7/r9 bleken tevens
twee verfovens te zijn. Naast deze

ovens leverde de opgraving tevens
een lakenlood op met de letters sa

(cat. nr. r.oo9). Vermoedelijk
staan deze letters voor Gijsbertsz.
Sas, burgemeester van Gouda en
tevens lakenverver. In 1615 kocht
hij het pand Hoge Gouwe r45. Dit
is identiek aan het perceel waarop
Raarnryfrgstond5.
Bij de waarde van het lakenlood
als bron voor de bestudering van
de lakennijverheid in Gouda
willen wij in dit artikel stilstaan.
Daarbij gaan we eerst in op welke
informatie de loden kunnen
geven.

Lakenlood als
geschiedkundige bron
De Amsterdamse gemeente-
archeoloog fan Baart gaf inzljn
artikel " De materiële stadskultuur"
een treffend voorbeeld van de
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waarde van een lakenlood als bron.
In de'Warmoesstraat werd een

lakenzegel van de stad Leiden uit
de laatste helft van de dertiende
eeuw gevonden. Het oudste docu-
ment dat getuigt van een georgani-

seerde lakennijverheid in Leiden.

Immers, de zegels 's¡rmboliseer-

den' een keuring op kwaliteit van
het laken: een teken van een

bestaande organisatie. Baart

onderstreepte dat het lood ook
heraldisch interessant is. Het is de

oudste afbeelding van het stadswa-

pen van Leiden (met nog slechts

één sleutel)6. Tevens kan aan de

hand van dit voorbeeld worden
gewezen op het feit dat er reeds

regionale handel in laken bestond.

In ieder geval tussen Leiden en de

nederzetting aan de Amstel.
Daarmee zljn drie aandachtsvel-

den genoemd waarvoor hei lood
als informatiebron kan dienen:
r de organisatie van de lakennij-

verheid;
z heraldiek casu quo determinatie

van de (werk-)plaats van her-
komst;

3 de verspreiding (door handel)
van laken.

Organisatie van de lakennijverheid:
het lood als keurmerk
In de Goudse "Keuren op de

draperie", die in r5o5 van kracht
gingen, wordt doeltreffend ver-

woord welke functie de lakenze-

gels hadden. Bij hun aanstelling

CaTalogusnummer: t ooj
Afmeting t,8 cm

Voozijde: Gouds stadswapøn

Keezijde:'z'
Vindplaats: Waddinween (Grasland - dtjkli-

chaam Donderdam)

I nventa riscode: HV D K-W A D- 1 2o31 998
Bíjzonderheden:

moesten de waardijns, degenen
die de kwaliteit van het laken
controleerden, zweren'alle laecke-
nen, die qualick gheverwet zijn,
alle laeckenen, die te groffvan hair
z1jn, ende alle onghelijcke laecke-
nen (...) onghesegelt te laeten'7.

Het lood diende dus om de hoge
kwaliteit te garanderen. De beste
kwaliteit was de puik. Het voorla-
ken was van mindere kwaliteit. Op
het lood werd aangegeven in welke
categorie het desbetreffende laken
viel. De strenge controle zorgde
ewoor dat de koper volkomen
vertrouwde op de gegevens die het
lood vermeldde zonder het laken
zeTf aan een 'test' te onderwerpen.
Aan het eind van de zestiende
eeuì¡/ was één lood niet meer
voldoende om alle informatie te

bevaüen die van belang was, zoals:

lengte; kwaliteit; plaats van pro-
ductie; het verfprocédé en welk
soort stof. Aangaande dit laatste
punt; na de Middeleeuwen k'¡¡a-
men er meer stoffen op de markt,
zoals fusteinen en saaien, veelal
van mindere kwaliteit.
Als een laken het staallood aange-

hecht kreeg, was het laken af. Er
mocht niet meer aan de stof
gewerkt worden. Een mooi voor-
beeld van een staallood is het lood
met cat. nr. r.oor (zie afbeelding).
Het heeft een afmeting van vijf
centimeter. Op de voorzijde staat

het Goudse stadswapen met twee
leeuwen als schildhouders. Op de

keerzijde staat de tekst
STAEI GEM---..

Het staallood was weliswaar het
Iaatste zegel aan het laken, het was
zeker niet het eerste. Na iedere
deelbewerking werd het laken
gekeurd. 'Die wever of volre of
verwer ofdroechscherer'8 deed na
zijn werk een lood met zijn huis-
merk aan de stof om het door de

waardijns te laten keuren. Na
goedkeuring hechtten zij er een
lood aan met het stadswapen en
kon het laken naar de volgende
bewerking. Of terug naar degene

die zrjnwerk niet goed had ver-
richt. In dat geval werd het lood
van een klop -een inslag- voorzien,

D€ ÀNATOMI€ VAN
H €T T€XTI€LLOOD

Ar Open pinnelood

l-Az Cesloten pin nelood

Ilrn

A3 Open pijplood

waaruit de bewerker af kon leiden
wat eraan schortte. Het lijkt erop
dat ook op één van de door ons
gevonden loden zo'n klop is aan-

gebracht. De o die we daarin
menen te herkennen, duidde op
een te dunne stof (cat. nr. r.o02).
Het mag duidelijk zijn dat de

keurmeesters geen loopje met zich
lieten nemen. fe moest daarom
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ook niet met flutkwaliteit aanko-
men. In het keurboek stonden in
dat geval de dtraffen al vast. Als het
'laecken an den raem' geen lood
'creech by sculde van den verwer'
ging hem dat geld kosten. Kreeg
hij zelfs geen klein lood -de groot-
te van het lood speelde dus een rol
in de rangorde- dan moest de

verver het laken overnemen voor
de prijs van een laken met een
'vol' -lees: groot- loode. De deel-
bewerker was dus gewaarschuwd.
'We constateerden reeds dat de

waardijns gebruik maakten van
verschillende loden. Verschillend
qua grootte, clua klop en qua
afbeelding. Ieder kenmerk van het
laken kon op het zegel aangegeven
worden. Illustratief is het volgende
voorbeeld. \Vilde men van 'grauwe
wol' een voorlaken maken, moes-
ten de keurmeesters 'die laecke-

nen teyckenen mit een sonderlin-
ge loot"o.

ons niet bekend. De meest voorko-
mende loden zijn de pinnenloden.
Deze bestaat uit twee ronde schijf-
jes, verbonden door een lip, die op
elkaar werden geklemd. De pin
van de ene schijfpaste in het gat
van de andere. Een deelbewerkers-

pinnenlood is zeker het eerder
genoemde lood van de Raam met
de initialen 'sn' (cat. nr. r.oo9).
Verver Gijsbert Sas maakte aan de

waardijns duidelijk dat ze met een

halffabrikaat uit zljn werþlaats
hadden te maken. Met dit voor-
beeld zijn we aangekomen bij het
volgende onderwerp: de beelde-
naar en/of tekst a1s informatie-
bron voor heraldiek c.q. determi-
natie van de (werk-)plaats.

Loden schild
De eerste vraag die de amateur-
archeoloog zich stelt bij het uit de

bodem halen van een iood is'. "Zal

er nog iets op staan)" Na het vuil
verwijderd te hebben, kan hij pas

goed beoordelen ofde vondst iets

van zijn geheimen prijsgeeft. Een

stadswapen of plaatsnaam -niet

zelden aanwezig- is altijd mooi
meegenomen. De plaats van
herkomst is dan in ieder geval
bekend. Hoewel, zo zeker is dat
niet altijd. De gegevens waren
immers niet altijd betrouwbaar.
Nog in rZ77 woegAmsterdam om
een strafbij het zegelenvan een
Amsterdams lood aan lakens van
buiten de provincie".
Hoewel vervalsingen dus voorkwa-

men, moeten we de heraldische
waarde die een lood kan hebben
zeker niet onderschatten. Baart
toonde dat aan met zijn Leidse

lood met slechts één sleutel. Wat
betreft de Goudse lakenloden is

het interessant dat we alleen het
wapen met zes sterren hebben
aangetroffen. Het zessterrig
wapen is overeenkomstig het
wapen van de heren Van der
Goude. Tot 1615 werd het stadsze-

gel met slechts twee sterren
gebruikt". Qua vorm van het
wapen vertonen de loden wel
verschillen. Het schild heeft
meestal een half-cirkelvormige
onderkant (cat. nr. r.oo3). Een

Catologusnummer t.oo5

Afmeting; 2,6 cm

Voozijde: 'GOVDA'
Keezijde: Dubbelkoppige adelaar,

randschrifi ' (. ) P(E) Rs (c) E (BR)A(CH)T'

Vind plaats: H azeswoude-d orp

(Akker 'Achtewech')

Datering: rc helf rye eeuw

I nventa riscode: HV D K- H AZ- o4r t t g 99
Bíjzonderheden: Het vondstcomplex bestaat uit
oardewerk en munten uít de vroege t7e eeuw. De lip

van het lood onlbreekt.

enkele heeft een 'scherpe' onder-

kant (cat. nr. r.oo4). Het staallood
heeft twee ldimmende, aanziende

leeuwen als schildhouders (cat. nr.
r.oor). Boven het schild zien we
een grafelijke kroon. Onder het
schild de doornen die we kennen
uit de stadsleus Per aspera ad astra

(Door de doornen naar de sterren).

Zowel de leeuwen als de doornen
komen in de zeventiende eeuw

voor het eerst voor.

Om naast de plaats van herkomst
ook nog de werkplaats te kunnen
determineren is afhankelijk van de

aanwezigheid van een huismerk of

Cotologusnummer: 1.oo7

Afmeting: 4,6 cm

Voozíjde: Stodswapen

Keezìjde: ni et afgeb eel d

V i nd pla ats: Amsterd a m (H outgracht)

Dateríng: ze helfi t6e eeuw

I n v e nta ri s co d e : B AART - AD AM ¡ ql z

Bijzonderheden: uit Baart 1977,

blz. n5 aþeelding 57.

Catalogusnummer too4
Afmeting: 2,5 cm

Voozijde: Gouds stadswapen

Keezíjde: Huìsmerk

Vindplaats: Couda (Natuurgebied 't Weegje

'Moorlse Veenwech')

Dolering: 1e helfi t7e eeuw

I nventa riscode: LM - G O U - ozo5zooo
Bi.jzonderheden: Het vondstcomplex bestoat uit o a-

prjpenkoppen uit de periode t6jo-r65o

De deelbewerkers hebben tevens
bijgedragen aan de verscheiden-
heid aan verschijningsvormen van
de loden. Naar vorm zijn de pijp-
en pinnenloden te onderscheiden
(zie afbeelding). De pijploden zljn
langwerpige loden die om een
aantal draden r¡/erden geklemd.
Met name wevers maakten
gebruik van dit type lood. Een
pijplood van Goudse makelij is
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een prentersmerk. Op het huis-
merk stond het meesterteken van
de deelbewerker. Een voorbeeld is
de 'sa'van Sas (cat. nr. r.oo9). De

prenter was de waardijnsknecht
die het weverslood van een merk
yootzag'. het prentersmerkts. Of
een van de Goudse loden een

prentersmerk toont, is niet aan te

geven. In ieder geval zien we

verscheidene loden met een merk-
teken. Het dubbel-geldopte lood
toont op de achterzijde een stuk
pluimvee (geslacht onbekend, cat.

nr. r.ooz). Het lood van de Moort-
se Veenweg toont een simpel
huismerk (cat. nr. r.oo4). Verras-
send was het dat een zelftle -naar

het ieek- huismerk was getekend
onder een overeenkomst uit
t6oz'4. Het merk behoorde |an
Boerie toe, die hoogstwaarschijn-
lljk zljn teken tevens als handteke-
ning dienst liet doen. Nadere

bestudering bracht duidelijkheid:
het gevonden lood draagt een

ander huismerk. Van het lood met
de tweekoppige adelaar vermoe-
den we dat het gaat om een

ververslood (cat. nr. too5lt.oo6 I
r.oo8)'5. Verscheidene verversgil-
den voerden de adelaar in hun
schild'6.

Waar handel was, vindt men loden
Tot slot kijken we naar het nut van
het lakenlood als vondst ten aan-

zien v an het verspreidings gebied
van het Goudse laken. De meeste

bekende loden zijn in Gouda of in
de directe omgeving gevonden.

Van lood r.oo8 is ons de vind-
plaats onbekend. Zekerheid heb-

ben we over lood r.oo7. Dit is
gevonden op de Houtgracht in
AmsterdamtT. De Amstelstad is

een logische vindplaats. Amster-
damse en Haarlemse kooplieden
hadden met Gouda een contract
afgesloten voor de afname van
laken'8.
Het ligt voor de hand dat bij de

bestudering van het verspreidings-
gebied meer gegevens nodig zijn.
Met name stadskernonderzoek
kan zljn vruchten afwerpen.
B odemonder zoek za7 daar loden
aan de oppervlakte brengen op

plaatsen waar men de lakens

bewerkte. Tevens zullen opgravin-
gen bij keurplaatsen het nodige
opleveren. In Gouda moeten we
denken aan het gebied nabij de

|eruzalemstraat, waar sinds het
begin van de zeventiende eeuw de

Looyhal stond. Het Goudse stads-

l¡estuur stelde in die dagen alles in
het werk om Zuid-Nederlandse
lakenarbeiders naar de stad te

lokken. Het ter beschildcing stellen
van werkplaatsen was met al die
lege ldoosters nog het minste wat
het kon doen. Ook werd gereed-

schap aangeschaft, waaronder
enkele stempels om goedgekeurde

fusteinen te zegelent9. Ondersteu-
nend personeel werkte in de

Looyhal, onder wie een loodgieter.
Ook het college van gouverneurs
had een kamer in de hal, waar ook
de archiefkist zich moet hebben
bevonden'". Aangezien het gehele

archiefverloren is gegaan, durven
we te beweren dat ook menig
loodje aan de vergetelheid is prijs
gegeven. Niet alleen verloren
loden, maar ook misslagenzuTlen
in de bodem terecht zijn gekomen.
De plaats van gebruik van het
laken zal tevens een vindplaats
kunnen zijn. Daarbij moet men
bedenken dat het laken niet altijd
als geheel werd afgenomen. Nam
men enkele ellen dan bleef het
laken met het lood bij de verkoper
achter. Immers, de koper gingop
de gegevens op het lood af. I(ort-
om, alleen degene die het laatste

stuk kocht, kreeg het lood mee.

Catalogusnummer: l. oo6

Afmetìng: 2,4 cm Voozìjde: '(C)OVDA'
K e e zij d e : D u b b e I ko p p i ge a d el a a r, ra n ds ch rift

Víndplaats: Gouda

(tuin - hoek Fluwelensingel /lJsseldijk)
Bijzonderheden: Een derde van het lood onlbreekl

r Ceselschap 1972,129.

z lbidem, r4r.

3 Bik t982, t7-t8.

4 Coudsche Courant z8 juli t 999.

5 Nieuwsbrief r7 oktober 1ggg,5.

6 Baart t 988, 93 en 99.

7 Rollin,63o.
8 lbidem, 635.

9 lbidem,64r.
ro lbidem, 64r.

lr Posthumus 1927,231.

rz Over het Coudse wapen: Geselschap r966.

r3 Baart 1971,1i1.
r4 SAHM, OAz6o4. Het merk van Jan Boerie, f

vergelijk met cat.nr. l.oo4.
t5 Van dit lood zijn ons drie exemplaren bekend.

Twee zijn in eigen bezit en een is afgebeeld in

Cesink r985, r8z. Bij geen van de loden is de

randtekst leesbaar.

r6 Baart 1977,114.

r7 Baart 1977,115.

r8 Ceselschap t972,t38.
r 9 lbidem, r37.

zo lbidem, r4r.

Het beeld van het verspreidingsge-
bied zal mede om deze reden altijd
onvolledig blijven.

Conclusie
De Iaatste zinvan de vorige para-

graaf heeft iets noodlottigs. De

gegevens die naar boven worden
gehaald, zullen nooit compleet
211n. Maar, en dat is van groter
belang, er kan vooruitgang
geboekt worden. Een completer
beeld dan dat we nu hebben van
de Goudse lakennijverheid kan er
zeker komen. En de archeologie
moet daaraan zijn bijdrage leve-

ren. Zoals gezegdverwachten we
veel van stadskernond erzoek. Zelf
hebben we bewezen dat ook het
zoeken met de metaaldetector in
minder stadse gebieden loden kan
opleveren. Hoewel hierbij het
bodemarchief veelal verstoord is,

kunnen we aan de hand van de

historische c. q. archeologische
context uitrvijzen of het lood nog
iets 'te vertellen' heeft. Is op oude

kaarten te zien dat er woeger
bebouwing was, kan het zijn dat

het lood een van die sporen is van

,
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bezoek ook onze website: www.c-scope.nl
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het leven en werken van de mens
op die plaats. Tevens kan er sprake

zljnvan stortgrond uit de stad.

I(ortom, er zijn meer gegevens uit
het l¡odemarchief te halen. Met de

vermelding van de ons bekende

gegevens hebben we een aanzeT

willen geven tot een verdere inven-
tarisatie. Dit artikel kan dan ook
worden opgevat als een oproep aan

detectoramateurs en amateur-

archeologen. Hun archeologische

data kunnen de archivale gegevens

aanvullen en een geïntegreerde

geschiedenis van de Goudse

lakennijverheid wacht dan om
geschreven te worden.

Catalogusnummer: t oo8

Afmetíng
Vo o zi.1 d e: n i et afge b e el d

Keezij de: d ubbel kopp ige o d ela ar,

met randschrìftr

Vindplaats: onbekønd

Bijzonderheden: u¡t Gesink t985, blz t8z Vertoont

grote gelijkenis met loden t.oo5 en r ooÇ
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" Zev enti end e-eeuwse v erue rij a a n v oo rm a -

lige gracht Raam", Coudse Posr (8 maaft

zooo)

,i Alleen particulieren (leden)
t' kunnen gratis "Opgravertjes"

plaalsen, dær deze voor de
sluitingsdatum naer de

red¿d¡e op te sturen
Aangeboden vooruerpen van
archeologisch belang dienen

all¡jd te zijn aangemeld.

Te koop: Zoekschotel met

beschermkap. White's standaard

zo cm., gloednieuwl

Yan f 273,- voor f t97,5o.

M.F. Habraken, Ìel. (o49) 3t4465

Te koop: Tesoro Lobo SuperTRAQ.

ln zeer goede staat, weinig mee

gezocht. Weg wegens hernia.

Prijs.rf r85o,-
C. Zonneveld, Voorburg

Tel. o6-53481655

Te koop: Metaaldetector Tesoro

Stringray ll voor onderwater. Nooit

gebruikt, met garantie f t495,-.
Tel. (o486) 45t64o (na t7.oo uur)

Te koop: t Beschermkap voor

Bounty Hunter Tracker lV. Nieuw!

Yan f 26,5o voor f 19,95.

M.F. Habraken, tel. (o4y) 3t4465

Te koop gevraagd: Cebruikte

White's Spectrum XLÏ Kristian,

tel. o6 55 7o 3471 of e-mail

kneitzke@ hotmail-com

Te koop gevraagd: Defecte metaal-

detectors tegen lage prijzen voor

het gebruik van onderdelen. Bii

voorkeur C.Scope, Fisher en Viking.

Tel. (o486) 4y164o (na t7.oo uur)

Het vraagbaakteam is op zoek naar

informatie over zilversmeden van

de stad Utrecht vanaf r 6oo.

lnformatie van andere steden is

ook welkom om in ons archief op te

nemen. Aanbiedingen door middel

van E-mail ofkoplêen van teksten

naar: J. Koning, Roodborststraat 20,

89r6 AG Leeuwarden

U kunt uw opgravertjes nu

ook via onze lntetnetsite
www.delectorumateur.nl in het
mogozine en /øf site pløotsen. Leden

die geen lnternet hebben, kunnen
ook opgraveûjes op de website
pløalsen, Als u uw odvertentie
opstt¡urt voot het magazine zullen
we deze ook op lntenet zetten.



Eric Wieman

€R WA5 €€N5...
Hoewel ik al een poosje zoek, heb ik nu maar een
keertje besloten in de pen/computer te klimmen.
Het was in r983 of t984, een maat van mij (,,Hé,
Dick, zoekje nog steedsl") had een TR 33o van
C-Scope en ik natuurlijk mee zoeken. Het klonk
allemaal wel interessant. Toen hij de eerste
leeuwencent aan de bodem ontfutselde was het
gebeurd: ik moest mijn eigen detector hebben.

Jezus, wat was dat spannend.

Mijn oudste vondst (een oog-
vondst) is een (Nederlandse)bijl
uit het Neolithicum.

Op akkers zocht ik toen helemaal
nog niet, tot ik in r986 lid werd
van de Coinhunters Company.
Toen ik daar de informatie over
akkers las, en natuurlijk aan de

hand van de detectorbijbel, Gert
Gesinks boek "Succesvol schatzoe-
ken", was het in looppas naar de

eerste akker. Op de eerste de beste
akker vond ik al gelijk een stuk of
vijftien duiten (op dit akkercom-
plex zoek ik overigens nog steeds

als ik een paar dagen met mijn
vrouw op familiebezoek ben in
Nederland, maar daarover een
andere keer meer), en sindsdien
zoek ik bijna alleen nog maar op
akkers.

In 1986 kwam dan mijn tijd bij de

mariniers en werden er een paar

jaart¡es (om precies te zijn zes)

andere prioriteiten gezet. Veel
sport, veel on the road (ofon the
berg) en weinig zoeken, hoewel ik
er soms toch nog weleens op uit
ging. Inmiddels zocht ik met een
Metadec van C-Scope, die ik iater
weer inruilde voor een Royal Sabre

van Tesoro. Het korps heeft de

leuke bijkomstigheid dat je

behoorlijk veel leuke dingen kunt
doen: parachutespringen (overi-
gens nog steeds een hobby van
mij), bergbeldimmen en reizen.
Zo werd ik in r99o naar de

ambassade in Washington D.c.,

usA verzet en ik nam natuurlijk
mijn Royal Sabre mee in mijn kist.
Achteraf heb ik daar natuurlijk
veei te weinig gezochl. o.c. ligt
notabene een paar minuten van
Virginia. Ik had achteraf natuurlijk
véél meer Civil War-spulletjes mee
naar huis kunnen nemen (áls ik
meer gezocht had). Bij de eerste

Mijn eerste detector werd (jammer
genoeg) een Micronta van f 75,-.
Daar helpt zelfs het grootste door-
zettingsvermogen niet, als je ziet
hoe makkelijk anderen wat vin-
den. Ikvond geloofik een enkele
stuiver (lag net onder de bladeren)
en een Belgisch muntje op vakan-
tie in België, waar een schep bij
het opgraven ook niet nodig was.
Eigenlijk wilde ik toch wel een
keer écht graven, en echt oude
dingen vinden.

Na een beef e sparen van mijn
krantenwijk kocht ik daarna voor

f 5oo,- een rR 44o van
C-Scope. Daar heb ik behoorlijk
lang en plezierig mee gezocht. Ik
zocht voornamelijk in Naarden-
Vesting, waar ik veel oude vond-
sten deed, vooral bij de restauratie
van de vestingwallen. Kanonsko-
gels, munten vanaf r3oo tot heden
etc. Mijn tot nu toe oudste metaal-
vondst heb ik ook in Naarden
gevonden met mijn rR 44o, een
bijltie uit de bronstijd.

Ddei EeaHen Karter¡ausw¿ttl Eindeh¡gen 6aefuen Grapl-ilk Fenster HileGES
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tocht in een park in de buurt vond
ik al gelijk een cent uit r8z7 (voor

Amerikaanse verhoudingen
behoorlijk oud) en een gouden
kettinkje, maar ook heel veel junk.

In 1989 leerde ik een "Duitse

Fräulein" kennen op vakantie in
Miami, en in 1992, nadat ik daar

een goede baan had gevonden,

verhuisde ik na mijn eervol ont-
slag bij het korps naar Duitsland,
Rheinland PfaTz orn een beetje

preciezer Ie z1jn. Een gebied met
een behoorlijke geschiedenis. Met
mijn Royal Sabre zocht ik nog tot
1996, daarna kocht ik een Eagle

Spectrum van White's, en daarna

een XLT. Gevonden heb ik hier tot
nu toe zo'n beetje (wat metaal
betreft) het hele spectrum van
I(eltisch, Romeins, Karolingisch
tot hedendaags materiaal. Alleen
nog niets van metaal uit de brons-
tijd (dat kon alleen rnljnrn 44ol.
Mijn contact met de archeologi-
sche dienst (Denkmaiamt) hier is
optimaal. Sinds ik eenzeldzaam
bronzen, gegoten I(eltisch muntje
van de Belgische stam der Aduatu-
ker (ca. roo voor tot roo na Chr.)
gevonden in het dorpje waar ik
woon, geschonken heb, heb ik hier
mijn eigen gebied (elke vrijwilliger
heeft zijn eigen gedeelte) waar ik
als "Ehrenamtlicher" onderweg

ben met mijn detector. Ik
vond het muntje, wat ik toen
eigenlijk niet als zodanig
herkende, hier op een akker
toen het al bijna donker was.

Ik had er al een handjevol
munten gevonden, maar alles

uit de laatste zoo jaar ( Sil-

berkreuzer, Pfennige). Opval-

lend waren twee donkerbrui-
ne verkleuringen die op een

kleine verhoging lagen, maar
daarop vond ik verder niets.
Kort voordat ik naar huis
wilde gaan en het al donker
werd, vond ik de munt, zo'n

50 meter van de twee ver-

kleuringen. Omdat hij zo dik was,

dacht ik eerst dat het een ldein
knoopje was. Herkennen kon ik
bijna niets meer door de aankoe-

king en de donkerheid, dus,...hop..

in het kokertje en mee naar huis.
Toen ik dan thuis de munt reinig-
de en ik aan beide zijden een

paardje zag, wist ik meteen dat het
Keltisch was. Mijn eerste I(eltische
munt!

Na mijn "schenking" vroeg de

archeoloog ofik een bepaald

gebied onder de loep zou kunnen
nemen (zo'nro x 5 km). Het
zoeken zonder toestemming van

het roe is hier (eigenlijk) verboden
(als ze je zonder toestemming op

een akker zien,l<rl1gje meteen een

proces-verbaal), dus keken ze we1

even op toen ik met het muntje
aan lo¡¿am draven (ze konden zich
niet herinneren dat ze mij toe-

stemming gegeven hadden, wat
natuurlijk ldopte). Ik ging meestal
alleen naar de landbezitter voor de

toestemming en klaar was l(ees

(ik). Maar de melding en de schen-

king maakten het blijkbaar weer
goed. Ik moest beloven, dat ik niet
dieper zov grave:n danzo'n zo-25

cm, en alles wat mogelijkerwijze
belangrijk zou kunnen zijn
natuurlijk zou melden.

Ik zocht op de kaart in het
betreffende gebied een veelbelo-

vende akker uit en ging op weg.

Daar aangekomen was de boer
Íne| z'Ír vrouw net aan het wroeten
in de aarde en een paar minuten
later had ik ook hun toestemming
in de zak. Het lag er vol van de

scherven, de meeste uit de laatste

zoo jaar, rnaat zo langzaam pikte
ik er een paar Romeinse scherven

uit, o.a. een groot dakpanfrag-
ment.

Toen ik de eerste munt (Pfennig,
Duitse rijk) in bljzllnvan de fami-
lie boer uit de grond plukte, was

vadertje boer gelijk enthousiast.
Het was er jammer genoeg verge-

ven van afval en er was nog niet
gefreesd (grote ldompen klei dus).

Gelukkig had ik mijn xrr meege-

nomen. Die discrimineert klasse.

Nadat ik de eerste banen getrok-

ken had en op de daarnaast liggen-
de Bundesstraße aan het eind van
de baan toeliep, wilde ik eigenlijk
kort voor de straat rechtsomkeert
maken, maar toen dacht ik, nee, ik
loop tot aan de straat. Kort voor
het asfalt opeens een hard signaal
in mijn koptelefoon. Zo dicht aan

de straat, waarschijnlijk afi'al,

dacht ik. Ik was net maximaal een

half uurrje bezig, ettelijke muntjes
rijker, maar allemaal uit de laatste

zoo jaar. Dat dit z.g. afvaT zich
maniFesteerde in een denarius van

Traianus (98-n7 n. Chr.) had ik
niet gedacht. Diepte ca. ro-r2 cm.
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Wie denkt dat hij ver moet reizen
om oude geheimen te zien heeft
het mis. Nederland telt even zo

geheimzinnige monumenten uit
de oertijd als de stenen van Stone-
henge en Carnac of de hilifords
zoals Maidencastle en Salisbury.
Ze zijn alleen minder bekend
omdat we nu eenmaal een nuchter
volk zijn. Van die gedachte ga ik
ook uit bij het zoeken naar een
verleden, dat er niet meer is. De
iezer moet mijn gangen na kun-
nen gaan omzich zelf even "India-
na fones" te voelen op zoek naar
een verloren schat.

Midden in ons land boven op de

Grebbeberg nabij Rhenen hglzo'n
raadsel; een oeroude ringwal. Tot
nu toe is deze ringwal een van de

onopgeloste raadsels van de

Nederlandse Archeolo gische
wereld.'Waartoe de dubbele aar-

den wal diende en uit welke tijd
hij stamt, is niet duidelijk.

In 1839 deed C. Reuvens, direc-
teur van het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden een eerste
onderzoek. I(ort daarvoor waren

a. i*
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de aarden wallen herontdekt op
een moment dat het hout juist
gekapt was waardoor het oppervlak
der heide bloot lag. Hij vond toen
Romeinse scherven. Hij was het
ook die de walburcht in kaart liet
brengen. Nadat er nog meer
vondsten gedaan werden uit de

Romeinse tild was zi1'n conclusie;
een Germaanse burcht, mogelijk
ook door Romeinen gebruikt. Zo
werd de dubl¡ele ringwal op de
Heimenberg na eeuwen heront-
dekt op het zuidelijkste puntje van
de Utrechtse Heuvelrug op de
rand van de steile helling die naar
de Beneden-Rijn voert.

Later deed de theorie opgeld, dat
het hier om een Saksische graven-
burcht handelde, die in de achtste
eeuw werd opgericht om handels-
routes te beschermen en in de

elfde eeuw weer verlaten werd.
Volgens archeoloog H.A. Heidin-
ga, die onderzoek verrichtte naar
de ijzerproductie op de Veluwe in
de achtste en negende eeuw bij
Apeldoorn, was deze ringwal er
een van drie versterkingen om de

handelswegen te controleren voor

t*
v,

het uit klapperstenen gewonnen
halffabrikaat. Hij verbindt de

legenden rond Adela en Balderik
aan deze bouwwerken. De andere
twee zijn de hunneschans bij
Uddel en de Duno bij Heveadorp.
Daar ga ik later kijken.

De meest recente theorie is afkom-
stig van mevrouw M. Krauwer,
provinciaal archeoloog van Gelder-
land. In haar scriptie over ringwal-
burchten in Nederland wijst ze op
de mogelijkheid dat het bouwwerk
uit de prehistorie kan stammen.
De gelìjkenis met de Engelse
hillforts en het Franse Bibracte zal
de bezoeker niet ontgaan zijn. Het
monument is veel omvangrijker
dan de middeleeuwse walburchten
elders, bijvoorbeeld de burcht te
Leiden. Ik heb trouwens geen
twee, maar drie wallen geteld.
Toch een l(eltisch monument van
omvang in ons landl Legenden
noemen het aarden plateau bin-
nen de wal de Koningstafel; een
naam die refereert aan de heer-
schappij van koningen uit een
grijs verieden. Hebben hier ritu-
elen zoals gebedsdiensten of
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offerandes plaats gevonden)

Gebruikten de oude heersers deze

plaats om hun vergaderingen te

beleggen, ofwas het gewoon een

markþlaats, beschermd door een

wal, waar op gezette tijden handel

werd gedreven zoals bij Ribe en de

Trelleborg, beide op |utland. In
ieder geval is het een van de

belangrijkste archeologische

monumenten van ons land. De top

van de Grebbeberg is een plek die

als het ware mythe 'ademt'.

Het museum in Rhenen schrijft
dat het aardfort ook in historische
tijden veelvuldig hergebruikt is.

De Grel¡beberg is opgenomen in
een verdedigingslinie die verschil-
lende perioden van bloei en verval
heeft gekend. 

.We 
kennen allemaal

de verwoede strijd die hier gele-

verd werd tot aan de capitulatie in
de meidagen Yaîr94o. De erebe-

graafplaats verderop herinnert aan

deze zwarle bladzijde uit onze

geschiedenis. De dijkjes, die
lroeger dienden om het gebied

voor de berg onder water te zetten
zijnnu groene linten geworden in
het landschap. De Gelderse Poort
is teruggegeven aan de natuur.
Overblijfselen van forten en beton-
nen bunkers verdwijnen Tangza-

merhand weer in het groen. Laat

staan dat er nog maar iets te zien
is van het Romeinse fort dat hier
tweeduizend jaar geleden gelegen

heeft aan de overkant van de rivier.
De Rijn vormde immers de Limes,
de grens die de barbaren uit het
Romeinse Rijk hield. Althans
gedurende de vier eeuwen die nu
de Pax Romana heten. Inheemse
vorsten hielden de geheimzinnige
sterkte op de Grebbeberg. Zlj
lieten hun sporen na in de vorm
van grafgiften en goudschatten.
Slechts een klein deel ervan is te
zien in Museum Het Rondeel, het
Gemeentemuseum van Rhenen.
Maar tot het moment waarop de

spade van de archeoloog gehan-

teerd wordt, is iedere theorie even

geldig, en misschien zijnzeher
allemaal wel een beetje.

Newbury Rally

Helaas kunnen we u nog weinig

nieuws melden over de Newbury

Rally. De afgelopen maanden zijn in

Engeland i.v.m. de M KZ de meeste

rallies afgelast. ln grote delen van

Engeland mocht er zo wie zo hele-

maal niet meer
gezochlworden. Hoe

de situatie in septem-

ber zal zijn is nu nog

niet te zeggen. \lorden
er in het naiaar in

Engeland wel rallies

georganiseerd) We

weten dan ook niet of
er dit jaar een reis naar Engeland

mogelijk is. U zult begrijpen dat de

boeren in Engeland net als in Neder-

land uiterst voorzichtig zijn. lle
hopen u in het volgende magazine

meer te kunnen vertellen.

Aanmelden
€€N KL€IN €

MO€IT€

Tekst en foto's,
Albert Folkerts,

Ridderspoor zo,

4t43 CL Leerdam.

Tel: o345-6t8o67
E-mail : fol kertsr o@zonnet. nl
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Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. Instellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen licht
gewicht metaaldetector. Een echte
aanrader!!

\^/H lT€'f f P€CTKUM YLT

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 zijn zal de XLT blijven
vinden. De White's Spectrum?
Al 1O jaar een winnaar!!
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\^/HlT€'f T 808

DeTM 808 (diepzoeker) is ontworpen om grotere voorwerpen
zoals kanonskogels, zwaarden, helmen, kisten, potten met
munten (goud, zilver en brons) op grote diepte te kunnen
detecteren. Perfecte grondm ineral isatie afwijzin g zonder
diepteverlies. Met grotafstelling voor het lokaliseren van
tunnels en grotten.

wHtr€'f cLÀfÍtc tD / cLÀlftc tDx

2 Detectors uit de populaire Classic serie. De bediening met knoppen is bijzonder
gemakkelijk, de prestaties uitstekend. De lD en IDX zijn uitgevoerd met een digitaal
beeldscherm, met als voordeel dat u kunt 'zien' wat u heeft gevonden.
Mogelijkheid om een TURBO pakket aan te sluiten (30 tot 357o meer diepte).
De IDX is bovendien uitgerust met een regelbare zoekfrequentie (6,i Vm 6,8) en een
anti mineralisatie schakelaar

I€fORO CVTLAÍÍ II

Perfecte Iichtgewicht detector
voor een lage prijs. MicroMax
Design. Met boost voor meer
diepte.

r

ÀZ KOPT€L€FOONf

Kwaliteitshoofdtelefoon speciaal
voor de zoeker. Met volumeregelaar en
afneembaar snoer. (weatherproof)
Je haalt meer uit je detector.
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De meest verkochte middenklasser.
Groot dieptebereik, inbouw TURBO
(35% meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogelijk. Makkeliik in
gebruik.

PLVf

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

T€f OKO LOBO f UP€K
TCK

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

IN€LAB.Í €XPLOR€K
f SL)<f

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.
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detector voor de beginner en
Ook geschikt om in oude stads-

te zoeken.

RO CO PAD R€

PORT & EXPORT, VERHUUR & VERKOOP ME ALDETECTOREN

2,8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 ,lax (038) 363 64 80
www. metaaldetectors. n I E-mail: info@metaaldetectors.nl
op onze spec¡ale webs¡te: www.amateurarcheologie.nl

rpad
ternet:
ijk ook
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Zodra er weer wat vrije tijd is,
stn-rin ik graag met mijn metaalde-
tector de omliggende akkers,
speelweiden en parken af naar wat
iemand daar (en ik hoop vele, vele
jaren terug), heeft verloren of
achtergelaten. Soms dient er zich
een gelegenheid aan, waarbij
gtaafmachines je een handje
helpen en je de mogelijkheid
bieden te zoeken op grond die
afkomstig is van gegraven bouw-
putten, spoortunnels en veffan-
ging van rioieringen etc. Met veel
enthousiasme en doorzettingsver-
mogen is er altijd wel wat moois te
vinden, maar soms lijken de
"bronnen" ook wel eens uitgeput.
Daarom ben ik een aantal jaren
geleden ook gestart met het zoe-

ken in het water.
Deze manier van schatzoeken is
een leuke afwisseling die je vooral
in de zomermaanden heel actief
kan beoefenen.
Ik zoek zelf al jaren met een
Fisher r28ox, wat gewoon een heel
goed apparaat is.
Maar je volgt natuurlijk ook graag
de jongste ontwikkelingen op het
gebied van deze waterdetectors,
want stilstaan betekent gewoon dat
je ten opzichte van het gestaag
groeiende aantal collega hunters,

mogelijk terrein verliest en dit wil
je natuurlijk niet.
Ik was ook zeer verheugd dat de

fa. Gelan mij de gelegenheid bood
de csTuvro van C.Scope uit te
proberen. Deze detector die nog
maar sinds kort op de markt is,
werkt volgens het Pulse Inductie
Systeem principe.

Zodra de detector uit de doos
kwam, viel mij de mooie en dege-

lijk afwerking op. Ie kunt zien dat
de ontwerper goed heeft gekeken
naar de voor- en nadelen van
gangbare detectors.
Het ovale kastje is niet groter dan
noodzakelijk en met een speciale
riem heb je deze snel tot heupmo-
del omgebouwd. Dit heeft sterk
mijn voorkeur, went hoe minder
water je hoeÍt te verplaatsen tij-
dens het zwaaienhoe beter en
langer je dit volhoudt.

De ruimte met de 8 penlite batte-
rijen is volkomen gescheiden van
het elektronische gedeelte.
Heel slim daarbij is het doorzichti-
ge batterildeksel, zodat je het
direct kunt zien als er toch nog
vocht in deze ruimte gekomen is.
De stevige hoofdtelefoon is goed
in te stellen en past zo op ieder
formaat hoofd.
De steel is van stevig fiberglas en
van extra lang tot extra kort instel-
baar, wat vooral handig is bij het
duiken. Om bij het zwaaien extra
steun te geven, is aan de armsteun
een ldittenband bevestigd.
Om het kantelen van de zoekschijf
te beperken is de steel in het
midden van de schijf bevestigd.
Verder is de detector standaard
uitgerust met een ro inch (25 cn\
open zoekschijf.

B€DI€NINÇ

De bediening is simpel.
De csTuuo bezit z knoppen
(Threshold en Sensitivity).
De Threshold knop is tevens de

aan-en-uit knop en met de Sensiti-
vity knop kun je tevens de batteril-
en testen door hem geheel tegen
de ldok in te draaien.

4 goed zichtl>are, helder oplichten-
de rro's geven aan wanneer er iets
gedetecteerd wordt, wat voor de

wat minder goed horenden een
extra hulpmiddel is.

De r¡o's dienen tevens ter contro-
1e van de batterijconditie.
'Wanneer je gaat zoeken, dien je de

schotel vlak boven de bodem afte
stellen (neem hiewoor wel een
stukje grond waarin geen metalen
voonverp ligt) door de Threshold
knop met de klok mee te draaien
totdat een zwak signaal hoorbaar
wordt. Je kunt met deze toon als

basistoon zoeken, maar je kunt de

knop ook een fractie terugdraaien
zodal je dit signaal niet hoort.
De Sensitivity knop draaide ik
zover mogelijk met de klok mee
open en zoeken maar.
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Ondanks dat het een waterdetector
is toch eerst even een luchttest
gedaan met de volgende munten.
Een kwarlje kwam door op 2o cm,

een gulden op 26 cm, een dunne
gouden ring op 24 cm en een

dild<e gouden trouwring kwam
zelfs op z8 crn nog door.

Na deze test ben ik snel naar het
strand gegaaî en met laagtij heb

ik gezocht in het vooral natte
gedeelte en in de branding.
Met het kastje op de steel merk je
dat de lengte van de koptelefoon-
draad iets langer had kunnen zijn,
maar met het kastje om je middel
zoek je moeiteloos en zonder veel

inspanning kun je zwaaien maken
van bijna 3 meter.

|e merkt goed dat je op dit vrij
moeilijke terrein zonder proble-
men kunt zoeken. Zelf een dun
vishaakje werd gedetecteerd.

Bij stevige wind echter hebben de

koptelefoons van de meeste water-

detectors nogal de eigenschap wat
gehorig Ie zijn en wanneer een

signaai zwak doorkomt, kan dit
gemist worden.
De Pulse detector bezit geen

discriminatieknop en je zult in het
begin bijna alles op moeten gra-

ven, wat natuurlijk altild we1

verrassingen in petto heeft. Maar
na verloop van tijd leer je de ver-

schillende signalen herkennen en

kun je zo het gemis aan discrimi-
natie redelijk compenseren (mijn
zo test-uren bleken hiewoor
echter te kort).

Ik heb gezocht langs de kust en in
afgesloten zeearmen waar de soms

zwarte bodem bestaat uit de meest

mineraalhoudende grondsoort die
je maar kunt bedenken. Al deze

gebieden leverden een aardige

hoeveelheid muntjes op (vooral

opvallend veel dubbeltjes) en een

aantal zilveren voorwerpen zoals

een armband, hangertje, ring en

ketting. Ook een goudkleurige
ketting, die later helaas doublé
bleek te zijn.
Ondanks dat de testperiode (janu-

ari en februari zoor), vanwege het
gemis aan zwemmende en surfen-
de recreanten, niet echt optimaal
te noemen is, viel me dit zeker

niet tegen en ik ben er zeker van

dat dit in het hoogseizoen veel

:meer zou hebben opgeleverd.

Qua diepte verliest hij op dit
moeilijke terrein nauwelijks op de

luchttest en via een test werd een

gouden trouwring op 20 cm
gemeld. Een dunne gouden ket-

ting werd alleen gedetecteerd

nadat ik hem als bosje bij elkaar

had gelegd.

Omdat het duiken niet tot mijn
vaardigheden behoort, heb ik hem
niet op diepere plaatsen kunnen
testen, maar indien er metalen
voorwerpen liggen zullen ze aan

deze detector niet ontsnappen.
Voor iemand die graag in deze

natte en zilte omstandigheden
zoekt, is hij zeker aan te bevelen,

vooral wanneer er sprake is van

niet te veel rommel.
Er zljn andere detectors te koop
die op dit moeilijke terrein ook
goed uit de voeten kunnen maar'
deze liggen qua prijs een stuk
hoger.

Met vriendelíjke groet

Wim Mostert

5T€UN
de boeren

Detection Systems Holland, Midhol-

land detectoren, Atlantis metaalde-

tectors en Zoetmulder Trading,

hebben toen de MKZ in Nederland

uitbrak besloten een actie op touw te
zetten om een fìnanciële biidrage te
gaan leveren om het'boeren cq

dierenleed' wat te verzachten. De

vereniging De Detector Amateur
ondersteunt deze actie van harte.

ledere zoeker is afhankelijk van de

toestemm¡ng van de boer om op zijn

grond te mogen zoeken. Bijna altijd

wordt deze gegeven en kunnen wii

onze hobby uitoefenen. Nu kunnen

wij ook eens laten zien dat we wat
terug willen en kunnen doen. Wij
vragen aan een ieder die met een

detector, zoekt minimaal ro gulden

te storten (het liefst natuurlijk meer)

op het onderstaand nummer.

ln overleg met het fonds 'HELP DE

BOEREN' hebben wij een rekening

nummer opengesteld: 5o9262767 Ien
name van 'DSH inzake Steun de

Boeren'te Zalk, onder vermelding

van de actie'Help de Boeren'.

De vereniging De Detector Amateur

roept elke zoeker dringend op om

royaal te geven opdat wij een kleine

bijdrage kunnen leveren om dit leed

iets te verzachten. Het bestuur van

de DDA heeft besloten om f z5oo,-

namens de vereniging te geven.

Na afloop van de actie zullen de

bescheiden van de genoemde reke-

ning aan het bestuur van de DDA ter
controle worden aangeboden. Met de

iniatiefnemers van deze actie zal

worden overlegd op wat voor manier

e.e.a. zal worden afgerond.
/L



Newforce Rl
Schakel de Rl ¡n en het open¡ngsscherm laat u z¡en

dat hij startklaar staat - u hoeft n¡els ¡n te stellen,
alleen een prett¡g lu¡dsprekerniveau De Bl werkt
optimaal e¡ volautomatisch; alle vitale functies wor-
den door een krachtige computer (CASSYI besluurd

Houd de qrondradar Simulatorin hetoog 0¡tkleine
hand¡qe instrument laat u de signalen z¡en die CASSY

op dal moment aan het lezen ìs Dât ¡s het enige dat u

hoeflteweten [J zultnooil¡n staalziin deze signalen
zo snel te ¡nterpreteren als CASSY, maar u zutt onder
vinden dat u aan de hand van de¿e signalen op het
scherm als een team met uw machine kunt samen-
we¡ken

Wanneer u eraan toe bent de professionele opt¡es
van de Rl onder de loep t€ nemen, zuh u deze als bi¡-

¿onder gebruiksvriendeliik eruaren, met één druk op

de knop kunt u de menu's en zo ieder aspect van het
instrument bek¡¡ken Zo kr¡igt u absolule topprestaties.
Zo eenvoud¡g ¡s de Rl !

Met een draa¡knop loopt u alle opt¡es door en met een
druktoets kiest u de instell¡ngen d¡e u wilt veranderen
Zelfs voor een leek ¡s de computergestuurde Rl een-
voudig te bedienen, Een wereldprimeur die op naam
staat van C.Scope. Een topdetectorwaarmee zelfs
een beg¡nner u¡tonderlùke resuhaten kan behalen!

GEIåN Detectiesystemen B.V.

Bedrijvenweg 17. 5272 PA Sint-Michielsgestel
Tel.: +31 (0173 55 12 949, lan +31 l0lt3 55 15 658
E-mail: info@gelan,nl vwrvw:gelan.nl

De R1 is een
detector met
computerbestu-
ring en zal als
een tornado door
de metaaldetectie-
wereld razen. Zij
noemen hem dan ook New-
force Rl. Een detector met
een krachtige computerbe-
sturing en zeer gebruiks-
vriendelijk.
De R1 is al operationeel en staat al startklaar zodra u
hem aanzet. het computer Aided Search System
(CASSYI zorgt ervoor dat alles met topkwaliteit blijft
functioneren. het verlichte display geeft informatie
over de identiteit van het signaal en de zogeheten Real
ïme Ground Radar Simulation laat u de signaalinfor-
matie zien waarmee het instrument bezig is wanneer er
iets gevonden wordt. Deze detectiesignalen kunt u ook
horen en er is uiteraard een pin-point bediening om de
vondsten te lokaliseren.

d

De CS330 heeft een
ergonomisch vormge-

geven handqreep en

heeft de mogelilkheid van
selectieve detectie (discrimi-

natie) binnen ieders bereik. de
geavanceerde discriminatietechnologie van
de CS330 sluit de detectie van vele soorten
metalen rommel uit. Met de drukknop voor het
automatisch herstarten van de afstemming
zorgt u ervoor dat de maximale gevoeligheid
behouden bliift. De CS330 kan worden uiteen-
genomen tot een compact pakket, wat hem
ideaal maakt voor de rugzak en voor vakantie.
een geweldig instapmodel voor een hobby
voor oud en jong en een uitstekend start in de

wereld van zoekers.

cs660

.5C PÉ

pas echt.
Een volwaardige metaaldetector in

de'LAZY S'klasse voor een ongelofelijke
lage prlls. Zoals bij vele sporten en hobby's leve-
ren feeling en volharding pas resultaten op als u
over het goede materiaal beschikt.
Gegarandeerd is de CS660 het instrument dat u

nodig hebt. De rest hangt van uzelf af.

l(iilc i'r,:o¡r¡ çje mEeccwe€e
clcÉec,'[.ors @p "gcEæm.reE

\-æ-

cs1220xD
ln de wereld van metaaldetectie is de CS1220 een klas-
sieker Dit unieke instrument is '10 jaar geleden al voor
het eerst door het R&D-team van C.Scope ontworpen. Zij
hebben dit ontwerp verfijnd en geperfectioneerd en wij kun-
nen u mettrots zeggen dat de CS1220 in alle opzichten de meest
succesvolle detector is die wil ooit hebben geproduceerd.
De CSl220XD zal ook u in de ban nemen en u met resultaten con-
fronteren. De reden waarom de CS1220XD ieders favoriet is, wordt u

duidelijk zodra u hem gebruikt.
De CS1220XD heeft ziin eigen karakter - een gebruiksvriendelijk karakter, waar u goed mee overweg
kunt. En wanneer u samen gaat zoeken zult u zich afuragen hoe u ooit met een andere detector
overweg hebt qekund.

GEn|DETEGTIESYSTEMEN

Waarom u nü k¡est uo0r een C.scope detector bii Gelan:
. Wíi hebben ruim 25 jaar ervaring
. Wii hebben een goed contact met de labr¡kant
. VUij hebben leveringen rechtsfiêeks van de lab¡ikant
. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle verheleringen aan de detectors
* Wii hebben alle modellen op voorraad
. Wii leveren detectors met GE keurmerk
. Wii hante¡en een eigen garantietermiin van 3 iaar
. Wii leveren met Nederlandse handleiding
. Wii ziin ook open op zaterdag ,lì, ì+::

llloralal¡-io-h--fr^,--Ll :'tr-Ì'

Ii 
o óõO
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Ik was een jaar of rz toen mijn
moeder me aanspoorde om mun-
ten te gaan verzamelen in plaats

van postzegels, met munten kon
minder gebeuren en al gauw
kwam ik in aanraking met detector
hobbyisten die met een detector

de munten simpel uit de grond
haalden, dus ik wilde ook zo'n
ding.

Na het vinden van de eerste oude

munt (cent r8z7)heb je de versla-

ving te pakken en kom je er nooit
meer vanaf. In r99z stopte de

lokale detectordealer met de ver-

koop en niemand nam ziin
plaats in als verkooppunt in
Noord-Holland. Daar zag ik een

gat in de markt en inry93 ben ik
met steun van de White's impor-
teur voor de Benelux (D.S.H.uit
Zalk) gestart met mijn bedrijf.
Naast.White's heb ik nu ook alle

andere goede merken in het pro-
grarnma opgenomen, zodat we
een breed scala aan detectors voor
jong en oud kunnen aanbieden.

Het zoeken met de detector is nog
steeds mijn grote passie. Ik pro-
beer minimaal r keer per week een

paar uur te zoeken. Naast een druk
bestaan is dit toch echt nog steeds

een avontuurlijke on tspanning
Mijn favoriete zoekstekken zijn
hoofdzakelijk bouwputten en

akkers, omdat hier de kans het
grootst is op oude munten en

vool-werpen. Ook bijvondsten
zoals tegeltjes en aardewerk c.c1.

steengoed kun je hier vaak aantref-

fen. Het restaureren hiervan is in
de lange winteravonden echt leuk.

fe ziet je vondst onder je handen
groelen.

Mijn mooiste vondst is een zilver-
schat. Deze vondst bestond uit 64
munten waaronder driegulden-
stukken en daalders uit de periode
168o t/m ry96. Deze schat moet
verstopt zljnlen tijde van de

Franse overheersing.

Naast de hobby detectors hebben
wij ons inmiddels ook gespeciali-

seerd in beveiligings- (poorten en

handscanners) en bedrijfsdetectors
(zoa1s kabeldetectie etc.) Wat ik
heel beiangrijk vind, is dat een

dealer naast detectowerkoop en

aftersales (service), ook kan hel-

pen met het reinigen en determi-
neren van munten en voorwerpen
die door zijn ldanten gevonden
zijn. Natuurlijk is een goede

kennis van wat er zich op de

detectormarkt ontwikkelt ook een
'must'.

Wij zijn dagelijks (behalve zondag)

geopend. Daar wij echter hoofdza-
kelijk op afspraak werken (zodat

we altijd voor iedereen mim de

tijd hebben) is het verstandig om
even van te voren te bellen of een

e-mail te sturen. Graag nodigen

we u dan ook uit eens een kijkje in
Beverwijk te komen nemen. En als

dat te ver is, kunt u altijd onze

website www. metaldetectors.nL

bekilken. Ons emailadres is:

treasure@wxs.n1

Met een vriendelijke groet,

Zoetmulder Trading

feroen Zoetmulder
Grote Houtweg 97
1944IlB Beverwijk
tel: ozo 251225457
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MUNTVONDST
in Brouwershaven

In september r99B ging ik na het
avondeten nog even appels pluk-
ken achter ons huis. Daar vond ik
onder een appelboom een oude
munt. Waarschijnlijk door de

regen schoongespoeld. Eerst
zeiden mijn ouders dat het mis-
schien een reclamemunt of iets
dergelijks was. Maar hoe meer we
er naar keken, hoe enthousiaster
we werden. Het leek een echte
gouden munt.
Via de Nederlandse Munt en het
Muntmuseum komen we terecht
bij munthandel Verschoor. Door
de telefoon konden ze ons al veel
verder helpen. Het ging om een
nobel. Dit is een potmunt uit de
r6e eeuw. In waarde toen te verge-
lijken met een briefie van duizend
nu. Zulke munten werden in
potten begraven als spaargeld. De
heer Verschoor gafons de raad
"om eens flink te gaan stofzui-
gen", want zo'n:munt is nooit
alleen geweest. Een kennis met
een metaaldetector kwam een hele
middag bij ons zoeken. Resultaat:
de hele tuin metaalvrij, maar geen
munt meer gevonden. Jammer,
maar het zoeken met een metaal-
detector vond ik wel leuk om te
doen en in het voorjaar van r999
kreeg ik een detector voor mijn

verjaardag; een C-scope CS 66o.
Hiermee heb ik heel veel gezocht
en ook leuke dingen gevonden,
zoals bijvoorbeeld een antieke
knoop.

Zo'n anderhalf jaar later vond ik
weer een munt, maar op een heel
andere plaats. Dus ik ging steeds

op die plelc zoeken en in de vol-
gende dagen vond ik iedere keer
wel een paar munten, maar ook
veel stukjes ijzer; spijkers e.d..
Sommige munten zljn erg bescha-
digd en ze zljn ook lang niet
allemaal hetzelfde. Mijn moeder
besloot munthandel Verschoor
nog eens te bellen en we spraken
een avond af om langs te komen.

Die avond gingen mijn vader,
moeder, zusje en ik naar Strijen.
$/e hadden inmiddels 19 munten.
Cebroeders Verschoor zijn lwee-
lingbroers, ze ztjnheel aardig en
weten heel veel over munten. Toen
ik de munten op tafel legde, pak-
ten ze er gelijk een uit. Dat was
een hele dildce, eigenlijk niet eens

zo'n mooie munt, maar deze bleek
wel veel geld waard te zijn. 

.We

leerden die avond veel over mun-
ten. Op weg naar huis voelden we
ons net lottowinnaars.
Het was erg laat geworden en de

volgende dag meldde mijn moeder
ons een ochtendje'schoolziek'.
Mijn vader en ik gingen samen
naar Gelan in St.- Michielsgestel
om te kijken of er een metaalde-
tector is die goud kan zoeken.
Toen we daar in de winkel ston-
den, dacht ik 'die man moest eens
weten'. We kochten een C-Scope
Rr. Toen we thuis lcwamen, had-
den mijn moeder en zusje al weer
vijf munten gevonden en ik wilde
gelijk met mijn nieuwe metaalde-
tector gaan zoeken. Dat viel een
beetje tegen, pas na een poos
uitproberen, kregen we de slag te
pakken. Het lastige van de Rr vind
ik, dat je hem moet blijven bewe-
gen, maar dan weet je niet precies
waar je moet zoeken als hij een
signaal geeft. Ook moet je steeds

op het schermpje kijken. Het
zoeken met de CS 66o gaat veel



gemakkelijker. Meestal zochten we
met de CS 66o en ais deze een

signaal gaf, gebruikten we de Rr
om te kijken wat voor metaal hij
aangaf. Het scheelde wel heel veel
graafwerk op die manier. We
hebben de plek, waar ik de mun-
ten gevonden had helemaal uitge-
kamd. Zelfs met een minikraantje
de grond afgegraven en ook de

omgeving afgezochl. Op het laatst
vonden we helemaal niets meer en
toen zijn we gestopt, maarwe
waren toen wel een paar weken
verder. Soms vroegen voorbijgan-
gers wat we aan het doen waren.
Dan zeiden we ge\A/oon: "Oh, goud
zoeken" en niemand die het
geloofde. Dat vond ik leuk!

We hebben veel plezier gehad met
zoeken en het was ook heel erg
leuk om te doen, want het is steeds

weer spannend of je wat gaat
vinden. Uiteindelijk hebben we 77
gouden munten gevonden. De
gebroeders Verschoor hebben ze

beschreven. De munten zijn ook
nog naar het KPK te Leiden
geweest voor registratie. Toen we
ze Ierugkregen, hebben we ze aan

familie en vrienden laten zien. En
in de herfstvakantie heeft mijn
vader de krant gebeld. De volgende
dag stond hetverhaal op de voor-
paginavan onze krant. Daarna
zi jn allerlei cameraploegen, jour-
nalisten en fotografen langs
ge'"veest. 's Avonds was ik op
televisie en de volgende dag stond
het ook in andere kranten. Het
was ontzettend leuk om mee te
maken. Inmiddels zljn demunten
verkocht. Mijn zus en ik mochten
allebei iets uitkiezen, zij koos een
nieuwe fiets en ik een quad. De
rest van het geld is voor ons voor
later. lk ga nu vaak rijden op mijn
quad. Maar ik ga toch ook steeds

weer zoeken, want wie, weet...

Twan Hønse (u jøør)

VERDER ZOEKEN

Vaak is het, als je een goede verstandhou-
ding met één of meerdere personen wilt
opbouwen,'gewoon' een zaak van heldere,
eerlijke communicatie en oprechte daden.
Het opbouwen en onderhouden van relaties
gaat alt¡jd met pieken en dalen, dat is
normaal. De dalen mogen dan ook nooit
een reden zijn om een relatie uit de weg te
gaan ofte verbreken.

Ook in de verstandhouding tussen de

detectoramateur en de professionele

archeoloog gaan deze gedachten op, daar
ben ik van overtuigd. ln aansluiting op
hetgeen Wil Kuipers en Fred Brounen, over
de noe, in nummer 55 van ons blad hebben
geschreven, wil ook ik het belang van een
goede relatie en samenwerking met archeo-
logen, op alle fronten, onderstrepen.
Daarom moet een detectoramateur volgens
mij blijven werken aan zijn relatie met
betrekking tot de professionele archeologie,
en daar speelt communicatie, in zeer brede
zin, dus een onontbeerlijke rol bij. lk ben

van mening dat je niet alleen moet zeggen
serieus te zijn, maar dat je het ook moet
'uitstralen' en bovenal dat je het moet
bewijzen door je daden. Alleen dan zal de

soms licht achterdochtige houding van

archeologen omgebogen kunnen worden in
een houding die uiteindelijk plezieriger is
voor iedereen.

Mijn relatie met verschillende archeologen
en leden van aan archeologie verwante
instanties is goed te noemen. Maar ook dat
heeft, voornamelilk van mijn kant, tijd en

veel inspanning gekost. Ondanks de positie-
ve ontwikkelingen is het ijs nog geregeld
dun te noemen, en blijft het, om maar in
dezelfde beeldspraak te blijven, oppassen
voor het ontstaan van windwakken. Een

beetje wind ontstaat zonder dat je er zelf
erg in hebt, en vaak zonder dat je er nog
enige invloed op uit kan oefenen.
Voor mijn gevoel is er een moment aan te
wijzen waarop mijn contacten met de

archeologen duidelijk naar een hoger niveau
zijn getild. En dat heeft te maken met een

bijzondere vondst. Alle vondsten die aange-
meld moeten worden, meld ik aan, maat
deze vondst maakte meer los dan alle
andere vondsten tot nog toe hebben
gedaan. Via de assistent van de provinciaal
archeoloog van de provincie Utrecht, waar-
mee ik al geruime tijd een zeer goed contact
heb, is de vondst gedetermineerd en kwa-

men de door hem gemaakte foto's bij de

diverse archeologen terecht die zich bezig-
houden met het gebied waarin ik de vondst
heb gedaan. Door deze vondst is hun
kennis van het gebied weer uitgebreid en

verdiept. Zii hadden niet verwacht dat er op
die locatie dergelijk vondsten gedaan

konden worden. Ook de context waarin de

vondst lag, bleek goed.

De vondst
betreft een

vertinde, bron-
zen leeuwenkop

(Romeins, ze-3e

eeuw). Het is
onderdeel

geweest van

vaatwerk. Ver-

moedelijk van

een schaal,

waaraan aan

weerszijden, als

handvat, een

leeuwenkop

heeft vastgeze-
ten. lk had niet
meteen door wat
ik nu werkelijk
gevonden had.

Eerst door de modder, en later door mif n

eerste gedachte waaraan ik me vastklampte,
was ¡k niet in staat om het voorwerp vanuit
een ander perspectief te bekijken. Mijn
vrouw zag het opeens. 7e riep:'Het is een

leeuw! lk zie toch duidelijk een leeuwenkop'.
Mijn verbazing en opwinding waren groot
toen ik zagdat zij gelijk had. Vervolgens
kwam al snel de determinatie van een

archeoloog en het feest was compleet.

Ondanks het feit dat deze vondst voor mij
een duidelijk, positief 'breekpunt' is geweest
in mijn verstandhouding tot de archeolo-
gen, betekent dat niet dat al mijn eerdere
inspanningen daar helemaal niets toe
bijgedragen hebben, integendeel zelfs.
Misschien is de onderliggende toon van d¡t
stukje wel ietwat moralistisch, maar ik neem
dat risico voor lief omdat ik nu eenmaal
sterk aan deze boodschap hecht, en omdat
ik hiermee ook denk de ruggegraat van de

relat¡e tussen detectoramateur en archeolo-
gen beschreven te hebben.

Hans Elsevier Stokmans
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Ity zryn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)

MUNTHANDEL G.HENZEN

wij zijn doorlopend geinteresseerd in de aankoop
van betere munten,in het bijzonder middeleetrus.
Voor goede slukken bieden wij U een hoge prijs

à contant !

Heeft U iets le koop ? Dan bel ons voor een

afspraak ! Wij kunnen Uw munten levens vrij-
bliivend determineren en taxeren. íÐ\17

Postbus 42
Te1.0343 - 430564

3958 ZT Amerongen

- Fax.0343 - 430542

Myntcn en pcnníngen
H@ CATA|/EUS, m NEDEnTjNNE MI'NTEN V^N

186 ûol hodã. I\rsviu 2æl
Hß CATAIOGUS, DE MI''NIIN VAN EEIÆIE IæCI99'
HÐ9 KI,EII{EN DEUTSGER MIINTZCATAI¡G It71.I997
Bol3 MUNIBOEK VAN PIETVERIC{DE (t54ùl79Jl
BO44 VJIOilS n¿¡t trøUlrB Ncdãbròctrrrtørot 1576.. .

EO62 I'E IIIEIIELIJXE MT,INT VAN NIJMEGEN
B06.] .Il(x)ND NEDTNLANDS MI,NIGEWÍGTDN, Â'ET PoI
m5 ¡fltrs(E üul'@,N v(tr{ ¡0MPD,¡IJS DIs Roirul.tß 570 p€s:

Drirslzligc cdrbgrs, gocd alenaiefwrRmm Coìm
at4ó|lanùDü)3x NEDEn¡rUr¡rôxoPEncf,u¡ l5zt-1797
BI47 STANI'AID CATAIÆG (X GENMAN qXNS Ió01 1ìO PIESENT
BAæ ROM N CÛ|NS ¡d tldr vJ¡ø, dæl I (td 96 n. Chr) D S6
Delermìnaîìe van hoofdz melolen voorwerøen
SotsD,EÌl EIGD,MIIIUGvEe¿ MELAA&9rro,bmdadafoto':

E ûìct¡.kû wwpqr lndchua pfpauutrrs! tirt ü
8096 DEIECT()n, FIllDô I lm pq. ld) iluffiix
Bl@ lcq TCENPn(X' 

^N- 
lfxPag oE.iM (pdgriro) iEigne

BIOT Añ)t{S t/IT DE ()t,I¡lEID, % pag. l{edchndstalþ
B¡09DD FOMETNSE flJDin lìodøbd,96 pag.
Bl13lttIDCrOnFIND6 4 læp€c tm ilhEb.
BlrT GELDt IT DE BELI Mddelburgs hubwilvo¡¡lstø 155ùì570
BIT9BISIORYBENE,|IEOIrI FEET, 212ps& A4fmåsl, ln hun hbto-

rische voþorde bchædeld dc sclrijm duiadfi ncl'¿lf, ræry.
Bl5ó DUO(I,DS l2.ltln (Â4 boct ffi gÉ¡p.ú, mi shg) t25 g-
Bló4 DETûCnO¡, FINIXI S (wd in Hff) A4 foEud, wþ w
Bló7 ()'-&TDAIq bookowffiølodan64pag
Bl78 ClllA¡l)GUS,Fæai4a v/dtloodabckingilh E Lrthgn
Bl79 BROI{ZD AGE META¿WORK bmrBtijdmffipcn ó4 pos

Blto SIDDEIì lIì SOlElVD,lt, wdda uit bãrdãr in Damta, NiimcgE
Erordnát ú TEI (l25G1m) in 2 grb bod.la hrd tåft lgt5 psg - 149,9

B¡81¡lðlrJ ÂRMETAALINIYEDERI,/I¡ID, dad¡toctomndsùø - 17,9
Bl32PARIF^CT,cao¡r¡inbrbcgimæ,52p¡g; ZñïÂÈ€Et - æ,-
BIE2I'E TEMPEL VÄN EMFDL, l% P4 A4 fom, çb NRoymms - 39,m
BI8' BITISE MUSEUü GUD TODAILY II(III AGEAIITIQIJIIIDS

l9¿llnprlt l?Opag. Gcb.hødlaft. - 59,90
BIE4ANfIQUEX'TTI,ES qXI,D¡CII)¡II E¡GrG- ndp¡üslijst t99 påg

bdlafr,gùúdã. Vcdfoaob
B I E6 CAIAI.(MUS NEDTRLå¡ID

45

.loorA-¡.Kæt lB.A4fom¡¡,2l2pcgnbb(fmtrcddi¡$n) - 37JO

Melaqldcrcaon
Bml SUæfSVOL ZOEKENMETDE META J,ITf,TECTOR dryGlt

Cnn\D9pag. hmdødøfmoh,øk@wndsto uihærkocl¡t

BlæitDT^lrDgrDcrtÀGoilruf,@^sT - 39,S
HBTSUNKENIRE¡SIInÍ.EWlOII¡lDITdtrRobãtNlúx - @,9
Bl4l IIEA¡¡II¡F g¡IORDS' (F-+tnod BÊ¿ i¡r ldqr oç scrh¿wd¡) - 45,-
Btq ORn ¡GSTDCtrNIK ftr Prcfs t69 pûg WoftEg Schiltr 1999

G.doEproÊsindcdæciræhrirka@ufs) - 39,90

BI97 VXIûÁI CåTA¿OG¡ûE Of ^ÀlYdE¡rf BR(ÞCTDS (RichrdHdtatt)

- 95,-
- 145,-
- t?\q

- rq95
- a,9
- 8,fi
- 39,50
- t6-9'-
- 29,fi
- 3125
- 89,-

- 15,-
- 3qe0
- 8;
- ß,50
- 28,50
- 39,90
- a<-

- 49,fi
- 45,-
- 45-
- 25,-
- EÍ
- 19,90

ffa bs.Lm rÊn*çFã?ftdr'¡ tc rbamim!
8199 AI'VAT{GD WAIERçT)n¡(ING ID¡EilIQUES

- 59p0
- 3Zs0

BAn R(EiIA¡i (I).IÌS ¡d ltdr vJu* dccl I (tot 96 n Cbr) D. S@s - 174,90

BIS LD -D CID,IGETS fifcDrvl no¡a Okdr) 72 pee B.p Opl
3(þftno's mRøÌdEc,{ngd Sslsis.ùc, Vttbgø lÆddchcm
lod(ûgcq'iùta (wij*ds¡LrEldd!(rqffidrãt) - 59,90

Bl9' ARTEFACTII OFENGL^IYD & UIiITEDKIllGIrO}l, DGt rã dr
lffifoto'¡ømdcavarddedantijd!dl75o. (+aa,prijsh) - 49,n

Bl t9 MEIIIEV^L 
^RflfÂCTS 

, wþ Rm A¡tcñc'ts, Full Cohr rn('
pdjslijr 30oi[6trãti* doûNreÉt¡vflb - 45,-

Bl90ltlÉ 
^æOMPfJS$D,D 

A.Rl, eor¡da wd¡lrpa ul e busqd b
Eagdndalqled pncttvodçinp¡þeehr¡Ë{tru - 49,50

ElglltrÆilMSOtwENI¡S ANDSECI]IIIRE DGES (uia¡wbock) - t49,9
ar9J.t[ÄslDnII{CfEtfINErrrEEXPL()RD¡rß&S - 39Jo
Bl9llf,EAStREEIrNIl¡fG*irùMIlIEL BDEIBC¡OIS dÉll - ]9,90
BISTf,E SUßElltlNnNGr¡¡uìELAADËmCtAIS dæE - 39,Ð
ÞOIEIINTINGFORIÎE SUBE Jclm*lc, 9p¡9. - 39,s
B2û22qnYEAR,ofNESTEDC{JP-tlElGRIll G.M.l¿Eooha - 35-

B@ Off¡(le,D OITAIæUSZTLVEßEN ilU¡lID¡l drd t
re OXTIdÉ,E CAT IOGUSZ¡LVEnENMLNIEN de.l2
Eo(x OúI'¡CIã,E OITAI¡re{tS I<DER¡Î¡ MUNIEIT (Zom€blm)

z.fl
2n
t4Ð

BESTEL: Via Girooverboc, kinq op giro 48J&918
MAAK HET TIIIAr{LBEDRAC VAN DB nF-sIE Lû'¡G +
16,. OVEROPONSGIRONTJMMER
TN,V. DEIECT ENIICHEDE (Bstchl¡rtl|lm + ds mnddot!)

Telefonisch of via f¡x. uw bcstelling wordt
ONDER REMBO{.NS VENSIUT]RD. \IERZENDKGIEN F 20 -

4000 jaar metaal in Nederland

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgerweeshuis

en het Goois

Museum heeft de

DDA in samenwer-

king met boven-

genoemde musea

een catalogus

ln dit in full-color gedrukte boekje zijn + 200 voorwerpen uìt

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 beste//en door f 15,- (incl. porto) over te

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

900 t.n.v. De Detector Amateur, met vermeldíng van 'boekje

expositíe'. Het boekje wordt u dan z.s.m. toegezonden



Koopt u uw fiets bii de fietsenmaker of bii een bekende wielrenner?...

Specialist op het gebied van White's en Tesoro

detectlren, alle detectlraccessoires,
supermagneten, telescopische stelen, enz., enz.

Verkoop, verhuur, reparatie,
modif i catie va n n eta a I d ete cto re n.

Concurrerende prijzen, echte adviezen!

Ruim assort¡ment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

MIHELAB

^ (èâ¿Fi:ttñt= FlsllEElv;sE\zrE

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel.0227 593286
Mobiel 0ô-20 22 77 90
Fax0227 593280

E-mail : djlaan@zonnet. nl
www.djlaan,nl

Het vervolg op mijn boekje "Dete(cto)rminatie".

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldeteclorvondsten

Dete(cto)rminatie
Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 afbeeldingen
worden 650

voorwerpen getoond

I nclusief determinatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Minimum systeemeisen:

Pentium 75 MHz, Windows 95 of hoger (PowerPoint presentatie),

16 Mb BAM,8 Mb vrij op de harde schijf,4x speed cd-rom speler.

De prijs van de cd-rom is I 29,95 of 14 € (incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de

Rabobank te Wolvega. De cd-rom zal dan zo snel mogelijk

worden toegezonden.



3o Johan Koning & Kees Leenheer

Demonstrat¡ed ag

MIN€LAB
€XPLOR€K Xf

Na ons enige weken terug opgege-
ven te hebben bij Gert Gesink
rolde afgelopen week de uitnodi-
ging met routebeschrijving door
de brievenbus. Na verzamelen in
Drachten togen we richting
Deventer, wear we moesten ziln in
het dorpje V/ilp landelijk gelegen
aan de oever van de

If ssel. We moesten
ons melden in café de

IGoon gelegen tegen-

over het kerkje met
zljn oude toren. Een
ieder die binnen
kwam, ontving twee
consumptiebonnen.
Na een korte inleiding
van Gert stelde hij vijf
dealers voor. Dit
waren Miliron Metaal-
detectors, MidHolland
detectoren, ESKA
detectiesystemen, EfR
en Salland detectors.

Het was de bedoeling dat de

aailMezlgen, 32 rlìanîeî en vrou-
wen. zich groepeerden bij de

dealer waar zij het dichtst bij in de

buurt woonden. Elke dealer legde
in het kort de werking van de

Explorer uit. Deze machine
beschikt over vele, van tevoren in

te stellen, mogelijkheden die op

een duidelijke display te zien zijn.
Hij is verder mooi strak afgewerkt.
IGnderziektes die bekend zljnbij
reeds geleverde machines zul7en

worden verholpen. Men kan de

machine opsfliren naar Ierland
waar men in één dag de machine
naloopt, onderdelen vewangt en
de nieuwste sofware installeert.
Tussen de middag kon er gebruik

gemaakt worden van de keuken
van het café. Vele ballen gehakt,

uitsmijters, kroketten en koppen
soep werden naar binnen gewerkt.

Om halftwee gingen we naar
buiten waar het niet meer regen-

de. 
.We 

mochten oefenen op een

omgeploegde maïsakker, in een

boomgaard en onder langs de dijk
die het dorp moet l¡eschermen
tegen een buiten zijn oever treden-
de Ifssel.Vele stukken en stukjes
brons werden naar boven gehaald.

Niet ver van dit dorp zijn in de

Tweede Wereldoorlog de Canade-
zen de Ifssel overgestoken.

Deze demonstratie legde de ver-

eniging geen windeieren. Twee

nieuwe leden en een gezinslid
konden worden ingeschreven.

Anderen namen het foldermateri-
aal mee om er thuis nog eens over

na te denken. Voor ons was het
een geslaagde dag. Aan de reactie

van Gert Gesink enzljndealers
was te merken dat dit ook voor
hen gold.



Wå
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Hahaha....
Je hebt gelijþ de lampjes

gloeien inderdaad op.
En we weten meteen det mollen

niet stoom bestendig zijn.

André Banké & Alex Feijt
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Beste Daan.

Ten eerste de pijl/lanspunten. Dit
zijn geen pijl/lanspunten maar

krabbers. Aan de platte bronzen

uiteinden hebben tandjes gezeten.

Deze krabbers zaten op een houten

stok en werden rond rroo-lzoo
gebruikt bij de textielverwerking.
Nu het koperen kettinkje met de

bedel in de vorm van een eikel.

Deze kan als siervoorwerp gedra-

gen zijn maar kan ook onderdeel

hebben uitgemaakt van een chate-

laine. Datering r7e eeuw.

Als laatste de loden fibula. Hierop
is een dubbele randversiering
aangebracht. Zo Te zien hebben we

te maken met een lood/tin lege-

ring. Cezien het gebruikte materi-

aal dateren we deze fibula rond

rzoo. Deze vondst wel even aan-

melden, Dit type wordt niet regel-

matig gevonden.

VRAAGBAAK

Van Daan de Jager uit Dronrijp
kregen we de volgende bijdrage

bi n nen.

Geacht determinatieteam.
Na de leuke en interessante artike-
len in ons laatste blad gelezen te
hebben kwam ik tot de ontdeldcing

lnzendingen graag sturen naar: het Vraagbaak-team, p/a Díck Eekhof, Vangstraaf 46, 8471 EX Wolvega of per e-mail aan de redac-

tie, e-maíl: vraagbaak@detectoramateur.nl Vragen voor de rubríek "Vraagbaak" altíjd voorzien van duidelijke zwarT-witlekeningen

(níet op lijntjes papie) offoto's. Vermeld bij uw vraag, het materiaal, evenlueel gewicht en maLen Potlood-overtrekken van bv

munten, en donkere fotokopìeën zijn niet bruikbaar voor deTerminatie en het afdrukken in het. magazine. Inzendìngen dienen te

zijn voorzien van een gefronkeerde retourenvelop Vanwege de grote hoeveelheid inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vraag

kan het antwoord soms wel eens wat langer op zich laten wachten.

dat ik waar-

schijnlijk
ook twee

bronzen
pijl/1ans
punten
gevonden
heb in de

omgev1ng
van Beet-

gum. Helaas
zljnze nogaT

aangetast en beschadigd en dus

moeilijk te plaatsen. Als tweede

voorwerp een kettinkje met een

vool-werp dat op een eikeltje lijkt.
Het kettinkje is van koper, het
eikeltje is waarschijnlijk van een

lood/tin legering. Waar dit kettink-
je voor diende of gebruikt werd is
mij onduidelijk (Terpvondst).

Het derde voorwerp is een muntfi-
bula van brons/koper die ik heb
gevonden op een terpakker bij
Berlikum. De meeste boogfibula
kan ik wel plaatsen maar over
ronde fibulae kan ik in de

literatuur geen voorbeelden
vinden.. |ullie zullen er met
jullie team wel uit komen.
Bijvoorbaat mijn dank.
Foto's; Anne de Boer, Sneek.
Lengte pijl/ianspunten 6o mm.
Diameter fil¡ula zr mm.

lJ kunt uw vragen nøtuurlijk ook

d.m.v. een e-mail naar ons verzenden.

E- m ai I : v ra agb oak @ detecto ra mateu r. nl

Van de heer lledzinga uit Drachten

kregen we nog wat materiaal

binnen waarvan we er twee zullen

bespreken. Het eerste voorwerp is
een ruiter te paard van gegoten

koper. Lengte en hoogte beiden 48
mm. Op het stuk zijn nog duidelijk
de sporen van een verguldsel

zi chtbaa r.

Door de onderplaat en in het paard

met ruiter zit een gat waarin een

pen past om het op een ander

voorwerp te bevestigen. Je kunt
hier bij denken aan een klok of op

een kast. Datering ze helft r9e

eeuw, begin 2oe eeuw.

Het andere

stuk laat

duidelijk een

vuurslag zien.

Vuu rsteen

voor het

maken van de

vonk voor de ontsteking van een

musket (of pistool), gehuld in een

zetring van lood. Maten lood r8xt4
mm. Vuursteen 25x25 mm. Deze

vuurslag dateren we vanaf t 600.



Van M. Lammerse kregen we

onderstaande e-mail met lo foto's.
Een gedeelte is gedetermineerd. De

rest volgt nog..

Beste redactie.

Na vele jaren lid Ie ztjn wilde ik
ook wel een het een en ander aan
foto's toezenden. Ik wil gaarne
weten wat het is en hoe oud en
waarvoor het is gebruikt.

Foto r, daarvan
wilde ik weten of
ze veel worden
gevonden, er
staat op: trouw
aan koning en

vaderland.
ß3olß3r.

Afmeting: z8 x z8 m:m.
Ik bezit er 2 van.

Foto z,

dir,
voor-
werp 1s

van
koper of
brons, en
ingelegd
met porselein.
Afmeting: 3,5 cm

Foto 3, dit is een soort bekertje, die
ergens aan heeft gezeten of
zoiets. Het materiaal is volgens
mij tin/lood, en er staan joodse
tekens op. Hoogte is 3,,5 cm. De
breedte loopt van 2,5 naar r,5 cm
De spullen zijn gevonden op een
hele grote akker waarop ik al 14

jaar loop te zoeken, ik heb daar
ongeveer 2ooo munten uit de

grond gehaald, waaronder r
Romeinse munt. Op dit stuk land

heb ik gelukkig geen concurrentie,
want ik ben r van de weinige die er
mogen zoeken, want het is in
privébezit.

Verder zouikzeggen...
ga zo door met jullie blad.
Met vriendelijke groet
M.Lammerse

We beginnen eerst met foto l.
Hiervan is het volgende gevonden.
ln het boek ORDERS and DECO-

RATIONS ofThe NETHERLANDS
door H.C. Meijer, C.P.

Mulder en B.!V. Wagenaar lezen we

op blz. 58 de volgend e Tekst: The

Metal Cross tSjo - tSjt (Het metalen
Kruis tSjo - tSjt) The cross, someti-
mes incorrectly called "Hasselt

Cross", was instituted by Royal

Decreee of tz September t8jt, to be

awarded to all partcipants in the lo
Day's Campaign and to those

involved in the f ghting between

the Dutch Army and the rebels

since the autumn of t8jo.
The cross is a slraight-armed cross

paty ofbronze (from captured
cannon) with raised edges. Obverse:

in the cenlre a crowned W in a
wreath ofløurel and oak. Reverse:

the dates tBjo/t8jt in a wreath of
laurel and oak. On the arms:"Trouw
aan f Koning / en / Vaderland (loyal
to King and Country) The cross

measures 27,5 mm. Miniatures of all
sizes ara seen. Ribbon:six alternating
stripes of blua and orange. Some

crosses were lacquered by the reci-

pients. A society of recipients " Het
Metalen Kruis" flourished till the
early twentieth century.

ln bovengenoemd boek - waarvan
geen ISBN nummer bekend is -

zijn tevens enkele afbeeldingen van
genoemde onderscheiding in kleur
opgenomen compleet met een

oorspronkelijk uitgereikt m ilitair
Certificaat.

Dan gaan we verder met foto z.
Het gaat hier om een broche die
duidelif k is geslagen uit koper en is

ingelegd. Vermoedelijk is dit porse-
lein. Toch kunnen we ons hierin
wel degelijk vergissen. Dit is weer
typisch zo'n voorwerp wat je eerst
in handen gehad moet hebben
voor je er een juiste datering aan

kunt geven. Vooralsnog halverwege
r8oo tot 6egin'1925.

Foto 3 laat een bovenstuk zien van

een joodse huiskandelaar. Deze

waren vaak viif-armig. Je spreekt
over een lood/tin legering. Dit stuk
zoudenwe graag op een zoekdag
willen bekijken. Voor het zelfde
gaat het om een zilveren orna-
ment. Dan kan ook een duidelijke
datering worden gegeven.

Van Auke van der Kooi uit Leeuwar-

den ontvingen
wij materiaal

gevonden bij de

diep- riolering bij
een oud bolwerk
van de stad.
Het gaat om een

schitterend kopje
van gegoten

brons met de

malstof er nog
in. Wat het precies

kan niet met zekerheid gezegd
worden, Cezien de stijl van de

narrenkap wordt dit stuk in de r5e

eeuw gedateerd. De breedte is 45
mm, hoogte 35 mm. Cezien de

vorm en de breukvlakken heeft er
vermoedelijk een ronding op
gezeten van oor tot oor. Als het als

klop gediend zou hebben was het
massief geweest.

Voor dit voorwerp geldt ook weer
dat suggesties van harte welkom
zijn 6ii de redactie.

ts



A R.J. Holtman

Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in

N oo RD\^/€ST-
€uRoPA D€€Lr

AJb t Drie loden gewichten van 8, 4 en z lood, gegoten in

kommen van model At. omgerekend een mosso von 22/,1 -

zz5, j en ry6,o g per mark

De ontwikkelingsgeschiedenis van het sluitgewicht biedt vele boei-

ende variaties. Tussen het einde van de t3e eeuw en het einde van

de r5e eeuw ontwikkelde de vorm zich tot een model dat we nu nog

als sluitgewicht herkennen. Door de komst van de metaaldetector

zijn er honderden onderdelen van laatmiddeleeuwse sluitgewichten

gevonden. Deze gewichten zijn zelden voorzien van gietersmerken

of ijkmerken, waardoor de datering afhankelijk is van de bijvond-

sten. In dit vervolgartikel (zes delen) de ontdekkingen van de speur-

tocht en de vragen die overblijven.

Het sluitgewicht was bedoeld voor
het wegen van dure handelswaar,
met name edelmetaal; goedkopere

handelswaar werd meestal gewogen

met loden gewichten. De munt- en

bankiershuizen hebl¡en er vermoede-

lijk voor gezotgd dat sluitgewichten,
gejusteerd op de door deze huizen
gebruikte mark-gewichten, in een

groot gebied werden gebruikt. Voor
het vervoer van deze gewichten zijn
vermoedelijk buideltjes van leer
gebruikt. De bij het wegen gebruikte
(vouw) balansen komen hier verder
niet ter sprake, hoewel ze zeker een

artikel waard zijn.

Sluitgewichten werden nauwkeurig
op massa gebracht (gejusteerd) en

dienden hun massa ook tijdens het
gebruik zo goed mogelijk te be-

houden. Een sluitgewicht heeft
echter een - in verhouding tot de

massa - groot oppervlak, en is dus

aan veel slijtage onderhevig. Onder-
hrssen werd het mogelijk - door
ontwikkelingen op het gebied van de

balansen - om steeds nauwkeuriger

INL€IDINÇ
Sluitgewichten of pijlgewichten zljn
gewichten met een bijzondere
vormgeving. Zoals we deze gewich-

ten nu kennen, zijn ze gegoten en
daarna afgedraaid, in de vorm van
tapse, in elkaar passende kommetjes.
Het kleinste onderdeel is een taps

schilfie; het geheel past in een

huisje: een kom met een deksel. Met
dit compacte geheei kan een hele

reeks aan massa's worden gewogen.

De kommen zijn niet bedoeld als

inhoudsmaatjes. Van de laatmiddel-
eeuwse sluitgewichten is de vormge-
ving vaak flink afwilkend van die we
nu kennen. Aan het eind van de r5e

eeuw wordt een vormgeving gang-

baar, die we nu nog als sluítgewícht
herkennen. De ontwikkeling van de

vormgeving staat ook daarna niet
stil; hierover is meer te vinden in [7].

Zie: Kleine trooise gewichten door C.M.M. Hou-

ben, 'uEre N a wecen', pp. r8o8-r8r4.
r lood : t lt6 mark of t l3z pond. Bijzondere sluitge-

wichten die nog verder zijn onderverdeeld, treft u

bijvoorbeeld aan in [7]. De benaming ons (r/8
mark) kwam naast de minder algemene benaming
lood voor, zie fzl. ln de r 6e eeuw komt het lood

steeds vaker voor. Sommige beroepen zoals apo-
thekers en edelsmeden zijn het ons blijven gebrui-

ken. De ontwikkeling van de benamingen van de

gewichten komt hier verder niet ter sprake.

De oudst bekende sluitgewichten
dateren uit de Romeinse tijd; onder-
delen daarvan worden in Nederland
zelden gevonden. Tegen het einde
van de r3e eeuw raakt het sluit-
gewicht in West-Europa opnieuw in
zwang. Dit heeft vermoedelijk te

maken met de herinvoering van de

gouden münten in de tweede helft
van de r3e eeuw. Voor het wegen van
losse munten werden bronzen en

loden muntgewichten gemaakt, met
de vereiste massa die elk soort
gouden (of zilveren) munt diende te
hebben. Voor nauwkeurige wegin-
gen in het groot van ongemunt
edelmetaal (biljoen) kon het sluitge-
wicht worden gebruikt. Het is nog
onduidelijk of de kleinste han-
delseenheid van ongemunt zilver
gelijk was aan de massa van het
kleinste onderdeel van een sluitge-
wicht. Toch werden er ook gewicht-
jes gebruikt waarmee massa's kon-
den worden gewogen, kleiner dan de

massa van het kleinste onderdeei uit
een sluitgewicht.r



35

Ta bel t : H oofdkenmerken van laatm iddeleeuwse sluitgewichten

Huis
Model Sluiting Buitenwand

Kom

Binnenwand Randversiering

Al

Az

sluitpen door leeuwekopjes

sluitpen door staande oortjes

forse ribben

ribben

ingeslagen puntcirkels

ingeslagen puntcirkels

hoek g

hoek g

B,]

Bz

liggende oortjes opzij

liggende oortjes opzij

ri bben

rond

rond

rond

ingeslagen puntcirkels

ingeslagen puntcirkels

uitstekende gootjes ri bben rond opgegoten puntcirkels

te kunnen wegen. Men kon echter
niet onbeperkt kleinere onderdelen
in een sluitgewicht aanbrengen;
gewoonlijk was het kleinste onder-
deel % lood, een enkele keer zelfs
ha1ood2. Rond rgzo kwam in
Nederland een eind aan het gebruik
van het sluitgewicht.

Er zijn ondeúussen loden gewichten
gevonden, die overduidelijk zijn
gegoten in kommen van (afge-

dankte) sluitgewichten uit de r4e t/m
de r8e eeuw. Zie bijvoorbeeld de

voorpagina van 'lr¡rr¡r c wrcrN' nr.
85 (maart 1994) en afb. r. Dit herge-
bruik, in onder andere Dordrecht, is
op zichzelf een artikel waard. Verval-
singen en onduidelijke loden voor-
werpen zijn buiten beschouwing
gelaten.

LAATM ID D €L-
€€ uwÍ€ f Lu tr-
q €V/I CHT€N

pijlpunt door gat in deksel

pijlpunt door gat in deksel

vlak deksel met sluitkaak

Dl

Dz

D3

ribben

rond

ribben

rond

rond

rond

ingeslagen puntcirkels

ingeslagen puntcirkels

ingeslagen puntcirkels

Er

Ez

E3

vlak deksel met sluitkaak

vlak deksel met sluitkaak

vlak deksel met sluitkaak

vlakken

rond

rond

rond

rond

rond

onversierd

ingeslagen puntcirkels

onversierd

beweegbaar hengsel,

scharnierbare sluiting
rond rond concentrische ringen

Dit artikel beperk zich tot de sluitge-
wichten van de late middeleeuwen.
Omdat deze gewichten zelden zljn
gemerkt, is de datering gebaseerd op
die van de bijvondsten. Hoogst-
waarschijnlijk werden deze gewich-
ten in'West-Europa op verschillende
plaatsen gedurende langere tijd
gemaakt. In de vormgeving van het
huis is een ontwikkeling zichtbaar.
De vorm van de oudste sluitgewich-
ten is wellicht gebaseerd op die van
andere voorwerpenr zoals vijzels.
Verschillende vormgevingen komen
gelijhijdig voor. Naar de reden van
de vormontwikkeling valt slechts te
gissen. Hebben de gebruikers van de
gewichten invloed op de vormgeving
kunnen uitoefenenl Hebben overhe-
den bepalingen hieromtrent uitge-
vaardigdl'Was er concurrentie
tussen de produktiecentral Wie
verhandelden deze gewichtenl

Aan de hand van mim zoo afzonder-
lijke onderdelen van laatmiddel-
eeuwse sluitgewichten is de vorm-
ontwikkeling van - met name - het
huis nader uitgewerkt. Met een letter
wordt een rnodel aangegeven, met
een cijfer een typebinnen dat model.
Het is niet altijd mogelijk om een

losse kom te kunnen toewijzen aan
een type binnen een model; zo'n
kom krijgt dan na de modeiletter een
"x" in plaats van een cijfer. De
indeling heeft dan ook de onvolko-
menheid dat losse kommen met
puntcirkels op de rand zowel onder
model Ez als Dx kunnen worden
geplaatst. Ook huisjes van model Ez
of E3, waarvan het deksel ontbreekt,
zijnniet zo gemakkelijk te onder-
scheiden. Model Ez is echter alleen
in Oostenrijk gesignaleerd.

Van sommige modellen zijnerg
weinig vondsten bekend; het is
mogelijk dat de beschrijvingen
kunnen worden aangescherpt door
nieuwe vondsten. Niet elke variatie
heeft een aparte vermelding gekre-
gen; het gaat om de hoofdken-
merken. In Tabel r zijn de onder-
scheidende kenmerken van het huis
en de bijbehorende kommen weerge-
geven; in Tabel z de dateringen. De
dateringen zijn gebaseerd op de

bijvondsten; ze kunnen door latere
vondsten nog worden aangescherpt.

Tabel z: Datering

Model rroo n5o t2oo t25o t3oo t35o t4oo t45o t5oo t55o t6oo 165o

Ar

Az

Bl

Bz

C

Dr

Dz

D3

Dx

Er

< i682

Ez

E3

Ex

F

I scherpe datering

E mogeli,ike datering

I datering aan de hand van (bij)vondsten

E vermoedelijk onjuiste datering
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Van Jan Tijlstra uit Leeuwarden kregen we bericht dat

het niet gelukt was om tot een reconstructie te komen

van het zegelstempel, dat besproken werd in magazi-

ne 54 van de heer Wedzinga uit Drachten.

De oppervlakte van dit stuk is helaas deels geminerali-

seerd en opgelost waardoor het praktisch

onleesbaar is geworden. Belangrijke

gegevens voor registratie in een goede

collectie zijn; vindplaats Rottevalle,

vormlmateriaal spitovaal met oog /
brons, collectie particulier, randschrift
S (igillum) onleesbaar, voorstelling
heilige of bisschop waaronder bidden-

de priester, datering r4e eeuw.

UiI magazine 55 werd het stukje brons van Josef
Coddart uit België nog gedetermineerd door wie

anders dan de ons welbekende gewichtenspecialist
Rio Holtman en wel als volgt;

Magazine 55, p, 32, je kolom, de aJbeelding onder de

lunula: dit is een Vlaams krukgewicht. De romp is hoekig-

rond gevijld, de kruk is open (en dus niet afgøbroken).

Het gewicht is dus compleet. Te dateren tussen het begin

van de tGe eeuw en t8ot, echter: deze slanke vorm is

eerder in de tweedø helfi. van de t\e eeuw te dateren.

Soms werden dergelijke kleine gewichten geijkt en wel op

de zijkant van de romp.

Een artikel over dit onderwerp is verschenen in 'Meten

& Wegen', december 1999, pp. 256't-257t. Dit is het

tijdschrift van de Cewichten en Maten Verzamelaars

Vereniging. Contactgegevens (voor I idmaatschap en

oude nummers): Dhr. Ch.J. Valent, Mezquitalaan 8o,

ro64 NS Amsterdam, tel. ozo-613 z8 r9.

Graag richt ondergetekende zich
namens de archeologische afdeling
van het Fries Museum tot de detecto-

ramateurs met het verzoek om
bruikleen van mogelijke gebruiks-
voorwerpen uit Leeuwarden die

verband houden met een twintigtal
afdrukken van "verbeeldingen van

Aml¡achten" van fan Luyken.

In het prentenkal¡inet van het Fries

Museum exposeert de archeologi
sche aldeling dít jaar elke twee

maanden een bepaald thema waarbij
het de laatste keren over de geschie-

denis van de stad Leeuwarden
handelde.

Na archeologisch onderzoek Olde-

hoofsterkerkhofl' en "stadsacheologie

Leeuwarden" (nog tot zz aprrll
bereiden we vanaf r mei-r augustus

een expositie voor over de tientallen
vroegere beroepen in deze stad.

Naast vondsten (gereedschap en

eindprodukten) tonen we daarbij een

selectie van 17e-eeuwse afbeeldingen
van Jan Luyken. Veel oude straatna-

men ver-wijzen nog naar deze beroe-

pen! Naast prenten van Luykens
etsen wordt een enkele voorstudie en

een boek van Jan Luyken uitgestald.
Via het gemeentearchief Leeuwarden
zaI nader archiefmateriaal over aard

en omvang van deze beroepen in het

r8 e-eeuwse Leeuwarden beschikbaar
komen.

Onze voorkeur gaat uit naar de

volgende beroepen: ldeermaker,
timmerman, metselaar, loodgieter,
glazenmaker, wever, schoenmaker,
kammenmaker, geelgieter, tingieter,
smid, koperslager, messenmaker/
slotenmaker, draaier, orlosimaker,
steenhouwer, pottenbakker/ gleybak-

ker/pijpenmaker, zilversmid, bor-
duurder, brilienmaker.

Wij dragen uiteraard zotgvoor
verzekerlng, vakkundig transporl
vice versa en een klimaatbeheersen-
de presentatie van het geleende.

De aangevraagde objecten worden
bij gedimd licht en achter afgesloten

glaswanden uitgestald op perspex en

glazen plateaus. Velen van u hebben
reeds eerder met ons kennís
gemaakt middels de tentoonstelling
"schatten onder de Schotel". Gelet

op die positieve ewaringen durven
wij ook nu een nieuw beroep op uw
medewerking te doen.

Wij hopen dat u aan ons verzoek

gehoor wilt geven.

drs E. Kramer

H o ofd C olle cti es Leeuw ar den

YERKOOB INRUIL EN YERHUUR

GOED EN EERLUK ADYIES

ZELF GOEDE ZOEKERYARING

Speelmansweg 9,8l I I MH Raalte,
Tel. (0572) 38 22 96, Mobiel: 06-20394524
E-mail: sallanddetectors@hetnet,nl

COMPASS. GARRETT . DETECTOR PRO -TREASURE BARON
TESORO. F'SHER. C-SCOPE - K'NGSTRONIC
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TRACKER IV
Een goed begin

OUICK DRAW II
Ê ehru ikersvriendeli jk

Geluids discrininatie
Regelba re g evoelu ghe id
Regelba re disc riminatte
Verwisselbare l8 cm schotel
Batterijen controle d.m v. geluid
Ko pte I ef oo n a a n sl u itt ng
Mogelijkheid on schotels te verwisselen

- 3 Discrininatie standen schakelaar
- Motion alle netalen
- Volledige discr. stand
- Meer-toons g elutdsdisc r ini natie
- Beg el ba re g evoe ligh eid
- lnd¡catie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 21 cn open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Reg elba re gevoeligh eid
- Begelbare discrtminatie
- 3-to o n s g e I u id sd i s c rin r n ati e
- 3 standen ijzerdiscrimtnatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Automatische grondbalans
- Verwisselbare 21 cm open schotel

- LCD beeldscherm
- Armsteunmodel
- Vervvisselbare 2l cm schotel
- nptuetsen bediening
- Beg elba re D isc riminati e/Notch
- Regelba re gevoe lig h eid
- Automatische g rond ba I a ns
- Koptelefoon aansluiting
- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en motton all metal
- 3-toons gel uidsdisc ri nin atie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cn open schotel

Detector financieríng
Bereken zelf uw maandeìijkse

financieringtermijn.

Í 7.50o,- f 70,5o
f z.ooo,- f 94,-
f z.5oo,- f tt7,5o
/ ¡.ooo,- f uo,ts
f z.soo,- f t64,25
f +.ooo,- f 787,75
f q.soo,- f zt7,z5

Bezoek ook eens ons

EìgenVondsten Museum
met een unieke collectie

bodemvondsten.

Bodemvondsten
te koop & te koop

Bontehondst¡aat 3-5,4561 BA Hulst (NL) - Tel.

E-mail: detect@wxs.nl - lnt.00 3l ll 43 70 480

DEALEB vAN' Flsl{E eEie

(01t4) 370480 - fax (01t4) 370481
- www.detectornet.nl

Bounty Hunter
ùIodellen

l¡ Tracker ID

{t Fast Tracker Pro I, II & ilI
* Tracker W, Pro l, iI & ilI
{¡ Quick Drawll, Pro I, il & III
* Land Sta¡, P¡o I, II & ilI
* Sharp Shooter, II Pro I, II & üI
{t Time Ranger, Pro I, II & III
{c land Ranger, Pro I, II & fiI

Pro uitvoeringen:
Pro I met extra t0 cm schotel
Pro II met exüa 25 cm schotei
ho III met exba r0 en 25 cm schotel
0m op alle teneinen de beste resu-
taten te hebben.

Wil jij dealer wordenl
(ott+) 37 04 80

Orue openíngstíjilen:
Maandag 1o.oo-18.00
Dinsdag gesloten
Woensdag 13.00-18.00
Donderdag na afspraak
Vrijdag 1o.oo-18.00
Zaterdag 1o.oo-17.00
Zondag 14.00-18.00

KEENE
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Romeinse transparant glazen

Rijnlands Hoogte : 16 cm
datering : 3e - 4e eeuw

karaf Romeinse aardewerk firmalamp met op Terracotta beeld van Aphrodie
met Eros, hoogte : 27 cm
datering : 2e eeuw voor Cluistus

de bodem het makerstempel FORTIS
datering : 75 - I25 na Christus

Gallo Romeinse geverniste kruik
Datering : 1e eeuw
Hoogte : 15 cm

Romeinse applique van een man
met op zijn schouder een fibula
3e eeuw, hoogte :4,3 cm

Romeinse bronzen applique van
Ammon Zeus, hoogte : 6 cm
dateling : 1e - 2e eeuw

Bel voor meer informatie, of kom langs
Wij zijn geopend op Donderdag, vrijdag eî zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Bezoek ons op het internet : www.stormbroek.nl
U vindt hier foto's, beschrijvingen en prijzen van honderden archeologische voorwelpen.

Wij zij constant op zoek naar nieuwe bodemvondsten, detectorvondsten, enz

Losse items maaÍ ook gehele collecties, tegen kontante betaling.
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T Kooistra Metaaldetectors
Compass / Carrett / C.Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron

Buorren r14, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (o5t3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistra-detectors com
I nternet: m.kooistra-delectors-com

ADSG Metaaldetectie
White's / Viking / C.Scope / Minelab

Verkoop I Yerhuur I Diepzoekers

Beveiligin g & Detectiepoorten

lnruil / Opsporing

J P Beukemastraatr8, 9965 RJ Leens
tel (0595) 57 t7 49, mobiel 06-25268350
Fax (0595) 57 7z gz, E-mail: xlt@hetnet.nl
I nternet: \¡/le.metaaldetectors nl/adsg/

Fa. Detect - GeÉ Gesink
Tesoro / Minelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur
lnruil / Opsporing

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o o5 tz, fax (o'l 44 55 58
E-mail: info@detect nl
lnternet: \M,detect nl

Salland Detectors
Carrelt f Compass / Detector Pro

Treasure Baron / Tesoro / Minelab
Fisher / C.Scope I Yerhuur I lnruil
Diepzoekers / Onderwater detectors

Speelmansweg 9, 8rr MH Raalte
tel (o572) 38 zz 96, fax lo57z) 38 zz 96
mobiel: o6-2o394524

Detection Systems
Holland (Rúud de Heer)
llhite's / Minelab / Viking / Fisher

C.Scope / Tesoro

Veerpad z, 8276 APZalk
tel (oj8) 3q 65 91, fax (o38) 363 64 8o
E-mail: info@ metaaldetectors.n I

E-mail: metadec@us nl
I nternet: M.metaaldeteclors nl

Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van Tesoro, Minelab voor hobby,
beveiliging en industrie Verhuur van
diepzoekers en opsporingservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N Q.P
tel (0527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fìevo detectors@wolmail nl
I nternet: M.fl evodetectors nl

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

Zwaluw r5, 3752 NW Bunschoten
tel. o)j-zgg 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: w.bos@voeding.tno nl
lnternet: www.detector.nl

Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Diverse merken / Eigen servicedienst

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (oz4) 677 4o6j

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en onderwater-
metaaldetectoren / C.Scope / Minelab
Tesoro / CEIA / Opsporingsservice
Verhuur van metaaldetectoren en

detectiepoo rten

Haverdreef r9, 7oo6 LH Doetinchem
tel. (o3r4) 39 t4 56, fax (qt4) 39 t4 z4
lnternet: M.ce¡a nl, E-mail: info@ceia nl

D.J. Laan Metaaldetectors
Tesoro / Minelab lYiking
C Scope / Fisher

P¡eter l\4aatsstraat t2
t777 AP Hippolytushoef
Iel (ozz7) 59 3z 86, lax (ozz7) 59 3z 86
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl
lnternet: rm.djlaan nl

Zoetmulder Tradins
Metaldetectors
Diverse grote merken o.a. Vlhite's

Crote Houtweg 97
ì944 HB BeveMijk
tel. (oz5tl zz 54 57
Email:treasure@wxs nl
I nternet: tw.metaldetectors nl

r Hamstra V.O.F.
CarretT I Compass
C Scope / Detector Pro

Kleine Haarsekade tr9
4zo5 NA Corinchem
tel. (or83) 6z r5 oo

EJR Technische
Documentatie & lnstructie
Tesoro / Minelab

lvleidoornstraat J9a, 3o36 WC
tel (oro) 4678478, mobielo6
E-mail: e jroosen@freelernl

r Jan van Bergen
Metaaldetectors, archeologie en
bodemvondsten
Tesoro

Tanneskampke 13,5221 Bf Den Bosch
tel (o73) 63r r3 5o

P. van der Putten
C.Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel (o4o) 20417 t7 | (o4o) zo7 59 gz

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron / Carrett /
Detector Pro

Stationsstraet r32r34, Deurne
rel (o4%l 3t 4465

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
l\4inelab / Viking / Fisher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten I Enz

Bontehondstraatl-5, 456r BA Hulst
tel (or r4) 37 o4 8o, fax: (0114) j7 04 81

lnternet: lM.detectornet nl
E-ma¡l: detect@wxs nl

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron I Carrett f
Detector Pro

Stat¡onsstraat t32-t)4, D eune
tel (o4y) 3t 4465

M iliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
I m porteur Laser metaaldetectors
Dealer White's, Minelab en CEIA

detectie poorten

Dr Philipsstr 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel. (o45) 523 t8 72, fax (o4) 54 t8 7z
E-mail: info@miliron nl
lnternet: M.m¡liron nl

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
Minelab / Viking / F¡sher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten f Enz

Bontehondstraat3-5, 456t BA Hulst
tel oo3r þr4) 37o48o,fax:oqt þ14]l370481
lnternet: M.detectornet nl
E-mail: detect@wxs.nl
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Rotterdam
-11322196

FRIESLAND

GELDERLAND

GRONINCEN

NOORD-HOLLAND

LIMBURG

ZUID-HOLLAND

FLEVOLAND



DETECTORNIEUWS

Detection Systems Holland zal op

de contactdag (16 luni a.s.) in
Amerongen de nieuwste digitale
multifrequentie White's metaalde-

tector demonsteren. Naast de

White's Spectrum XLT (die

gewoon in het verkoopprogramma
blijft bestaan) zal op die datum nu
ook de meest geavanceerde

metaaldetector aller tijden te
bekijken en te koop zijn.

ÍALLAND D€T€CTOKf
D €AL€ R VAN I€5O RO,

MIN€LAB, FIÍH€K €N
C.SCOP€

Salland Detectors is nu ook dealer
van Tesoro, Minelab, Fisher en

C.Scope. Deze merken worden
gevoerd naar het reeds bestaande

dealerschap van Carrett,
Compass, Detectorpro, Treasu re

Baron en Kingstronic. Salland

Detectors is te bereiken op lnternet via het e-mail

adres sallanddetectors@hetnet. nl.

Telefoon (o572) 38zz96

Zoais velen van u inmiddels wel
weten zijn we (Detection Systems)

een actie gestart om de boeren te
helpen. Het MKZ virus is een

groot probleem voor zowel mens
als dier. Daar wij altijd op l¡oeren-

land zoeken (en daar vaak toe-

stemming voor krijgen) vonden
we dat wij eens wat terug moesten
doen. Inmiddels is er al bijna

5ooo op het door ons geopende

banknummer gestod. Uiteindelijk
is ons doel vee te kopen en dat aan

een aantal zwaar gertoffen boeren
te geven. We rekenen op iedereen
die nog geen bijdrage gestort
heeft. Alle bankgegevens kunt u
(naast het redactioneel stuk van de

DDA) ook op onze website vinden:
http://ouovw.metaaldete .

Langs deze weg willen wij naast

alle donateurs, ook de DDA bedan-
ken voor hun financiële bijdrage.

Een nieuwe
website voor
GELAN

Sinds kort heeft de firma Gelan

een compleet vernieuwde internet-
site. Op deze prachtige professio-
nele internetsite vindt u alle

modellen van C.Scope en Fisher.

Op deze site ontbreken ook de

prrlzen niet, zodat u gelijk weet
wat elk model kost. Voor zoekers

die op internet zitten is deze site

l¡eslist een bezoekje waard.

Het adres is rnmrri'4qla4.4l.

Demonstratie van
een n¡euwe white's
detector op de
Detector Amateur
ledendag 5r€UN D €

BO€K€N

WAAR VOND IK DIE GOUDEN MUNT OOK AL WEER?

Bij X Electronics koopt U een goed
plaatsbepalingssysteem met locatie markeer mogelijkheid!

X Electr onics. voor Navi.qatie-, tracking and tracing en Telemetrje systemen.

WWW.X-ELECTRONICS.NL
X. Electronics Nederland
Postbus 8 1

NL-4870 AB Euen-Leur

Wilt u onze showroom bezoeken,

bel dan voor een afspraak I

Tel 0168-370749 of FAX 0168-370750
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1236-X2
Geruisloze metaaldetector met afneembare elektronica hehui-
zing en discriminatie functie

Eindeliik, de geruisloze detector in de l2lXl serie is leverbaar. De Fisher .l236-X2

biedt strand- en munÞoekers alle benodigde gevoeligheid plus een nieuw ontwikkel-
de derde elektronica circuit dat ervoor zorgt dat ongewenste/storende "piepjes en
kraakjes" in gebieden met veel verontreinigingen uitsluit. Maar dat is nog niet
alles. Fisher heeft de gevoeligheid van deze alleskunner verhoogd. Voorzien
van "audio threshold" op de maximale instelling zodat zelf het kleinste sig-
naal opgevangen kan worden.
De 1236-X2 is tevens voorzien van een preset
ijzerdiscriminatie, een volume rege-
laar met een aan/uit stand en frequen-
tieregelaar. Een variabel in te stellen
frequentie van 5.5 kHz tot 5.9 kHz om

zo storing door andere metaaldetectors
in de nabi.je omgeving uitte sluiten.

De Fisher 1236-XZ een must voor
iedere wedstrijd detectorist.

1266-X
Extreem dieptehereik, een voor alle doeleinden in te zetten detector

De Fisher 1266-x is speciaal ontworpen vooÍ extreme dieptes. Test de 1 266-X zelf op een
klein en diepliggend voorwerp begraven in gemineraliseerde grond op de
"trekringen" stand. Vergelijk dit met iedere ander detector uit elke prijsklas-
se en u zult zien, de 1266-X is onverslaanbaar. Een detector met een
extreem dieptebereik werkt niet goed als het signaal te zwak is om te
horen, zo mist u nog kleine diepliggende objecten. Met de 1266-X

beslist niet.

Bij kleine, diepliggende voorwerpen
zal een harder en duidelijker geluid

hoorbaar zijn. U hoort meer, dus u

vindt meer.

Buiten dat is de 1266-X nog licht in
gewicht ook, slechts 1,9 kilo ......
één van de lichtste hoogwaardige
metaaldetector in ziln klasse.

C7-7a
Detector voor-
zien van een
microprccessor

Bestand tegen alle weersinvloe-
den! Zelfs de ingebouwde luidspre-
ker en de zoekschijf zijn spatwater-
dicht. De CZ-7a werk volgens het
gepatenteerde Fourier-signaalanalyse
systeem met twee frequenties. Verder is

deze detector uitgerust met de modernste

elektronische schakelingen, die in staat ziln

onderscheid te maken tussen zeven verschillende soorten
metalen aangegeven op het display met duidelilke picto-
grammen. Verder is de CZ-la uitgerust met een drie-toons
audio objectidentificatie, bescheiden beltoon bij grote

ondiep liggende objecten, programmeerbare ''Notch" dis-
criminatie, een all-metal auto-tune stand, stand voor natte
ondergrond en pinpoint functie.

1280-X Aquanaut
Een metaaldetector voot alle doeleinden
te gebruiken

De Fisher 1280-X Aquanaut met discriminatie functie is
ontworpen voor zowel op het vaste land als onden¡¡a-
ter, tot een diepte van 75 meter. Hil kiest automatisch de
instelling voor zout water, zoet water of vaste land. De

gepatenteerde kwartskristal gestuurde elekronica
voorziet in een levensduur van de batterijen van circa
75 uur. Voor het gebruiksgemak is een heupmontage

voorzien. Een echte
onderwater detec-
to¡ gemakkelijk

in het gebruik,

stev¡ge construc-

tie en gunstig

geprilsd.

Kiik voor de
detectors op

nieuwste
www.gelan.nl

GEN
DETECTfESYSTEITIEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Bedriivenweg 17, fllzPA Sint-Michielsgesrel
Tel.: +31 (0)73 55 t2 949, fax +31 (0)73 55 15 658
E-lnail; info@gelan.nl' www.gelan,nl
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t HeadhunteF Wader
Lichtgewicht water,/land detecton voon het waterzoe-
ken aan stranden, maar ook een apparaat waar de

o akkerspecialist uitstekende resultaten mee kan halen
Uitstekende diepte. Heel gevoelig voor gouden sie-

f r sl50,- i:n:lriili:Ël [:ih:#" 
deze detecto.van een

Milleniurn
Treasure Banon
Discniminatieknop met dual-tone
stand, perfect ijzermasken, instelbare
ijzerdiscriminat¡e. Eenvoudig te bedie-
nen. Uitermate geschikt voor het
opsporen van kleine zilveren muntjes.
Volgens diverse testen een van de
diepstzoekende detectors. Eventueel
u¡t te bneiden met andere modulen
[o.a. LED display]
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GanretÈ GiTI 15OO

raat voor de meest veeleisende akkerzoeker.

f ?295r-_.
Ofl-t".l

13,455r-

Giarrett Treasure
AcelOO / 3oo'

.Ë"
Zeer gemakkelijk te bedienen digitale topdetector met enorm diep-
tebereik. Uitenst stabiel. Geschikt voon zwaan gemineraliseerde
akkers en zoute stranden. Zeer lel op kleine munten/voonwerpen.
Divense pnogramma's. Ook zelf in te stellen. Meerdene zoekfre-
quenties. Perfecte grondafstelling. Alle instellingen zijn duidelijk op
het grote schenm af te lezen. Laat zien wat u vindt, en hoe diep
het ligt. Het Garnett imaging systeem laat zelfs de grootbe van de
munt,/voorwerp zien. Lichtgewicht en goede balans. Het appa-

Lichtgewicht
detectons voor de
beginner. lnstelbare dis-
criminatie en auLomati-
sche grondbalans.
Treasure Ace 3OO met \
LCD-scherm voor pinpointing,
diepteaflezing voorwenpidentifica-
tie en afwijzing,/acceptatie

rA loo f =i7or-rA 3oo tF 875r-

f ã|995r* - -=J 'n"r". 
ñ¡rrt¡no't"n1iouJåiË". "p ,"*J --*-. o-*. -

2 jaar garantie en een hoofdtelefoon.

Kijk op onze internetsite voor
meer technische gegevens,
onze prijslijst met alle detectop-
merken, níêuwe aanbiedingen,
occas¡ons, accessoires, boeken
enz.

GTt es(]o tt ?745r-
Popu

GTI 2S()() Pro Fackage de

met 9,5" en 'l 2,5" imaging schotel en GTI tas Ylt¡¡
[diepte, discr. enz.] op LCD schenm.

KøØ,íTßII
METAAL
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DETECTORS

Buor¡-en 114, A4OA HP Lippenhuizen
Tel. (05'1 31 46 50 93, fax (O5131 46 30 67
e-nrail: i¡rfo@kooistra-detectors. com


