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Geschikte detector voor hobbyisten
die veef op stranden en recreat¡e terrei-
nen zoeken. Uitgerust met een semi-
elliptische spider zoekschijf 24 x 2o cm
Notch om trekringetjes uit te schakelen, 4 toon-
hoogtes.

I 1799,-

U zoekt een geavanceerde en toch lichte
detector, dan is deze Bandido hetgeen u
zoekt Met variabele discriminatie en tune voor
een optimaal dieptebereik Voor wat extra dieptebereìk
koopt u deze meteen 25 cm schijfì pv zo! ro kHz

Nieuwste onderwater-
detector van Tesoro. Pulse
lnductie Ceschikt voor de
waterzoekers/duikers. Ceen last van zouteffec
ten!

f 1995,-

Tiger Shark

N ieuwste o nderwaterdetector va n Tesoro Voorzien
van een zout- en een zoetwater- stand- Nu met inleg-
batterij. Hoge gevoelìgheid uiteraard voor kettingen
en kleine gouden voorwerpen

t 2399,-

zout

e onquistador

Wordt veel ver-
kocht aan archeologische diensten

vanwege zijn eenvoudige bediening,
geringe gewicht en door zijn hoge gevoe-

ligheid, ook in lastige grondcondities VerschÌl
t.o.v. de Silver Sabre ¡.rlvlax: de Conquistador heeft een

vaste alle metalen-stand en een frequentìeschakelaar
om storingen van andere detectors uìt te schakelen

f 1349,-

SElver Sst.;¡e #f,iiax

f 1269,-

lå prhìax

Als 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 ggg,-

e ompadre

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,-
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Sovereign X5-2a PRO
Supergoede detector, met name op zout/natte
en gemineraliseerde terreinen. Geen dieptever-
lies, werk op ì7 frequent¡es (BBS systeem)

Uitgerust met z5 cm wide
scan zoekschijf, oplader,
oplaadbatt., heuptas.
De digitale meter is
een eparte acces-
sot re.

Professionele detector met 40 cm wide scan zoekschijf.
Specialíteit: ongekend dieptebereik voor middelgrote voor-
werpen (tussen 5 en 5o cm) Pakt echter ook munten. Door
zijn hoge gewicht minder geschikt als enige detector. Wordt
geleverd met: lader, rugzak, hoofdtelefoon en beschermkap.

t-l

De en¡ge (onderwater)detec.
tor, waarmee ¡e letterlijk 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. Wordt geleverd met

hoofdtelefoon, oplader en beschermkap

f 3295,-

Relic Hawk

I 2295,-
Meter f 500,-

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. Discrimi-
natie van ijzer is zeer goed.

Wide scan zoekschijf van 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

zoekschiif en met gewone

batteri.jen.

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

Explorer XS

Niet bong voor digitoal?
Bel dan nu
o5j-43oo5rz!

Digitale revolut¡e van M¡nelab,
ongekend dieptebereik door de vele
revolutiona¡re vindingen die toege-
past zi¡n! Nu ook 20 cm zoekschijf
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 roo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als de discrimi-
natie-precisie wordt verbeterd.

\)lordt geleverd met hoofdtelefoon, twee
opladers, zoekschijf stan daard, z5 cm.
llide Scan zoekschijf en div. software:
o.a. Smartfi nd discriminatie.

ø

Excalibur 1000

f 1899,-

! 1599,-

Teer goed dieptebereik en prima gevoeligheid f 1299,-



XP
METAL

XP Metaaldetectors
gaan verbazing-

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

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 afwijzing van ongewenste
signalen. Door de dubbele discriminatie hebben we
een belangrijke flexibiliteit in metaalafwijzing,

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.je een XP-Detector ter hand neemt
zul je versteld staan van het gebruiksgemak. 0fje 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:

DETECIOrc

Hobuuste 22.5 cm waterdichte
zoekschotel met beschermkap.
Speciaaf verstevigd verbindingsstuk
Fiberglas ondersteel.
Dra a isluiting.
Comfortabele foam handgreep.
0nbreekbare armsteun.
Duurzame schotelkabel.
Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hip-mountte gebruiken.
Frequentie: 4600 Hz.

Dubbele discriminatie.
Alle metalen stand.

Grond afstelling: automatisch of handmatig.
Normaal / Mineralisatie schakelaar.
Voeding: I AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.

Batteriiduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met oplaadbare
pack.

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

wekkend diep...

(þ oruscnnrwtt'tc

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

lnt. 00 31 11 43 70 480

E-mail: detect@wxs.nl
I nte¡net: www.detectornet.nl

pack.

scan schote

E



Lidmaatscha

G eb r uik er s arv arin gen

Iedereen wil graag weten hoe een ander met een bepaalde

detector zoekt. Wat voor detector zou voor mij geschikt zijnl
De redactie zoelÌ daarom zoekers die al ruim z iaar regeTrna-

tig met hun detector zoeken en hun ervaringen op papier

willen zetten. De plus- en minpunten van een detector. Om

het u gemakkelijk te maken hebben we een lijst gemaakt met

een aantal punten die u in het verhaal kunt gebruiken.

Belangstellenden die mee willen werken, kunnen bellen naar:

f . Huls (ol8) ll rr 68r of mailen naar: j.huls@detectorama-

teur.nl

O ccøsions en opgra,v ertj es

A1 geruime tijd onwangen wij geen nieuwe kopij voor de

occasionlijst. Dit komt waarschijnlijk omdat alle

importeurs/dealers de ze-hands apparaten op hun eigen

internetsite plaatsen en de apparaten zodoende snel weer zijn

verkocht. Ook het aantal opgraverrjes is minder dan voor-

heen.

Veel leden zetten hun opgraverlie zelf op onze Internetsite.

De responstijd is op Internet natuurlijk veel korter dan in een

magazíne dat om de z rnaanden verschijnt. Het gebeurt dan

ook regelmatig dat een detector die aangeboden wordt, na een

dag al weer verkocht is.

Uiteraard blijven wij alle opgravertjes die onze leden, die

geen Internet hebben ons toezenden, plaatsen in het

magazine en op onze internetsite.

WAAR VOND IK DIE GOUDEN MUNT OOKAL WEER?

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

X Eleclronics, voor Navigatie-, tracking and tracing en Telemetrìe systemen

WWW.X.ELECTRONICS.NL

X Electronics Nede::land

Postbus 8 1

NL-4870-AB Erren-Leur

'Wilt u onze showroom bezoeken,

bel dan voor een afspraak !

Tel 0168-370749 of FAX 0168-370750

Het lidmaatschap van deze vereniging looPt altijd per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging altijd st¡lzwijgend verlengd met een jaar. Degenen dìe in

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

van het lopende jaar. Opzeggingdient uiterli.ik op I augustus schriftelijk binnen

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

een aantrekkelijke korting

Postbank r675ooo l.n.u De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz, komen

nogal eens bij de verkeerde Personen

van de vereniging terecht' Vandaar

dat we de adressen weer eens oP een

rijtje zetten. Wilt u zoveel mogeliik

schrijven in plaats van bellenlll

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

W. Woudstra, Melkemastate t6,

8925 AP Leeuwarden

w woud stra @ detectora mateu r.n I

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D Smiìde,

Pr. Bernhardweg 3r,

8453 XC Oranjewoud,

tel (o5r3) 631978.

d. sm ilde@ detectoramateuL n I

Bestuursleden

Activiteitencom missie

Voor vragen, suggestìes enz over

zoekdagen, determ i natieda gen

kunt u terecht bij: C. Lukassen,

Meerpaal zt8, 9732 AM Groningen,

Tel. (o5o) 54t3396
zoekdag@detectoramateur nl

Advertenties, Opgraverties,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schrifteliik aan:

C B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten

Fax (o5rz) 545tt7.
redactie@detectora mateur. nl

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelìjke zwart-w¡t

tekening oP te sturen naar:

D. Eekhof, Vangstraat 46,

847r EX Wolvega,

vraagbaak@detectoramateu r.n I

Voorzitter

J. Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel. / fax (o58) 2t65573

j.konin g@detectora m ateu r. n I

Vice-voorzitter & hoofdredacteur

C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9205 CL Drachten

Tel (o5rz) 54fi11 þa t8 oo uur)

Fax (o5tz) 545tt7
redactie@detectoramateurnl

Bestu urslid

D. Eekhof

Vangsfiaa| 46
847r EX Wolvega

Tel / fax (o56t) 6t8579

d.eekhof@detectoramateu r. n I

Bestuurslid

J. Huls

Croenendael zor

8z7t EL lJsselmuiden

Tel. (o38) 33r68t
j.h u ls @detectora mateu r. nl

Bestu urslid/coördi nator

activiteitencommissie

J. Bosma

Korenmolen 7t

9zo3YB Drachten

Tel. / fax (o5tz) 5t5ttz
j bosma@detectoramateur.nl

Secretar¡s

D Smilde

Pr Bernhardweg 3r

8453 XC Oranjewoud

Tel. (o5r3) 63t978

Fax (o5y) 632927

d sm ilde @ detectoramateu r.n I

Penningmeester & ledenadministratie
\,)L Vloudstra

lvlelkemastate l6
8925 AP Leeuwarden

Tel. (o58) z66t8t8
Fax (o58) 2664646

w.woudstra@detectora mateu r.n I



T¡idreizen in

AKCH€ON
Een themapark waar je tot in detail het leven

uit het verleden kunt herbeleven.

Albert Folkerts

Zes jaar geleden werd met veel
enthousiasme een nieuw type
themapark geintroduceerd. Geen
pretpark in oude zin, maar een

uniek archeologisch themapark
waar het verleden van ons land
herbouwd zou worden. De initia-
tiefnemers van het eerste uur
mikten op 85o duizend bezoekers
per jaar. En er werd op een terrein
van 6o hectare gewerkt aan vieren-
dertig levensechte reconstructies
van archeologische complexen die
in ons land gevonden zijn. Doel van

dit ailes was de bezoeker door
middel van wetenschappelijk
verantwoorde herbouw van huizen
en tempels het leven uit het verle-
den te laten herbeleven.

Helaas bleek na enkele jaren al dat
men het geplande aantal bezoekers

nooit zou halen. De bijna dertig
voltij dse archeo-tolken moesten
naar huis gestuurd worden en bijna
driekwart van het park kreeg weer
een andere bestemming. Bovendien
verdween het grote glazen entreege-

bouw weer. Dat gebouw was oor-
spronkelilk de Nederlandse inzen-
ding voor
de Wereld-
tentoonstel-
ling r99z in
Sevilla. In
de oor-
spronkelijke
opzet van
Archeon

was het mogelijk om in dat ultra-
moderne gebouw een interactieve
reis door de tijd te maken, vanaf de

oerknal tot en met de ijstijd. Ik heb
in de beginperiode het park bezocht
en nu na de herstart in het jaar

zooo nogmaals.

Het park is nu bescheidener van

omvang, maar heeft daardoor een

intiemere en vriendelijker uitstra-
ling gekregen. De archeo-tolken die
er nu rondlopen zljn allen gerekru-
teerd uit de tweehonderdvijftig
leden tellende vereniging "Vrien-
den van Archeon". Dat levert
genoeg stoftot praten op.

Zo raaT<Ie ik in gesprek met een

grondstewardess die normaliter op

Schiphol werkt, maar nu de drukte
is ontvlucht door in de 'Middeleeu-

wen' met een draaibank te gaan

werken. Een middelbare scholier
wordt een jagewerzamelaar uit de

steentijd en gymnasiasten kunnen
eindelijk hun Latijn eens toepassen

in een echte Romeinse omgeving.

De belangstelling voor archeologie
is de laatste jaren flink toegeno-

men. Onderwijs en media besteden
er meer aandacht aan dan voorheen
en er worden meer belangrijke
tentoonstellingen ingericht met
ontdekkingen uit binnen- en bui
tenland. Helaas is de door archeolo-
gisch onderzoek verzamelde kennis
in ons land minder goed toeganke-

lijk voor het grote publiek. Door het
verdwenen verleden van ons land
op ware grootte na te bouwen en te
bevolken met enthousiaste vrijwilli-



gers in zo veel mogeiijk authentieke
kledij, hoopt men in Archeon met

de l¡oeiende facetten van de archeo-

logie tot de verbeelding te spreken.

Op veei plaatsen ìn het park is het

mogelijk om zelf actief mee te

doen.Zo is het mogelijk om te
varen in een prehistorische boom-

stamkano of samen met andere

bezoekers een hunebed te bouwen,
door met behulp van touwen en

boomstammen een grote kei te

verplaatsen. Een bad nemen in het

Romeinse badhuis behoort tot de

mogelijkheden net zoals het assiste-

ren van een middeleeuwse smid
met het bedienen van een handaan-

gedreven blaasbalg.

Van het begin afaan is het de

bedoeling geweest om ook het
landschap om de gebouwen heen

zo origineel mogelijk te reconstru-

eren met planten en boomsoorten
zoals deze vroeger voorkwamen in

onze streken. Dus niet alleen de

archeo-tolken dragen er toe bij dat
je je in het verleden waant, maar

ook de dieren en planten die bij de

periode horen, zijn aanwezig.

Akkertjes met oorspronkelijke lanC-

en tuinbouwgewassen laten de

ontwikkeling op agrarisch gebied

zien net zoals de oude huisdierras-
sen. De verzorgingvan hetvee
gebeurt overigens op moderne
wijze. Een ziek dier wordt niet aan

zijn lot overgelaten, maar wordt wel

degelijk door de plaatselijke dieren-

arts behandeld, heb ik geconclu-

deerd toen een varken een aantal

noodzakelijke inj ecties kreeg.

Een goede stap voorwaarts sinds de

eerste keer dat ik het park bezocht,

is dat er een duidelijk dagprogram-
ma is samengesteld voor de bezoe-

ker. De eerste keer was het zoeken

naar activiteiten, maar nu is er een

goede dagindeling te maken aan de

hand van een rooster. Zo kon de

j eugd zich vermaken met prehisto -

rische boomkano's en voorzien
worden van gezichtsbeschildering
met oker. Er werden demonstraties
gegeven van vuurmaken met een

boog tot en met het bewerken van

bot en vuursteen. Een sjamaan

vertelde er oude verhalen.

In Archeon is het maar een kleine

stap van de prehistorie naar de

middeleeuwen. Daar had je activi-

teiten zoals boogschieten en scha-

pen drijven. Vervolgens was het al

ti¡d om iets te gebruiken in een

taveerne en daarna gelijk door naar

de Romeinse tijd. Een ritje in een

strijdwagen levert meteen al heel

wat bewondering op voor Ben Hur.
Probeer maar eens in zo'n ding te

blijven staan als er een paard voor

loopt. Vervolgens een demonstratie

fìbula's maken van koperdraad. De

jeugd kon al aardig overweg met

draad en tang, met als resuitaat een

paar fraaie omega-fibula's. Ook was

er een rondleiding waarbii de

volledige wapenrusting van een

legionair aangepast kon worden.

Daarna was het al tijd om de goden

te danken in een tempel. Tot slot

waren er brood en spelen. Nadat de

laatste gladiator getriomfeerd had,

konden a1le bezoekers gratis de

maaltijd gebmiken in de Romeinse

herberg. Die maaltijd is inbegrepen
in de toegangsprijs van fl' 24,5o

voor volwassenen en fl. r7,5o voor

kinderen Tfrnn jaar.

Themapark Archeon heeft regelma-

tig evenementen waarbij men de

geschiedenis laat herleven in oor-

spronkelijke stijl. Te denken valt

aan middeleeuwse riddertoernooi-

en, Romeinse festivals en een

internationaal Viking-weekend. In
de wintermaanden zijn het meer

binnen-activiteiten zoals een koren-

dag met ondermeer Cregoriaanse

zangof eenwijnproeverij. Op de

dag dat ik het park bezocht, werd er

zelfs een

huwelijk
voltrokken in
het park waar-

bij het echtpaar

en de gasten in
middeleeuwse

kledij waren
gehesen.

Themapark
Archeon is op

de volgende

manier te
bereiken:

telefonisch
or72-447744,
schriftelijk:
Archeonlaan r,

Postbus 6oo,
z4oo AP Alphen aan den Rijn

E-mail: i nfo @archeon. nl

Internet : www.archeon.n I



Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond

0492-5741 94

bezoek ook onze website: www.c-scope.nl
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Hopelijk ziin
er deze keer
geen MKZ-

l3 oktober 2001
Limbricht
ln het hartje van Limburg, vlakbij de vestingstad

Sittard ligt het plaatsje Limbricht.
Limbricht is een oude nederzetting, ontstaan langs

een Romeinse weg. ln Limbricht zelf werden Romein-

se vondsten aangetroffen, waaronder een askist welke
thans in het Limbrichtse St. Salviuskerkje te zien is.

Dit kerkje is in het begin van de lre eeuw gebouwd. ln
de absis van deze kerk zijn de oudste gewelfschilde-

ri n gen van N ederland aa n getroffen, vervaard i gd

omstreeks t275. Naast het kerkje ligt Kasteel Lim-

bricht, een motteburcht. Waarvan de oudste sporen

teruggaan naar de roe eeuw. Een motteburcht is een

kasteel op een kunstmatig opgeworpen heuvel. Hier-

op verrees aanvankelijk een houten toren, die later in

steen werd gebouwd. ln het begin van de t7e eeuw

kwam het huidige kasteel tot stand. Een tweede

kasteel vinden we op enkele honderden meters

afstand van kasteel Limbricht, namelijk kasteel Cras-

broek, daterend van r596. Een honderd meter achter

kasteel Limbricht ligt de manege Klippea met daar

vlakbij een aantal grote akkers. Op deze prachtige

accommodatie zijn wij te gast bij de familie van Cleef.

oinl.

perikelen en kan de zoekdag gewoon doorgaan.

Er zijn grote akkers in een historisch interessan-
te omgeving, een prima accommodatie en mooie
prijzen.

Een zoekdag die je dus niet mag missen.

0p de akkers hebben we een groot aantal
penningen verstopt en daarmee zijn een

aantal leuke en grote prijzen te winnen.

Er zijn de laatste tijd weer een aantal

nieuwe detectors op de markt gekomen.

0p de zoekdag zijn alle grote importeurs

met hun nieuwste apparatuur aanwezig. Alle merken onder een dak, dus de

ideale plek om deze detectors te bekijken. 0ok voor het kopen van boeken met

vondsten en accessoires is deze zoekdag natuurlijk een perfecte gelegenheid.

De zoekdagen van de DDA worden steeds drukker bezocht. Logisch, want het is

er gezellig, en er is van alles te doen. Je kunt onder het genot van een bakje

koffie of een pilsje gegevens uitwisselen met andere zoekers, vondsten bekij-

ken, je vondsten laten determineren. Er is de vondst van de dag, verloting, enz.

De DDA zoekdag is een zoekdag voor het hele gezin, want er is altijd ook een

zoekwedstrijd voor de jeugd (Vm 12 jaarl.

Determinatieteam

Een determinatie-team is aanwezig om uw vondsten te bekijken. Van de

vondsten kunnen foto's voor het magazine worden gemaakt.

(De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan

voorwe rpen tijde ns dete rmin atie of fotog raf ie).

Prijs: Leden en DDA-steunleden / 17,50 p.p.

Niet-leden I 35,- p.p.

0pgave als nieuw lid is natuurlijk mogelijk

Verenigingstalel

De DDA tafel is natuurlilk ook weer op de zoekdag te vinden. U kunt daar

terecht voor magazines van de jaren 1992 tot en met 2000. De nummers 1 Vm 30

kunt u voor f /- per stuk kopen en de nummers 31 Vm 54 voor f 6,50 per

magazine (niet alle nummer zijn meer te verkrijgen). Voor een heel jaargang

vanaf nummer 31 betaald u slechts f 35,-.
0m van uwverzameling magazines een sieraad in de kastte maken zijn er

verzamelbanden te koop voor I 17,50 per stuk. Er kunnen twee jaargangen in

een verzamelband.

Het "boekle 4000 jaar metaal in Nederland" wordt alleen deze dag

voor I 10,- aangeboden.

U ite raa rd kunt u bij d e D DA tafel ook terec ht voo r informatie en voo r

het aanmelden van een nieuw lidmaatschap.

Locatie

Manege Klippea Michiel van Kessenichstraat 75, Limbricht. lnlichtingen

voor overnachtingen: VVV Sittard, tel. (046) 4518088 of (046) 4524144

Mocht u de vriidag voor de zoekdag twijfelen aan het doorgaan

ervan, ivm biivoorbeeld MKZ, kiik dan naar onze website,

www.detectoramateur.nl of bel naar: tel. (050) 5413396 of
(05121 515112 (alleen op 12 oktober tussen 18.00 - 19.00 uur)

10.45

r r.oo-r 2.3o

12.3O-12.5O

12.3o-13.45

Zaal open
Opening door de voorzitter

Vertrek naar zoekveld

re zoekwedstrijd

Jeugdwedstrijd fi eugd t I m'rz iaar)

Vertrek naar zoekveld

ze zoekwedstrijd

Prijsuitreiking, verloting



fohan Koning

Op bezoek b¡i een tweetal
leden boven het lJ in

NOOKD-HOLLÀND
loden en aardewerk spinklosjes.

Al dit moois werd in acht jaar

verzameld rondom Loets woon-
plaats. Hij is begonnen met een

C-Scope zM. Daarna kwam er een

C-Scope 5 MX. Op dit moment
zoekt hij met een White's SL-

Turbo. Zijn vaste zoekmaat is

dorpsgenoot Willem Kuipers.
Diverse Engelse munten

Op zo lanuari zoor reed een

drietal heren met een auto vol
fotohulpmiddelen de besneeuwde
Afsluitdijk over. De bedoeling was

dat Alexander lager, Johan Bosma

en fohan Koning eerst naar Loet

van Zoonen zouden gaan. Alexan-

der zou het merendeel van de

determinaties doen, |ohan B. deed

de fotografie met onze digitale
camere en fohan K. was mee voor
het schrijfwerk.

Loet die de maker is van de pen-

ningen die de laatste lwee jaar

voor de zoekwedstrijden worden
gebruikt, onthaalde ons op een

iekker bakje koffie. lnzljndage-
lijkse werk houdt Loet zichbezíg
met het reviseren van scheepsdie-
seimotoren bij de Marine. Als
eerste werd de inhoud van de lade

onder de glasplaat van de salonta-

fel bekeken. Hierin was een grote

variatie aan vondsten aanwezig.
Er lagen verschillende bakenloden,
munten, pijpenwroeters, knopen,
shrl< van een ìrronzen
bijl, Romeinse
schedebescher-
mefs, vroeg-
Middeleeuwse
zllverenring-
gesp, bikkels,

¡ï,ìí'..j
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'¡LÉ--'<-: 
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Na het nuttigen van een kop soep

met stokbrood en Franse kaas

werden Loets rommelbakken
omgekeerd. Hieruit kwamen nog
leuke vondsten te voorschijn.

¡<,'-ìY

Bijvoorbeeld een Romeinse sche-

debeschermer, nog enige bakenlo-
den, bronzen poten van crape's,

Karolingisch aardewerk, loden
platte spingewichtj es.

Loet vindt zijn mooiste vondsten
de door hem gevonden gouden
munten en een zilveren Bourgon-
dische munt.
Afgelopen herfst is Loet meege-

gaan, voor de eerste keer, naar de
i Lakenlood

Haqrlem

-;.1.2< -



Springklosjes en

weefgewichtjes

zoekwedstrijden in Enge-

land. Hij vertelde ons hoe

hij hiervan had genoten.
Het kamperen in het hart
van een dorp, schitterende
vergezichten en natuur, ruime
velden om te zoeken en mooie
vondsten complementeerden zijn
verheal.

Nadat we al ons materiaai weer
hadden ingepakt, togen we rich-
ting Almar Landman. Deze heeft
het lidmaatschap van zljnbroer
overgenomen toen die stopte met
de detectorhobby. Almar is in het
dagelijkse leven werkzaam als

schuldhulpverlener te Haarlem.
Yanaf zljn zestiende jaar zoekt
Almar nu al negen jaar lang in
polders op zoek naar oude bewo-
ningsgebieden. De stroken langs
de duinen worden ook regelmatig
bezocht. In de grondstort van de

ì¡ollen vindt Almar dan van alles.

Scherven van aardewerk, pijpen-
koppen maar ook oude kralen.

Tjonge, jonge wat heeft dit lid een
boek- en bladenmateriaal. Alexan-
der was met moeite weer mee
terug te krijgen richting Friesland.
Veel van dat materiaal werd ver-
kregen op de Albert Kuyp te

Amsterdam. Ook
rommelmarkten wor-
den door hem nog
regelmatig afgestruind

op zoek naar boeken en bladen.
Op zilnkamer boven liggen zijn
vondsten keurig in een vitrinekast.
Daarnaast zljn er nog vele potten
en doosjes met vondsten gevuld.
Almar is bekend met de landings-
plaats waar in augustus t799 de

Engelsen gezamenlijk met de

Bakenlood

Russen, Holland binnen vielen.
Vele vondsten zijn uit die tijd. Niet
alleen van de Russen rnaaÍ zeer
zeker ook van de Fransen. Mun-
ten, knopen en geweeronderdelen
uit die periode liggen er in de

vitrinekast. Zoals altijd als je met
zoekers om tafel zit, is het weer
laat, voordat je het in de gaten

hebt, en þwam er een eind aan dit
bezoek.

Volse loden

guldens
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Vaststellìng van j Britse gesneuvelden von het York

øn Lancaster Regiment

naal nieuws. Er volgt geen enkele

repliek. De volgende week wordt
er opnieuw verder gewerkt met de

graafmachines en alles gaaTzljn
normale gang. Dat het vooronder-
zoek met de metaaldetector wel
degelijk positief te noemen is,

konden we zoals altijd aflezen aan

de afgeschraapte vlakken. Wat er

nog vrijkomt ligt altijd buiten de

mogelijkheid van de detector.

Op hoger niveau wordt er verga-

derd, gepleit en overwogen. Som-

mige getuigenzonder enige voor-

kennis en er komt (nog) geen

discussie op de manier van wer-

ken bij slagveldarcheologie. Na het
gezamenlijk bekijken van battle-

fie1d scavengers zijn er aan Britse
zljde nog altijd hooggeplaatsten
die in de fake-reportage blijven
geloven. Maar ik maak me daar

ril
'u-',t-

,çþ)f,l'1t ^l .

BATTL€FI€LD
f CAV€NÇ€R5

P. van Wanzeele

Op donderdag 16 november, 4
dagen na de hele heisa, schrapen
de bulldozers opnieuw een stuk
slagveld. Het is in de omgeving
van de loopgraafniet om aan te

zien. In overleg met de aannemer
schrapen we het stuk verder af met
een graafmachine. De volgende
dag doe ik de ontdekking van een

Duits gesneuvelde en even verder
een Brit in de inventarisering nr.
ro4 en nr. ro5. van de Duitser
ontl¡reekt het bovenlichaam en bij
de Brit zijn alleen drainagebuizen
en de onderste ledematen nog
aanwezig ; een drainage gr aafrna-
chine heeft het ganse lichaam
doorsneden.
Ik heb opnieuw de Rijkswacht en

de pers erbij gehaald. Ook gepro-

beerd om Mr. |ereme Gee, direc-
teur voor Noord-Europa van de

Commonwealth War Graves
Commission in Ieper even te laten
zien hoe een slagveld er werkelijk
uitziet. De volgende dag komt dit
alles terug in beeld op het regio-

t7 november zooo
I nventarisnr. to4: Duitser.

B ov e n I i cha a m o ntb reekt

Bíjvo ndsten: knopen, cruciftx,

medaillon
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27 november lggg
Losse vondst: Duìts kleín

outomotisch pistool en volle

lader.

geen zorgen over. De Britse lobby
zal ons zeker nooit de les moeten
lezen.

Wat de gevolgen op lange termijn
zullen zijn, dít moeten wif nog
afwachten. In ieder geval heeft het
voor velen van ons emoties meege-
bracht. Voor de één ai erger dan
voor de ander. In het Detector
Magazine nr. 53 stond al de mede-
deling: Hou het detectorevene-
rnenlzoTang mogelijk uit de

media-aandacht. Er is heel wat
jaloezie en misverstand in dit
ldeine wereldje. De jongeman die
op het Vlaams tv-journaal ver-
scheen rnel zljn losse vondsten wil
er het liefst nu niet meer over
praten. En als hij praat dan gaat

het over zijn mooie hobby in het
verleden. Hij heeft het voor het
ogenblik wel heel moeilijk. Precies
z rnaand later worstelt hij met een
zware depressie en heeft rz kilo
aan lichaamsgewicht verloren. Hij
is net zoals nog vele anderen erin
getuind door mooipralerlj. Zljn
mooie zoeklocatie was WO I, maar
zeker geen slagveld. Het was

eerder een verzamelplaats. Britse
troepen, die richting front trokken,
kregen de afgeloste troepen nooit
te zien. Bij verschillende verzor-
gingskampen werden ze onderge-
bracht en opnieuw uitgerust.

Duizenden klederen met de insig-
nes erbij werden er verbrand. In
het programma worden vondsten
van de jongeman (o.a. een gouden
ring en insignes) van een dergelijk
kamp weeral verkeerdelijk in een
andere context gebruikt. Met de

mededeling dat er helemaal geen
respect meer bestaat bij sommi-
gen.....

En wie zljnnu de battlefield sca-

vengers en waar zijn zel Sinds
eind 1998 zljnze van de site

verdwenen en ze gebruiken hele-
maal geen metaaldetectors.

Metaaldetectie is voor hen veel te

omslachtig. Ze gaan op een veel
gemakkelijkere en subtielere
manier te werk. Ze komen nooit
in beeld en zeker niet in de repor-
tage.

En er zijn nog anderen .... met
name de producer himself. Zon-
der dat hij het zelfbeseft is hij een
verrader van zljn eigen volk.
Vroeger werden dergelijke Britse
figuren geëxporteerd naar de

koloniën en ingezet om afgemaakt
te worden in oorlogen. Nu worden
ze niet meer terechtgewezen, maar
worden ze er geldelijk veel rijker
van. Het ergste vind ik nog dat
men enkele honderdjarige vetera-
nen laat optreden in een wereld
waar z|j voor gevochten hel¡ben en
die zij niet meer herkennen. In
deze overgecommercialiseerde
maatschappij denken ze daTze de

tv-kijkers een wereld kunnen
voorhouden die zo vanzelfspre-
kend is dat iedereen dit moet
slikken. Een wereld zonder ethi-
sche en morele criteria. Duitse stelling uít 1915
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z Britse gesneuvelden ìn uitgegraven ruímte

mel afmetíngen z,5o m x o,8o m x t,oo m

m diep. Inventarîsnummer 93 q 94

Brils gesneuvelde neergelegd in houten

construçtíe- Met afmetingen 1,4o m x o,go

m x Lao m diep Bovenlíchoam ontbreekt-

lnventarîsnummer g5

Als wij voor sommigen een doel-

groep vofmen dan was de impact
na de heisa miniem. Maar de

belangstelling des te groter. De

tentoonstelling in Boezinge over

slagveldarcheologie " Gered van de

Vooruitgang" was ongetwijfeld de

grootste ooit in Vlaanderen
getoond en was een enorm succes.

De felbegeerde WO I relikwieën
lagen met honderden tentoonge-
steld. En geen enkele Be1g, Neder-
lander of Brit is erover gestruikeld.
Zonder de programmamakers van
London News Network de 1es te

lezen, hebben zij duidelijk de

verkeerde keuze gemaakt. Geld
boven historisch-archeolo gische

waarheid. Ik zeg altijd tegen mijn
medewerkers: de detector liegt
nooit. Laat de producer van Lon-

don News Network daar rnaar
eens een voorbeeld aan nemen. En
we maken er een punt van eef van.

Rechtvaardigheid, Geweten en
Reputatie schrijven wij met een

grote letter.

lnternational trench

stempelsnlider
Op een doordeweekse avond
ben ik naar een adres gegaan

omtevragenof ikinde
sleuf mocht zoeken die ze z
weken eerder los hadden
gegraven. Het barstte er van de

scherven en puin.

De "slapende"

Na het één en ander uitgelegd te
hebben, kreeg ik te horen dat ik
nununer z was die aan de deur
kwam om te vragen. Er werd direct
bij gezegd dat die niets had gevoR-

den (dat zeggen ze allemaal) en
met een uur weer was vertrokken.
Ik dacht meteen, shit al weer te
laat en te lang gewacht om te
vragen. Maar goed, ik wou toch
een poging wagen omdat ieder op
zijn rnanier zoekt met verschillen-
de detectors en de één nou een-

maal nauwkeuri-
ger zoekt dan de

ander.

Een paar dagen later ben ik, gewa-

pend met detector, op de plek gaan

zoeken. En inderdaad, in de sleuf
vond ik alleen maar lood, puin en
zèer veel schewen en verder niets.
Toen ben ik maar even langs de

sleufgelopen in het gras en net
toen ik aanstalten zov gaaî maken
om te stoppen, lo¡¿am er een toon
door, een heldere maar zachTe

piep. Het eerste dat er uit het gat
lo¡¡am was een stukje koper, riraar
iets dieper zat nog iets.

En ja hoor, op 25 cm diepte haalde
ik een zilveren munt naar boven.

Het was een arendschelling van
Kampen, ietwat sleets maar niet
gesnoeid en mooi schoon van de

zandgrond.

Thuis heb ik hem verder schoon-

gemaakt en goed bekeken. Ik zag

dat de letter r van cavtprx in
spiegelbeeld op de munt stond.
Dit woord heb ik niet van rnlj zeJrf

maar in vaktermen heet dat
TETROGADE,

Dus de stempelsniider kon niet
lezen of schrijven en als hij dat wel
kon dan heeft hij duidelijk zitten
slapen bij het snijden van deze

stempel.
Het is misschien geen bijzondere
vondst maar door de N wel een

leuke.

Ben Heldasrn
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BO €T€.
Het was op een nogal koude
zalerdagrnorgen in oktober, dat
mijn zoekmaat fos en ondergete-

kende richting Werkhoven reden,
in de hoop een mooi akkertje
tegen te komen.
Opeens hoorde ik fos zeggen:

"Stop eens even, want ik zie wat
bergen zand.". Aan de rechterzijde
van de weg, op een afstand van
zo'n 6o meter werd er waarschijn-
lijk een sloot gegraven.

Nadat we de auto in de berm
hadden geparkeerd en onze detec-

tors hadden gepakt, togen we over
een graslandje naar de lokkende
zandheuvels. Hoewel we geen
scherven konden ontdekken,
zetten we de machine toch even

aan. We waren nog geen vijf
minuten bezig, toen ik vanuit mijn
ooghoeken een tractor onze kant
op zag rijden. Vlakbij gekomen,
sprong de boer vanzljn tractor en
stevende op ons af. Omdat ik het
dichtstbij stond richtte h|j zijn
duidelijke ongenoegcn tot mij.
"Jullie zitten in mijn tuin, zonder
dat jullie toestemming hebl¡en
gevraagd, ik zit toch ook niet
ongevraagd in jullie tuin¡1"

Uiteraard had de boer gelijk. We
waren zo stom geweest om geen

toestemming te vragen en nu
zaten we met de gebaid<en peren.
Ik gaf ruiterlijk toe dat we fout
waren. Natuurlijk hadden we
toestemming moeten vragen,
maar ja in je enthousiasme.......
"We stoppen onmiddellijk en gaan
direct weg, want u heeft volkomen
gelijk" antwoordde ik, terwi¡l Jos,
die er ondertussen ook bij geko-
men was, instemmend knikte.
Tot onze verbazing zei de boer:
"fullie hoeven niet weg, maar de

volgende keer wel eerst toestem-

ming vragen! Trouwens, jullie
krijgen wel een boete.". We
schrokken wel even, want we

dachten, wat krijgen we noul "Die

aaa.aaoaaa

boete bestaat uit twee appeltaarlen,
a1s jullie een volgende keer weer
komen".

Drie weken later, met ieder een

appeltaart onder de arm, belden
we bij de desbetreffende boerderij
aan. Zijn vrouw, die opendeed,
keek ons wat vreemd aan. Op onze
vraag ofde heer des huizes aanwe-

zig was, wees ze naar de schuur.
Toen we op de schuur afliepen,
kwam de boer ons al tegemoet. Hij
moest vreselijk lachen toen hij ons
zag slaan met de appeltaarten. "Ik
had niet gedacht jullie ooit weer
terug te zien, rtaar dit vind ik
geweldig" zei hij en glunderde van
oor tot oor, toen hij de taarten in
ontvangst nam. Het gevolg was,

dat we op aI ztjn akkers mochten
zoeken en ook aan de overzijde
van de straat, alwaar zijn zuster en
zwager een boerderij bezaten.
"Zeg rnaar, dat ik het goed vind"
zei hif met een knipoog,

We mompelden nog even bedankt
en eet smakelijk en gingen ver-

heugd onze detectors uit de auto
halen. Het zoekresultaat viel
tegen, maar we hadden een zeer
goed gevoel.'We konden nog eens

terugkomen.

De tendens van dit verhaal is:

Vraag altijd toestemming aan de

eigenaar van het land!!

M. de Boer, Amersfoort

Als metaaldetectorzoeker wil je

natuurlijk alles lezen wat er ook
maar te lezen is op het gebied van

metaaldetectie. Maar omdat ik niet

alt¡jd met de metaaldetector op stap
kan heb ik ook een andere hobby;

lnternet. En ben ik een regelmatige

bezoeker van de diverse metaalde-

tectie en archeologie sites op lnter-
net. Er is inmiddels enorm veel te

vinden, kijk maar bijvoorbeeld naar

alle links die op de startpagina van

de DDA stean.Zo bezoek ik ook

regelmatig de sites van de metaalde-

tectiehandel in Nederland. Prachtige

sites met veel informatie over

metaaldetectoren, boeken en heel

veel vondsten. Vergeleken met de

sites in het buitenlan d ziin ze vaak
heel goed. Alleen is er één ding dat

me vreselijk irriteert. Die afschuwe-

lijke deuntjes en muziekjes die

beginnen te spelen zodra je de site

hebt opgestart. Enkele dealers

hebben zelfs voor de sfeer een

Keltisch of Middeleeuws muziekje
op de site gezet. Ach de eerste keer

denk je, nou ja voor mij hoeft het

niet, maar andere mensen zullen het

wel mooi vinden. Maar na een

aantal keer zo'n site bezocht te

hebben, krijg ik toch de neiging de

computer een flinke schop te geven,

en ben ik gelijk weer van zo'n site

verdwenen. lk heb nu maar van

ellende een toetsenbord met
gel uidsvolumeknop gekocht. Zodra
ik nu zo'n site opstart, gaat gelijk de

geluidsvolumeknop dicht. Hou je

dan niet van muziekl Jawel, en ook

van Keltische muziek, maar alleen

als ik er zelf zin in heb, en niet
ongevraagd bij het zoeken op lnter-
net.

Z. Schiif



GEBRUI KERSERVARI NG

.'t ' .'.-

Meer dan 65 jaar geleden(!) foto-
grafeerde mijn vader mij op die
duintop bij Bloemend aal aan zee.

Een blij ventje dat de liefde voor
duin en strand al woeg van zijn
ouders heeft meegekregen.
Het moest toen hoogseizoen
geweest zijn, hoewel dat aan de
"drulte" op het strand niet te zien
was. Om jaloers op te worden.
Metaaldetectors bestonden toen
nog niet.

Toch heeft mijn vader mij in de

loop der tijd een foefie geleerd om
geldstuþes te zoeken en te vinden.
"|e moet tegen de zon inkijken,
langs de grond. Als je iets ziet
glimmen, ga je daar zoeken."
Talloze malen vonden wij zo een
muntje, zo'n mooie vierkante
stuiver, een plakker (:z tl z centl
en zelfs wel eens een dubbeltf e!

Vooral als de wind het zand stevig
voor zich uit blies, vond je zornaar
een munt bovenop een heel ldein
torentje van zand. Die truc werkt
nog steeds, want ik heb bijv. meer
rijksdaalders met het blote oog
gevonden dan met de detector.

Ohja, de detector. Ik zou een

shrkje schrijven over mijn ervaring
daarmee en dan vooral over het
zoeken op het strand. Ik begon
mijn zoektochten in het voorjaar
van1993 met een C-Scope zrr.r.

Een fijne machine, eenvoudig te
bedienen, licht van gewicht en

-'het

simpel in te stellen. Twee knop-
pen, één voor aan/uit en gevoelig-

heid en één voor de discriminatie-
standen vanrlfrn ro. Ik zocht
meestal op stand 3 in een poging
om ldein ijzer en zilverpapier weg
te draaien, maar dat lukte niet
echt. Mijn 2M was een echte
ijzewreter.
Een minpuntje, hoewel dat niet zo

vreselijk is, vond ik de krn¡etsbare

batterijbevestiging; twee stuks 9
volt blokjes verbonden door dunne
draadjes in een klein gaatje frum-
melen. Moet je eens proberen met
halfbevroren vingers!

De zrvr is een z.g. slow motion
detector en waag het dan ook niet
om ongeduldig te worden en wat
sneller te willen z:waaiert dan zéêr

slow motion. Als je al een signaal
kunt oppikken hoor je niet meer
dan "plop" maar als je de juiste
snelheid toepast, geeft de detector
zeer duidelijk te onderscheiden
geluiden. Het heeft mij wel de

nodige uren gekost, maar tensiotte
kon ik met vrij grote zekerheid
voorspellen wat voor metaal bij
welk geluid hoorde.

Ik zoek het liefst buiten het vakan-
tieseizoen, omdat het 's zomers
veel te druk is, dan maar wat
minder vinden, het gaat mij ook
om de ontspanning. Een enkele

t t 
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keer wil ik nog wei eens om 5 uur
beginnen, dan hoefje niet over

zonnebaders te "lduunen" en kun
je zo vroeg nog wel een parkeer-
geldvrije plaats vinden.

Twee jaar geleden was ik al dat

íjzer en iedere snipper zilverpapier
zat en kocht ik, na gedegen voor-

studie, een Garrett crA 5oo.
Precies zoals ik verwachtie, klein
ljzer en klein zilverpapier kun je

gemakkelijk wegwerken. Laat ik
proberen te vertellen hoe e.e.a.

werkt: Een helder scherm en een

licht te bedienen toetsenbord, 7
tiptoetsen en een aan/uit toets.

Het apparaat heeft twee voorge-

programmeerde werkstanden,
mode e waarbij elke discriminatie
is uitgeschakeld en mode B waar-

bij (het door mij verfoeide) klein
tjzer en zilverpapier is uitgescha-

keld. Een druk op de aan/uit knop
en je kunt direct beginnen op de

stand die je het laatst gebruikte.
Een enkele druk op de knop "last

mode" en de andere stand is direct
voor gebruik gereed.

In principe heb je aan deze twee

voorgepro grammeerde standen

genoeg, maar in eike stand kun je
naar eigen wens meer of minder
discriminatie toepassen, het basis-

geluid luider of stiller zetten, meer
of minder gevoeligheid afstellen
en pinpointen.
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In mode B zouden trekringen ook
weggediscrimineerd moete n zljn.
Daarmee ga je op het strand in de

foutl '$/aarom dan wel) Heel
eigenwijs zeg ik dan dat de ene

trekring de andere niet is.

Door zoutinvloeden geeft een
oudere trekring heel andere reac-

ties dan een verse. Zo ook met
geldstuldcen. Een "aangekoold"
vijfie kraakt net zo akelig als een
groot stuk ijzer. Het grafische
beeldscherm laat op de onderste
schaaT z4 blokjes zien waarop
weergegeven wordt waarop wordt
gediscrimineerd (dan ontbreken
de blokjes) en op de bovenste
schaal wordt weergegeven welk
type voorwerp is gevonden.

In beide modes kun je naar harte-
lust met die discriminatieblokjes
spelen want als je naar fabrieksin-
steiling terug wilt, hoef je de

aan/uitknop maar minimaal tien

seconden ingedrukt te houden en
alles is weer terug in de oorspron-
kelijke stand.

Zoals ool< op andere terreinen
discrimineer ik maar heel weinig
op het strand. Deze Garrett is geen
ijzervreter en ldein zilverpapier is
ook geen punt, maar er ligt ook
veel groot zilverpapier naast
onvoorstelbare hoeveelheden
andere rommel, ook rondom
afvalbakken. In het begin gooide
ik nog wel eens wat in die vuilnis-
bakken, maar daar is echt geen
beginnen aan. Dan kun je de

detector beter thuis laten.

Op het natte gedeelte van het
strand moet je de gevoeligheid
aanzienlijk lager stellen, want
anders hoor je door de aanhouden-
de kraak- en piepgeluiden geen
"echt" signaal meer. Op het strand
hoef ik de pinpoint zelden te
gebruiken maar daar waar dit wel
toepasbaar is, valt mij altijd de

nauwkeurigheid op evenals de
juiste diepte-indicatie. Een perfect
hulpmiddel. Op het beeldscherm
staat ook nog een batterijconditie
indicatie. Die valt mij in het
gebruik tegen. Een viertal blokjes
wordt geacht één voor één uit te
gaan als de acht penlites in condi-
tie achteruit gaan.

Het was schrikken, de eerste keer;
één blokje was weg, begint Garrett
te schreeuwenl Letterlijk oofl/erdo-
vend, de tweede keer iets minder
schrildcen, maar wel een oorverdo-
vende herrie na één verdwenen
blokje.

In mijn detectorlogboek noteer ik,
naast eventuele vondsten nu ook
het aantal gezochte uren, zodat ik
me niet meer hoef te laten
l¡eschreeuwen door m'n eigen
detector. Met die acht penlites doe

ik ongeveer 45 uut, dat is heel wat
en reservebatierijen vergeet een

detectoramateur alleen de eerste
keer. Die bafterijen zitten in een
gemakkelijk te laden magaztjn en

is met het batterijhuis van de

machine los te maken en aan de

riem ofin de jaszak te dragen.
Dat scheelt Toch zo'n 8oo gram
die je minder hoeft mee te zwaai-

en.

De kans op spectaculaire vondsten
van oude zaken is op het strand
betrekkelijk gering, maar ook
recent geld ofeen enkel sieraadje
houdt de moed er wel in.
Trouwens, de laatste keer dat ik op
het strand zocht, vond ik wel een
cent uit r87r en daar was ik wat
blijmee.

Tenslotte nog een tip voor (a.s.)

strandzoekers. Na langdurig
aanhoudende zuidwestenwind
wordt er vers zand door de zee

aangevoerd waardoor de laag

waarin zich eventuele vondsten
kunnen bevinden zodanig wordt
afgedekt, dat je daar niet meer
doorheen kunt komen. Na noord-
westenwind echter (liefst storm)
wordt het zand weer door het
water mee teruggenomen en loont
het echt de moeite om daar met je
detector bij te zijn. Vooral als de

duinen door de golven recht zijn
afgesneden is het daar dikwills
geld rapen, tenminste zo tussen
Zandvoort en lJmuiden.

|e loopt er dan zeker niet alleen.
Succes.

J.H.Cats, Haørlem
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Om mæ te doen met de "vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,

te schrijven over het door u gevonden obiect. Natuurl¡ik stuurt u duideliike foto's van het

vooruerp mee. Vooruerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld.VAN HET

Na bijna 4 iaar te hebben gezocht
met mijn detector ben ik bij toeval
ongeveer r jaar geleden via inter-
net bij de site van de DDA geko-

men. Ik was erg veÍast door de

mooie site zodat ik meteen lid ben
geworden. Na de eerste bladen
ontvangen te hebben, was ik nog
meer verrast over wat er allemaal
gevonden werd. Elke keer kijk ik
weer met spanning naar het nieu-
we DDA rnagazirre uit. Ook lees ik
over de mooie vondsten die ande-

ren vinden. Dan denk ik, mijn
geluk komt nog wel eens met een
gouden munt (zoals enkelen al
zeggen eens in de zeven jaar) of
een anderen mooie vondst.

De eerste keer was ik al blij met
een kogel uit W.o. II. Maar dan
vind je ook anderen dingen in de
grond zoals musketkogels, rijwiel-
plaatjes, vingerhoedjes, kruisjes en

heel veel gespen en knoopjes.
Soms vragen ze wel eens aan mij
wat het mooiste is, dat ik ooit
gevonden heb. En dan zeg ik
meestal: "Alle dingen die ik uit de
grond haal, vind ik best mooi.".
Spannend is het ook nog, want
elke keer als het piepje gaat, ben je

benieuwd naar wat er zich onder
de schotel bevindt. Zo was ik ook
benieuwd naar de zoekdag in
Limbricht waar ik voor de eerste

keer aan mee wilde doen.

Al dagen van tevoren ben je er
mee bezig. Ik had ook al iemand
om met mee te rijden (via de DDA
advertentie op de site). We (Frank

en ik) zouden alletwee voor de

eerste keer meedoen. Dus het was

best spannend. We hadden al een

tijd afgesproken, toen hij een keer
bijmif was.
Toen ik twee dagen van tevoren
een e-mail kreeg dat het niet door
kon gaan door de MKZ was ik wel
teleurgesteld, maar ik kon het wel
begrijpen hoor. Er komt voor ons
wel weer een anderen zoekdag
waar we zeker aan mee zullen
doen.

Nu had ik het idee dat ik er dan
maar even bij ons achter de woon-
wiik op uit moest. Het mooie is
dat je maar honderd meter hoeft te

lopen om te kunnen zoeken. Ik ga

daar altijd heen als ik er eventjes

op uit wil. Ik heb daar al jaren

vele, wel honderden kogelpunten
gevonden en net zovele granaat-

scherven. Toch ook wel wat munt-
jes van koning Willem II en wat
centen uit de jaren rSoo-r847.

Dus mijn detector Laser Power
Max werd gereed gemaakt. Na

weer enkele kogelpunten te heb-

ben gevonden, vond ik een mooi
en gaafdubbeltje uit het jaar r8z3
van Koning Willem en ook nog
enkele munten van brons van
slechte kwaliteit. Een paar loodjes
vond ik er ook. Na plusminus een

uur gelopen te hebben, ging de

detector voor de zoveelste keer
piepen; dus weer graven. In eerste

instantie dacht ik weer een kogel-

punt te hebben gevonden, omdat
het rond was. Toch eens goed

schoonmaken en toen had ik een

heel gaaf en mooi tapkraantje van
een vis. Ik weet dat er meer tapkra-
nen gevonden worden, maar deze

vind ik best mooi. Dus daarom wil
ik met deze gevonden tapkraan
(ook al is het misschien niet zo

oud; misschien kan iemand mij
het jaar ofde eeuw vertellen) graag

meedoen met de vondst van het
jaar zoor.

Groetjes vøn Gerørd vøn Sømbeek

Redøctienoot: Het topkrøøntje stelt

een dolfijn voor en is te døterew vønøf
l7oo tot eerstekwørt t\oo. Zekomen
ín verschíllende vormerl voor.
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Het was januari zoor, toen ik weer

eens de zoekkriebels begon te

krijgen. fullie kennen dat wel,
maar ja, dan komt het kardinale
punt: Waar ga je zoekenl
Ik belde mijn zoekmaat om te
vragen of hij zin had om mee te
gaan zoeken. Hij zei meteen ja en
stelde gelijk de vraag of ik nog
ergens een plek wist. Er zijn dan
van die akkers vlak bii huis, waar

fan en alleman al jarenlang
gezocht hebben en als je daar

komt, loop je in de voetsporen van

een ander.

Toch komen we uiteindelijk hier
terecht, want ook het weer is nu
ook niet zo om ver van huis te
gaan. De laatste keer dat ik hier
was, ben ik zonder buit naar huis
gegaan, maar ik begin mezelf
moed in te spreken. Deze Lim-
burgse akkers zljn zo groot, dat ik
en samen met mij nog velen er
nog tot het eind van ons leven
kunnen zoeken en vinden. Ik wil
er nu ook niet bij stilstaan, dat als

ik misschien iets heel ouds ga

vinden, het toch wel zodanig

aangetast zal zijn, dat er van de

oorspronkelijke schoonheid niet
veel meer te zien zalzljn. Entk
zegalnjdmaar zoi "Wil je iets
vinden, dan moet je gaan zoeken
(lees graven) ook al graafje 99 van

de roo keer rommel op.". Met dit
laatste in gedachten begon ik toch
te spitten, ondanks een niet al te
helder, maar meer een krakend
geluid. Hier heb ik natuurlijk geen

spijt van gekregen. In mijn hand
had ik opeens een onooglijk stukje
brons met aan de achterzijde flink
wat roestvorming. Aan de voorzij-
de was iets van een gezicht te
herkennen. Nu is voorzichtigheid
geboden, dus gelijk zorgvuldig
inpakken en opbergen en de

verleiding weerstaan om het object
ter plekke verder schoon te maken.
Dit is iets, wat ik in ruim 15 jaar

zoeken geleerd heb, want brons
droogt zienderogen uit en brokkelt
af waar je bijstaat. Het beste wat je

kan doen is het gelijk in een
filmkoker gevuld met zuurwije
vaseline dopen.

Na deskundige schoonmaak
kunnen we, nu bijna zooo jaar

later, de

beeltenis
aanschou-
wen van
Athis of
Mithra. Het
kopje is
slechts z,e
cm hoog, z,r
cm breed en
r cm diep.

Gelukkig
was het
kopje aan de

achterzijde
gevuld met
tin om een

spijker of
haakje op z'n plek te houden. Ten
eerste werd door dit stukje ijzer
het kopje niet gevonden door mijn
voorgangers, die de discriminatie-
stand te hoog hadden staan en ten
tweede is het brons goed bewaard
gebleven, daar het minst edele

metaal zich als eerste opoffert.
Met dit juweeltje zouikgravg
meedoen met de vondst van het

lAat 2OOr.

W. Martens

VERKo0B rNRUtt EN YERHUUR

GOED EN EERLUK ADYIES

ZEIF GOEDE ZOEKERVARING

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

Millenium
Coin ïrax Baron

Garrett
GTr 2500

Headhunter Diver
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Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. lnstellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen licht
gewicht metaaldetector. Een echte
aanrader!!
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\^/H lT€'5 f P(CTKUM XL -\ -f\¡
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 10 jaar een winnaar!!
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WHIT€'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. Pe¡{ecte grondmineralisatie afwijzing zonder
diepteverlies. Met grotafstelling voor het lokaliseren van
tunnels en grotten.

\^/H lT€'f CLÀf Íl C lD / CLÀf f lC ID)<

T€loRo c\./TLAff il

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

2 Detectors uit de populaire Glassic 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).

ÀZ KOPT€L€FOONf

Kwaliteitshoofdtelef oon speciaal
voor de zoeker. Met volumeregelaar
af neembaar snoer. (weatherproof)
Je haalt meer uit je detector.
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\^/H lT€'f CLÀf f lC f L lll

De meest verkochte middenklasser.
Groot dieptebereik, inbouw TURBO
(35% meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogeliik. Makkelijk in
gebruik.

WHIT€'f fUKFMÀfT€
P LVf

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

I
I

RO CO PAD R€

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

te zoeken.

f

IN€LÀB.S €XPLOR€R
f &xl
Een geheel digitale detector met een
zeer spec¡aal discriminatiesysteem.
Lichtgewicht detector die bijzonder
ergonom¡sch uitgevoerd is.
Uitstekend dieptebereik en inzetbaar op
elk terrein. Uitgevoerd met een verbeterd
multi frequentiesysteem.

RT & EXPORT, VERHUUR & VERKOOP ME ALDETECTOREN

2,8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 ,tax (038) 363 64 80
www. metaaldetectors. n I E- ma i l: i nfo@metaaldetectors. n I

op onze spec¡ale webs¡te: www.amateurarcheologie.nl

d
rnet:

ijk ook

6el o e-mail onÇ

lirr lll l{ 7l:ì
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Nieuwe winkel en expositie-
ruimte Kooistra
metaaldetectors
Na een flinke verbouwing wordt vrijdagmiddag z6 oktober de nieuwe
showroom en expositieruimte van Kooistra metaaldetectors in Lippen-
huizen in gebruik genomen. Doordat in de showroom/winkel ook
steeds meer bodemvondsten waren te zien, en er steeds meer typen
metaaldetectors en accessoires te koop zijn was Kooistra metaaldetec-
tors langzamerhand echt uit de toch al niet kleine behuizing gegroeid.
De showroom met detectors en de bodemvondsten zijn nu duidelijk
gescheiden. ln de showroom zijn nu nog meer verschillende typen en

merken metaaldetectors verkrijgbaar en is ook het assortiment acces-

soires en boeken uitgebreid.
ln de prachtige expositieruímte is er een permanente expositie van

allerlei bodemvondsten. Daarnaast is het de bedoeling om ook zoe-
kers de gelegenheid te geven hun eigen collectie eens een keer aan

een groter publiek te laten zien. Dit worden wisselende exposities.
Uiteraard is ook de onlangs door Kooistra gevonden schat uitgebreid
te bewonderen. ln de week van z6 oktober t/m 3 november zijn de

showroom en expositieruimte dagelijks geopend. Ter gelegenheid van

de feestelijke opening zijn er diverse aanbiedingen. Kijk voor de spe-

ciale openingsaanbiedingen op kooistra-metaaldetectors.com of kom
gewoon een kijkje nemen.

lnfo: Kooistra metaaldetectors, Buorren rr4, Lippenhuizen
Tel. (o5r3) 46 So 93

Compass detectoren FISH€K 1Z7O

Compass was zo'n ro jaar geleden met een
flink aantal modellen één van de grootste
merken in Nederland. Maar na de brand, een
aantal jaren geleden is het merk langzarner-
hand van de markt verdwenen. De fabriek heeft
nu echter de productie van diverse typen detec-
tors weer opgestart en heeft zelfs weer een
nieuw type op de markt gebracht. De Liberty
zooo is een moderne professionele detector in
de bekende scanner behuizing.
Inmiddels zijn diverse modellen weer
verkrijgbaar bij importeur Kooistra metaal-
detectors.

Info: Kooistra metaaldetectors,

Buorren rr4, Lippenhuizen
Tel. (o5r3) +6 5o gt

Naar aanleiding van het 70-
jarig bestaan van Fisher heeft
Fisher de nieuwe n7o .uitge-

l¡racht. De rzTo is geen opvol-
ger van de n66-X, maar een
uitbreiding van het Fisher
prograrlrlma. De rzTo is geba-

seerd op de dieptetechniek van
de n66-X en daarbij gevoegd,

de laatste ontwìkkeling van
Fisher die al wordt toegepast in
de n36-Xz, de stille discrimi-
natie zonder sputter- en kraak-
geluiden die specifiek zijn voor
de rz66-X.
De rzTo wordt geleverd met 8

inch zoekschijf.
Prijs / 255T,oo incl. batterijen,
Ned. handleiding en de beken-
de 3 jaar Gelan garantie.

Van ortze
correspondent

RUD€ND€
T€NTOONfT€LLINÇ
OV€R ARCH €O LOG ISCH €

voNfT€N B€ruw€LUN

De voorbereidingen voor het mega-

project de Betuwelijn zijn in volle
gang en bij het archeologisch voor-

onderzoek zijn vele interessante
vondsten gedaan. Vanafmaandag 3

september zijn de archeologische

vondsten te bekijken in een reizende
tentoonstelling die lijkt op een

container of een enorme kijkdoos.
De bezoekers kunnen er omheen
lopen en de gevonden voorwerpen
bekijken, verhalen lezen en een

beeldprogramma bekijken. De

tentoonstelling geeft een indruk van

hoe het leven er vroeger, in het
gebied langs de Betuwelijn, redelij-
kerwijs moet hebben uitgezien. Eén

van de topstukken die bezichtigd kan
worden is een Tooo jaar oude kano

die in 1998 in Hardinxveld-Giessen-
dam is gevonden. Het Nederlands

Instihrut voor Scheeps- en onderwa-

terarcheologie is verantwoordelijk
voor de conservering van de kano; zo

zullen alle delen van de kano een

exact passende mal krijgen voordat
ze de conserveringsvloeistof ingaan.

Het reisschema van de tentoonstel-
ling ziet er a1s volgt uitl
- Kunsthal te Rotterdam:

3 september t/m 18 november
2007

- Hardinxveld-Giessendarn:

4Lln 29 november zoor
- Geldermalsen:

3o november t/m 6 december

200r
- Buren:

7 Tlm ry december zoor
- I(esteren/Dodewaard:

4Ilrn zo december zoor
- Nijmegen:

z ianuari tfm rG januari zooz
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UN I€K€ LOD €N
ÍAKCO FAAÇ ONTD €KI
lN NUM€q€N

De vondst van de unieke loden
sarcofaag in de Nijmeegse Burcht-
straat haalde alle headlines van
landelijke en regionale kranten en

ook op radio en TVwas aandacht

voor de laat-Romeinse grafkist met
een loden binnenkist. Het was voor
het eerst dat in Nederland een

dergelijke grafkist is ontdekt. Zelfs
in de rest van Europa zijn dergelijke
vondsten uiterst zeldzaam. De op

ongeveer drie meter diep liggende
sarcofaag met het stoffeiijke over-

schot van een vrouw maakte deel uit
van een grafveld dat zich uitstrekte
tol Mariënburg, het gebied achter het
Nijmeegse stadhuis. Nabij de loden,

4e-eeuwse, sarcofaag was een week
eerder een tufstenen grafkist ont-
dekt. De unieke loden sarcofaag was
in juli enkele weken te bezichtigen
in het Nijmeegse museum De

Valkhof. Op dit moment wordt het
object met inhoud aan een nader
specialistisch onderzoek onder-wor-
pen maar zal zich in de toekomst
gegarandeerd opwerpen als één van

de toppers van de museumcollectie
van De Valkhof.

AKCH €OLOGf f CH
OND€KZO€K IN
D€ TO€KOMfT
V€KPLICHT VOLG€N5
MONUM€NT€NW€T

Voorafaan de bouw van nieuwe
wijken of bij de aanleg van tunnels
en wegen moet de bodem gecontro-

leerd worden op archeologisch
erfgoed. Vorig jaar heeft het kabinet
ingestemd met het voorstel van

staatssecretaris Van der Ploeg van
Cultuur. Archeologische schatten
worden vaak pas ontdekt als de

graafmachines al volop in gang zijn
met alle desastreuze gevolgen van
dien. Niet altijd is bekend waar
erfgoed zoals grafvelden, gebruiks-
voolwerpen en de resten van wonin-
genzich bevinden. Om eventuele

bodemvondsten te beschermen, wi1

de staatssecretaris de verplichting tot
een onderzoek wettelijk verankeren
in de Monumentenwet. Bij veel
grootschalige projecten zoals de

aanleg van Vinex-wijken of de Betu-

welijn heeft men al wel gehandeld
conform de toekomstige richtlijnen,
die vermoedelifk binnen een jaar

wettelijk worden vastgelegd en zljn
gebaseerd op het verdrag van Valetta.

Gelders Archeologisch
Centrum G.M. Kam geopend
Nieuw informatiecentrum voor archeologie in Gelderland
Het markante gebouw van het voormalige Provinciaal Museum Kam in

Nijmegen is binnenkort weer open voor bezoekers. ledereen die zich voor
archeologie interesseert kan er terecht voor informatie. De nieuwe naam:

Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam. Het centrum maakt deel uit van

Museum Het Valkhof, waar de collecties archeologie aan het publiek wor-
den gepresenteerd.

Het Gelders Archeologisch Centrum wil kennis over opgravingen, vondsten
en vindplaatsen in de provincie voor bezoekers ontsluiten. Daarvoor staan
de bibliotheek, de studiecollecties en de registers van de depotcollecties
voor iedereen ter beschikking. Musea en oudheidkundige of historische
verenigingen kunnen er bovendien voorwerpen lenen voor tentoonstellin-
gen over de vroegste geschiedenis van de eigen plaats ofstreek.

Het oude Museum Kam is na de sluiting - in april r998 - in gebruik geble-

ven voor het beheer van de archeologische verzamelingen van Museum Het
Valkhof. De medewerkers van de afdeling archeologie hebben hier hun

werkplek, temidden van de archeologische depots en bibliotheek. Daarnaast
geeft het museum in dit gebouw uitvoering aan twee bijzondere taken: het

beheer van het depot voor bodemvondsten van Gelderland en de dienstver-
lening op het gebied van de archeologie aan personen en instellingen
binnen de provincie. Beide taken zijn samengevat onder de noemer Gelders

Archeologisch Centrum G.M. Kam.

Veel archeologische vondsten worden nu nog beheerd door de instellingen
die ze hebben opgegraven, zoals universiteiten en de Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek. Volgens de Monumentenwet moeten ze

na verloop van tijd worden overgedragen aan de 'provinciale depots voor
bodemvondsten'. Het Gelders Archeologisch Centrum is er een van. Dui-
zenden dozen met vondstmateriaal van opgravingen zullen hier in de
komende jaren worden ondergebracht.
Het is de bedoeling dat het Archeologisch Centrum uitgroeit tot een plaats

waar iedereen terecht kan met vragen op het gebied van de archeologie,
vooral met betrekking tot Gelderland. Ook ¡n enkele andere provincies
willen de depots voor bodemvondsten gaan fungeren als informatiecentrum
voor de archeologie van de eigen regio.

Het informatie-centrum is voorlopig nog op afspraak open. Voor informatie
en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Museum Het
Valkhol telefoon oz4-36o 88 o5. Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam,

Museum Kamstraat 45, Postbus t474,65ot BL Nijmegen, telefoon: oz4-

36o 88 o5, fax: oz4-36o88o5. e-mail: mhv@museumhetvalkhof.nl
I ntern et:www. m u se u m hetval khof. n I
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Schakel de Rl in en het openingsscherm laat u z¡en

dat hij startklaar slaat - u hoeft niets ìn te stellen,
alleen een prettig luidsprekern¡veau De Rl werkt
optimaal en volautomatisch: alle vitale funclies wor-
den door een krachtiqe computer (CASSY) bestuurd

Houd de grondradar Sinulator in het oog D¡t kle¡ne
handige inslrument laat u de signalen zìen die CASSY

op dat moment ¿an het lezen ¡s Dat is het en¡ge dât u

hoeft te weten U zult no0it ¡n staat z¡jn deze srgnalen

zo snel te interprete¡en als CASSY, maar u ¿utt onder

vinden dat u aan de hand van deze siqnalen op het
scherm als een team met uw mach¡ne kunt samen-
werken

Wanneer u eraan toe bent de protessionele opties
van de Bl onder de loep te nemen, zult u deze als bij-
zonder qebruiksvriendelijk eryaren met één druk op

de knop kunt ! de menu's en z0 ieder aspect van het
instnrment bekiiken Zo krijgt u absolute topprestaties
Zo eenvoùd¡g is de Rl !

l,¡et een draaiknop loopt u alle 0pties door en met een
druktoets k¡est u de ¡nslellingen die u wìlt veranderen
Zelfs voor een leek is de compulergestuu¡de R1 een-
voudig te bedienen Een wereldprimeur die op naam

staat van C Scope Een topdetector waa¡mee zelfs

een beginner uitzonderlijke resullaten kan behalenl

De Rl is een

detector met

c omputerbestu-
rinq en zal als
een tornado door
de metaaldetectie-
wereld razen. Zij
noemen hem dan ook New-
force R1. Een detector met
een kracht¡ge computerbe-
sturing en zeer gebru¡ks-

vriendelijk.
De Bl is al operationeel en staat al startklaar zodra u

hem aanzet, het computer Aided Search System
(CASSY) zorgt ervoor dat alles met topkwalite¡t blijft
functioneren het verfÍchte display geeft informatie
over de identiteit van het signaal en de zogeheten Real

ïme Ground Radar Simulation laat u de signaalinfor-
mat¡e z¡en waarmee het instrument bezig is wanneer er
iets gevonden wordt. Deze detectiesignalen kunt u ook

horen en er ¡s uiteraard een pin-po¡nt bediening om de

vondsten te lokaliseren

I

-r# (

selectieve detectie {discrimì-
natie) bÌnnen 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 blilft 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.

ft¡ /

de'LAZY S'klasse voor een ongelofelijke
lage prijs. 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 C5660 het instrument dat u

nodig hebt. De rest hangt van uzelf af.

,{

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 gepelectioneerd en wij kun-

nen u mettrots zeggen dat de CS1220 in alle opzichten de meest
succesvolle detector is die wij ooit hebben qeproduceerd.

De CS1220X0 zal ook u in de ban nemen en u met resultaten con-
fronteren. De reden waar0m de CS1220XD ieders favoriet is, wordt u

duidelijk zodra u hem gebruikt.

De CSl220XD heeft zijn 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 gekund

I

(ÐElu
DETÊCTIESYSTEMEN
GEIAN Detectiesystemen B.V.

Bedriivenweg 17, 5212 PA Sint-Michielsgestel
Tel.: +31 (0173 55 12 949, fax: +31 (0173 55 15 658

E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl

Waarom u nu kiest voor een C.scope detector bij Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de labrikant

. Wii z¡¡n op de hoogte over de laatste ontw¡kkel¡ngen

. Wii staan open voor zìnvolle verbeteringen aan de detectors
* Wii hebben alle modellen op voorraad

. Wii leveren detectors met CE keurmerk

. Wii hanteren een eigen garant¡eterm¡¡n van 3 iaar

. Wii leveren met Nederlandse handleiding

. Wii ziin ook open op zaterdag

(Na telefonische atspraak)
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N¡et gezocht, toch

Ç€VOND €N!!
ik had een mooi gewichtie zonder

het goed te bekijken voor een

musketkogel aangezien. Het bleek

dus een gewicht te zijn en de

ronde deuk het stempeltje.

Een tip, kijk ook eens tussen je

musketkogels, misschien zit er

ook wel een leuk gewichtje tussen.
Een vrijdag, begin november

1999, eigenlijk was het heel de

week lekker zoekweer geweest,

maar voor zaterdag en zondag was

er regen voorspeld.
Op vrijdagavond is het de gewoon-

te om even te telefoneren met

mijn zoekmaten met de vraag of
we er met z'n drieën opuit trek-

ken.

Ik ben iemand die er niet van

houdt om in de regen te zoeken,

dus spraken we afdat Karel en

Hans zelfop zaherdagrnorgen naar

de zoeklocatie zouden rijden,
omdat zij er niets om geven om

nat te worden. Ik wou die zaler-

dagmorgen eerst de weergoden

raadplegen of ze rne goed gezind

waren. Dat waren ze niel, want het

regende.
Ik baalde natuurlijk flink, ik dacht,

laat ik een uurtje wachten, mis-

schien wordt het nog beter. Tij-
dens dat uurtje heb ik miin mus'
kei- en pistoletkogels een nieuw
plekje gegeven in mijn privé-

museum. Toen ik ze een voor een

door mijn vingers liet rollen, viel

me op dat er een een ronde deuk
had en ik onderwierp deze "mus-

ketkogel" aan een nader onder-
zoekje. fe hoort ofleest we1 eens

van die verhalen, dat mensen
mooie dingen vinden in rommel-
bakken. Ik dacht altijd, dat over-

komt mij niet, ik kijk wel uit, maar

Aardenburg - t/m 30 september

I Uit de klei getrokken

De afdeling Teeland van de Archeolo-
gische Werkgemeenschap voor
Nederland (AìlN) organiseert naar

aanleiding van het 5o-jarig bestaan

van de vereniging een expositie over

amateur-archeologie in Zeeland. ln

het Cemeentelijk Archeologisch
museum in Aardenburg worden
verschillende opgravin gen waaraan

leden hebben meegewerkt belicht
middels foto's en teksten. Honder-
den archeologische voorwerpen,'het
beste uit de collecties van de ama-

teur-archeologen in Zeeland', zijn op

de tentoonstelling te zien. De vond-
sten stammen vanaf de Romeinse

tijd tot en met de Middeleeuwen. Een

merkwaardige vondst is die van twee

paardengebitten die via een plankje

met elkaar verbonden zijn om als

kinderzitje te dienen.

I n lichtingen: Cemeentelijk Archeolo-
gisch Museum, Marktstraat t8,

Aardenburg, ottT -49 z8 88

Amsterdam - t/m r6 september 2oo1

I Antiek glas;
de kunst van het vuur

Het Allard Pierson Museum presen-

teert een tentoonstelling over

Romeins glas. Onder de tentoonge-

stelde voorwerpen, zoals parfumfl es-

jes, kannen, drinkglazen en schalen,

zijn er veel afkomstig uit particuliere

verzamelingen. De geschiedenis en

de ontwikkeling van antiek glas

worden uiteengezet en verschil lende

productietech nieken getoond.
lnlichtingen: Allard Pierson Museum,

Oude Turfmarkt rz7, Amsterdam,
o2o-525 z5 56, www.uba.uva.nl/apm

Haarlem - t/m t6 september

I Archeologie uit
Den Haag in Haarlem

Het Archeologisch Museum Haarlem

toont hoogtepunten van archeolo-

gisch onderzoek in Den Haag. Er is

aandacht voor de prehistorie, de

Romeinse tijd, de Middeleeuwen en

post-Middeleeuwen. Een van de

objecten is een eikenhouten schep

van 25oo jaar oud. Het oudste object

dat is te zien is een stenen bijl van

zooo v.Chr. Uit de Romeinse tiid zijn

onder meer terracotta beeldjes en

mantelspelden te zien, uit de Middel-

eeuwen stammen de urnen met

crem atieresten.

I nlichtingen: Archeologisch Museum

Haarlem, Crote Markt l8k, Haarlem,

023-531 31 35

bron: www.sr.r$.nl



MUNTHANDEL G.HENZEN

Wq zryn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantij ns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

van belere munlen,in het bryzonder middeleeuws.
Voor goede stuklcen bieden wij U een hoge prijs

à conlant !

Heeft U iets te knop ? Dan bel ons voor een

afspraak ! llij kunnen Uw munten tevens vrij-
bliivend determineren en taxeren. ¡Èllm I\v

Postbus 42
Te1.0343 - 430564

3958 ZT Arnerongen

- Fax.0343 - 430542

ll1unlcn en Dcnnlnpen
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Bæ8 CATAI,OGUS, I'E MTJNIEN VAN BEI.GTE IæIryI
BM9 KLEIIIEBDf,UTSCEEB, MI'NXZOITAI¡G 1871.1997
Bol3 MUNI'OüX VAN ilETVERKÀDú (154o-119t)
m{4 YJL(IIJ{I arrl.ntlïllllL NodãLdrG ffiûa ûot 1576.
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149,9
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39,90
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ZE NM ER VEEN MWÎROEK,ìES IfE? PilTZENI EE PEßTTE OPíAGE!
A@ Of.FIO¡ tCllT^r¡EUSZtLYE¡EfìMUIllDlì d.d I - 4n
Hm (XTIC!É,ECAT IIEUS4,VERENMIJNIEN d€cl2 - 290
Bæ4 OFIO8,ECATAI¡EUSKOfERENTIUNII'N C¿omcblcn) - 14,90

BESTEL: Vin GiraoverboekiVin Giraoverboekins op giro 4E3&9f8
MAAK HET TUTAAI¡EDRAG VAN DE BESTELLINC +
fE- oVERoPoNSGTRoNUMMER
T.N V. DE'IECT ENSCHEDE @eacht¡ll¡¡IH + ¡dE Erddã!)
Telefonísch of via f¡r uw b€stclling rvordt
ONIER REMEOURS \IERSIIJIIRD VERZENDKGTEN F 2O,.

4000 jaar metaal in Nederland

king met boven-

genoemde musea

een catalogus

tn een

beperkte oplage

uitgegeven.

ln d¡t ¡n full-color gedrukte boekje zijn + 200 voorwerpen uit
de expositie, afgebeeld en beschreven. Een boekje dat eigen-
lijk bij geen enkele zoeker of archeoloog in de boekenkast
mag ontbreken

U kunt het boekje bestellen door f 15,- (incl. porto) over te
maken naar postbank nr. 1675000 of ING Bank nr. 67 80 04

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

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgerweeshuis

en het Goois

Museum heeft de

DDA in samenwer-

4OOO JAAR
METAAL IN



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

Specialist op het gebied van White's en Tesoro

detectoren, alle
supermagneten,

detectoraccessoires,
telescopische stelen, enz., enz.

Ve rko o p, ve rh tt tt r, re p a rati e,

m o d if i c ati e va n m eta a I d etecto re n.

Concurrerende prijzen, echte adviezen!

Ruim assort¡ment
metaaldetectors uit
voorraad leverbaar

^ (èt^t^tÃt? FlsllEE¡v;gE\zrE

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vedrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
fel.0227 593286
Mobiel 06-20 2277 90
Fax0227 593286

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

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

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

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

Dete(cto)rminatie

Minimum systeemeisen:

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

16 Mb RAlvl, S 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)

lVaak het bedrag over op bankrekening 33.47.65 781 van de

Rabobankte Wolvega. De cd-rom zal danzo snel mogelijk

worden toegezonden.
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LÀND€Kf
ZU INIG€

In het buitenland staan we bekend
als zuinige mensen. En een beetje

gelijk hebben ze soms wel.
Als het gaat om hoofdtelefoons
lopen de meeste zoekers in Neder-

land veelal met zo' n goedkoop
ding. Een standaard koptelefoon
met op beide oorschelpen een

knop om het geluidsvolume te

regelen. Deze koptelefoons zijn
onder diverse merken te verkrij-
gen. Na r of z jaar intensief
gebruik koop je na eerst de boel
regelmatig met tape te hebben
verstevigd weer een andere.

De koptelefoon is meestal een

sluitpost op de begroting. \Vant
een koptelefoon is niet zo belang-

rijk en daar hebben we geen geld
voor over. Vaak krijgen we zo'n
ding ook nog eens gratis bij de

detector.
'We lopen dus met een detector
van pakrveg/ r7oo,- en hangen
er een hoofdtelefoon van f 25,- à

f 4o,- aan.

Je kan het wel een beetje vergelij-
ken met bijvoorbeeld een dure

hifi-installatie. U heeft een dure
CD-speler met dure versterker.
Hangt u daar een paar goede

boxen aan ofeen paar sigarenkist-
jes met een speakerje? In het geval

van metaaldetectie gaat het vaak

om dat ene kleine geluidje dat je

niet wilt missen, want dat is net
dat kleine zilveren muntje of.......

In Engeland, en de regelmatige
Newbury raþ bezoekers kunnen
het beamen, Iopen veel Engelse

zoekers met veel duurdere hoofd-
telefoons. Daar wordt zo'n

,f tso ,- à f zoo,- uitgegeven
voor een fatsoenlijke hoofdtele-
foon. Ook ik heb een aantal jaren
geleden tijdens een rally zo'n dure
hoofdtelefoon aangeschaft. De

MazBig Blue, een zwaar en
enorm degelijk ding die speciaal

gemaakt is voor het zoeken met
een metaaldetector en niet voor
het gebruik aan een stereoinstalla-
tie.

Waarin verschilt zo'n koptelefoon
nu met de gewone goedkope

doorsnee koptelefoon. Allereerst,
en dat is misschien wel het belang-
rijkste, heeft de MazBig Blue een

veel beter geluid dan een stan-

daard hoofdtelefoon. fe hoort de

kleine nauwelijks hoorbare toon-
ties die je anders niet zou horen.
Dit heb ik getest door regelmatig
tiidens het zoeken eerst mijn
nieuwe hoofdtelefoon en als ik een

geluidje had de oude hoofdtele-
foon op te zetten. fe hoort gewoon
de geluidjes veel beter en dit
resulteert dus in meer vondsten.

De Maz big blue zit bovendien ook
veel beter op het hoofd en valt niet
elke keer als je bult om te schep-

pen. De grote oorschelpen passen

goed over je oren en sluiten sto-

rende buitengeluidenuit. Ideaal
als je zoekt langs een drukke weg,

of als het flink waait. Ook een

regenbui heeft geen enkele invloed
op de hoofdtelefoon, want hij is
waterbestendig.

Wat vaak ook een crime is bij de

hoofdtelefoons is het snoer. Ofhet
is te kort, of te lang en blijft dan
bijvoorbeeld elke keer achter die
..... knopjes van het batterijldepje
aan de achterkant van de Tesoro
hangen.
De Maz Big blue heeft een stevig
krulsnoer wat voldoende rekbaar is
en gemakkelijk met de grote
pluggen is te verwi¡deren en te

bevestigen.

Het geluidsvolume is aan r kant
regelbaar met een knop.

Inderdaad het is natuurlijk een

flinke uitgave maar na 3-4 jaar

gebruik werkt mijn koptelefoon
nog steeds perfect.

Omdat er meer tevreden Enge-

landgangers met deze koptele-
foons temgkeerden, zljn ze nu ook
in Nederland verkrijgbaar bij
verschillende dealers. Van Maz
zljn er verschillende typen ver-

krijgbaar. Dus als u nog wat
vakantiegeld heeft overgehou-

den.........
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Nooit eerder was er in Noord-
Nederland een dergelijk groot
numismatisch evenement.

Met deelname van:

- Munt- en Penningkabinet van de

Spaar en Voorschotbank uit
Surhuisterveen

- Numismatische Kringen uit
Nederland en Duitsland

- Nederlandse en buitenlandse
mu nthandelaren

Mede door het ruime en gevarieer-

de aanbod moet het voor elke

verzamelaar mogelijk zijn de eigen

verzameling verder uit te breiden.

Behalve dat er gekocht kan worden,
is ook determinatie en taxatie van

munten mogelijk.

Behalve munten is er nog veel

meer te zien:
- Munten (antieken, provinciaal,

koninkrijk en buitenland)
- Penningen en bankbiljetten
- Bodemvondsten en

metaaldetectors
- lmitatiegeld

lnwisseling munten uit
Euro-landen!!

Let op: wat bij CWK en banken niet
meer lukt. Tijdens dit evenement is

het mogelijk om koersgeld uit de

euro-landen (die dan nog slechts 3

maanden geldigziin) in te wisselen

voor Nederlandse guldens.

Het Mercure Hotel Postiljon ligt
direct aan de Az8 en er is volop
gratis parkeergelegenheid. Deze

locatie is ook goed te bereiken met
openbaar vervoerl

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
¡O

Routebesch rijving
Met de auto: vanaf
Amersfoort/Zwolle Az8 richti n g

Croningen. Afrit 38 Haren, onder-

aan afrit rechtsaf llvanaf Cronin-
gen Az8 richting Assen. Afrit 38
Haren, onderaan afritlinksaf I I
vanuit Amsterdam/ Heerenveen A7

richting Croningen. Bij knooppunt

J ulianaplein Az8 richting
Assen/Utrecht. Afrit 38 Haren,

onderaan afrit I i nksaf.

Met de trein: Croningen CS (trein-
Taxi f 7,-) of station Haren.

Met de bus: Lijnen 5r, 54, 59, halte

Rabobank Rijksstraatweg of Meer-

weg (beiden looptijd ca. to min.).

De entreeprijs bedraagt f 3,oo per

persoon, kinderen tlm t4iaar
gratis. Wanneer u onderstaande

kortingscoupon bij de zaal inlevert,

betaalt u slechts de helft!!

Voor vragen of inlichtingen over dit
evenement, kunt u 's avonds met
de organisatie bellen, telefoon
(o5o) 5o3 43 53.
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Schatzoeker stuit op
emmer vol met muntgeld
Door Wietske Koen

LIPPENHUIZEN - Gouden t¡en-
tjes liggen te drogen in de zon.

tor stuitte hi, gisterochtend
op een boerenerf net bu¡ten
Grou op een ernmer met onge
veer tweedu¡zend muntsÌuk-
ken.

In de 2l Jaa dat Kooist¡a met
de detector op pad gaat, heeft
hû niet eerder zo'n grote
vondst gedaan. ,,Wol ris wat
ringen en sa, mar dat is hi¡r-
neffens neat."

Twee broers en een zus vân
middelbare leeftijd vroegen
hem onlmgs of hil het erf van
hun overleden vader eens kon
afzoeken De man was onver-
wacht overleden en ziin kin-
deren wisten dat hij ergens zil-
veren munten bervaarde. De
hele boerderij hadden ze al
doorzocht. dus moest het
geld buiten begraven liggen.
Toen Kooistra een rondje om
de voormalige varkensstal
maalrte, begon de detector
enorm te p¡epen. ,,lt klonk oft
ik de jackpot wûn hie, sa'n la-
waa¡." Hij pakte zijn schop en
stuitte op de emmer. Het geld
was verpakt in.jutezakken en
kanten.,,lk w¡st net wat ik
seach. Safolle hie ¡k noait fer-
wachte."Kooistra weet nog
niet hoeveel zijn 'schat'waard
is, hi¡ moet alle munten rìog
selecteren.,,Mar ik tink wol
hasl 110.000".
Begin oktober, als hij zijn mu-
seum voor bodemvondsten

Ißo KælsFa tænl de zllver- en goudshat die hijrond"i.Sfå;

achter z¡in won¡ng aan de overeengekomenmetdefami-
Buorren opent, slelt h¡j alle lie.Dehelftvandebu¡tmåghii
munten tentoon. Dat is hii houden.



3o Martin Kuyer

VAN HOBBY TOT
€IÇ€N ZAAK

Mijn naam is Martin
kom uit Almelo.
Ongeveer 3 jaar

geleden kocht ik
mijn eerste metaai-
detector, een Tesoro

Cutless r, waar mijn
vrouw nu fanatiek
mee zoekt. Zelf
zoek ik nu met een

White's Classic a

met turbo; ook een

fijn apparaat om
mee te zoeken.

Normaal gesproken
zoeken wij mini

I(uver en ik

maai r maal per week, maar de

laatste paar maanden kwam daar
maar weinig van. Onze grootste
interesse gaat uit naar Middel-
eeuwse voorwerpjes. Het idee dat
je iets vindt, dat door een ridder of
jonkvrouw of natuurlijk door de
"gewone" man gedragen is
geweest, fascineert ons enorm. Op
de één oIandere manier zit er iets
in ons dat we niet kunnen weg
cijferen.

Inmiddels hebben we onze Mid-
deleeuwse interesse doorgevoerd
bij het inrichten van ons huis, na
het aanschaffen van een harnas is
dat inmiddels uitgebreid met
kasteelstoelen, schilden, een
maliënkolderhemd, helm en
zwaard. Zelf heb ik van z5oo
roestvrijstalen ringetjes een
maliënkolder hoofdgewaad
gemaakt. Met het maken van dit
hoofdgewaad ben ik een flink
aantal weken bezig geweest en het
heeft me de nodige blaren gekost.
Maar ondanks de nodige biaren en
eeltvorming mag het resultaat er
dan ook zljn (zie afb.). Daar ik
gr aag :nog meer Middeleeuwse

replica artikelen in onze woonka-
rneÍ zor willen hebben, kwam ik
op het idee om een computer aan
te schaffen, tegen al m'n anti
computer gevoelens in. Ik had het
gevoel dat je hiermee alies zou
kunnen vinden op Middeleeuws
gebied. En wat ik niet had kunnen
dromen werd werkelijkheid; ik zit
nu bijna dagelilks wel een uur of
twee achter da| " ding" . De metaal-

detectiesites hadden natuurlijh
mijn eerste voorkeur en hier is
dan ook genoeg over te vinden.
Maar op het moment dat ik op

zoek ging naar Middeleeuwse
replica's had ik een probleem.
Hier is in Nederland weinig of
niets over te vinden, laat staan dat
je het kunI bestellen. De enige

manier om wat op dit gebied te

vinden en aan te schaffen is via
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Duitsland, Amerika, Engeland,

Spanje of Polen. Daar komt nog
bij dat er vooraf betaald moet
worden en dat je ongezien je

spullen moet gaan bestellen. Nou
vond ik dat niet zo'n geweldig
idee, dus heb ik bedacht dan maar
zelf als hobby Middeleeuwse
replica's te gaan verkopen. Nou dit
was gemakkelijker gezegd, dan
gedaan. We zljn de afgelopen 3

maanden dan ook dag en nacht
hiermee bezig geweest. Inmiddels
zljnwe in een vergevorderd stadi-
um.

Ik zaÌ in het kort even vertellen
wat zoal de resultaten zijn. De
naam die we bedacht hebben voor
onze zaak is " o naco w n ¡¡.nru "

medieval lifestyle. Deze naam
komt van de film Dragonheart, die
veel indruk op ons heeft gemaakt.

Na ongeiofelijk veel bellen en e-

mailen en zoeken hebben we
verschillende inkoopadres sen uit
verschillende landen, wat zeer
voorspoedig verloopt. Inmiddels is
onze showroom, die we aan huis
hebben, compleet ingericht en
voor bezichtiging gereed. We
hel¡ben door de grootte van ons
huis de mogelijkheid dit op deze
manier te doen. Wat te bekijken is,
zijn een paar soorten harnassen,
veel zwaarden, dolken, schilden,
helmen, kruisbogen, hellebaarden,
maliënkolders, I(eltische sieraden
enz. Het is echt te gek al1emaal.

En je zult het niet geloven maar
we hebben zelfs een eigen inLer-

netsite, het adres hiervan is

www.dragonheart.nl. A1s ik thuis
kom van mijn (gewone) werk a1s

route chauffeur ben ik meestal te
vinden in de showroom of achter
de computer. Wat ik erg leuk vind,

is dat er in Nederland nu eindelilk
ook een adres is waar mensen met
dezelfde tic als ik naar toe kunnen
om iets van hun gadingte kunnen
bekijken en eventueel te kunnen
aanschaffen. Omdat ik het idee
heb dat veel mensen met dezelfde
zoekhobby als wij ook hierin
geïnteresseerd zl1n,heb ik beslo-
ten dit verhaal te schrijven. Dus
als er zoekmaten zijn die graag
eens zouden willen komen kijken
dan kan dit uiteraard, maar wel
graag even bellen op o546-452684
of e-mailen naar
info@dragonheart.nl.
Ik hoop dat we zelf ook binnenkort
weer onze detector uit de kast
kunnen pakken om toch weer op
zoek te gaan :naaÍ de echte Middel-
eeuwse bodemschatten. 'We wen-
sen iedereen een goede kruistocht
na de mond- en ldauwzeer en tot
DRAGONHIART.

Alleen part¡culieren (leden)
kunnen gratis "Opgravertjes"

plaatsen, door deze voor de
sluitingsdåtum naer de

redectie op te sturen
Aangeboden vooverpen van
archeologisch belang dienen

eltiid te zijn eengemeld.

Te koop: Tesoro Lobo supertreq, in

zeer goede staat, we¡nig mee

gezocht, weg wegens hernia.

Prijs r85o,- . Tel. o653481655

Te koop: zoekschotel met

beschermkap llhite's standaard

zo cm, gloednieuw!

Yan f 273,- voor I t95,-
Te koop r beschermkap voor

Bounty HunterTracker lV nieuw!

Yan f 26,5o voor f r9,95.

M.F. Habraken, rel þ4yl 3t4465

Amateu r metaa ldetector gezochl..

De prijs moet tussen der[ r5o,-
en f z5o,- liggen. Email me als je

er een te koop hebt.

roelkisters@ hotmail.com

lVie zoeh er met een Tesoro

Stingrayì lk zou graag met iemand

in contact komen die ook met een

Stingray zoekt in het water en op

het strand, om wat ervar¡ngen u¡t te

wisselen.

AvSl@ hotmail.com

U kunl uw opgavertjes nu
ook vìa onze lnternetsite
w ww. d ete clon m ateu ¡. nl i n hel
magazine en /of site ploatsen. Leden

die geen lnternel hebben, kunnen
ook opgravertjes op de website
plaotsen. AIs u uw advertenüe
opstuaft voor het mogozine zullen
we deze ook op tntemet zetten.
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Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in

SLUITP€N DOOK
L€€U\^/€KoPJ€f,
B U IT€NWÀN D

FOKf€ KIBß€N,
ßINN€NWÀND
HO€KlÇ,
INÇ€'LÀG€N
PUNTCIKK€15 OP

D€ RÀND

NOORD\M€sT-
€uRoPA D€€13

AI

Aþ 7 9 Compleel gewícht van t mark, model At Huis vqn

8 lood, kommen van 4 en z lood, sluìtstuk van t lood, stop en

sluitpen van 1/2 lood Puntcìrkels op de rand; ribben om het

huis Bodemvondst Haalsbergen (Ov). Massa zjo,6 g.

Foto's: ROB, Amesfoort

Aþeelding t6

AJb 4-tG Huis van 4 lood, model At Puntcirkels op de

rand Eén kopje is verlaogd en op het grondvlak ztjn de ribben

geaccentueerd Austuri ng). Bodemvo ndst Zíerikzee (Zld),

collectie PDB, Middelburg. Massa 56,jt g.

Afu nentj Slopjesvanlf,
Iood, model At. Bodem-

vondsl Groningen. Massa

resp 6,48 g en 6,56 g.
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Vormgeving van

het huis:
acht (soms zes of
vier) vertikale
ribben op de

buitenwand,
waarhrssen iets

bolle wanden die
in de binnen-

wand evenveel vertikaie uithollingen
achterlaten. Twee iets schuin om-
hoog staande oortjes, afgewerkt als

(gestileerde) leeuwekopjes met een
horizontaal gat door de bek (afb.

7-e).

Vormgeving van de sluiting:
door de omhoog staande oortjes

(afb. ro en rr) en de stop op het
sluitstuk (zie hierna) kan een siuit-
pen (met verdikte knop) worden
gestoken waarmee de totale inhoud
van het gewichtwordt geborgd. Deze

sluiçen is zelf ook een gewicht. Het
gat in elk oortje ligt iets lager dan het
gat in de stop, zodat de sluitpen de

inhoud vastklemt.

Vormgevíng van de inhoud:
grotendeels gelijk aan die van het
huis: op de buitenwand meestal acht

(vanaf het gewicht van 4 lood en
kleiner gewoonlijk vier) vertikale
ribben met tlrssen de ribben iets
bolie wanden; tegenover deze ribben
aan de binnenkant van de kommen
vertikale verdiepingen waartussen
iets holle wanden. De ribben van de

opeenvolgende kommen liggen niet
altijd precies achler elkaar; soms is

de volgende kom iets gedraaid ten
opzichte van de vorige, grotere kom.
Het sluitstuk (het gewichtje waarmee
de laatste kom wordt afgevuld) is
massiel met een gat middenboven.
In dit gatkan een stop (een padde-

stoeivormig sluitstuk) worden gesto-

ken (afb. n en t3l. De stop heeft een
horizontaal gat door het lichaam,
waar doorheen de sluitpen kan

Huisje Kom

worden gestoken (afb. 8). Elk onder-
deel is een gewicht, dus ook de stop
en de sluitpen.

Materiaal en afirverking:

gegoten brons, nauwkeurig afge-

werkt met een vijl.

Versiering en markering:
op de rand van het huis, de kommen
en het sluitstuk zijn (rijen) puntcir-
kels, punten en/of cirkeÌsegmenten
geponst ("fb. S). Soms komen die
versieringen ook voor op de oortjes
van de gestileerde leeuwekopjes (afb.

r4). Omdat de vorm van de kommen
vrij onregelmatig is, is er vaak maar
één manier om alle kommen in
elkaar te passen. Om puzzelen te
voorkomen is meestal op de rand
van het huis en de kommen een
doorlopende kerf (soms twee) aange-

bracht (afb. 8).

Justering:
kommen en huis werden op gewicht
gebracht door het bijvijlen van het
grondvlak ofhet accenhreren van de

versieringen: door op de grens van
het grondvlak en de buitenwand,
langs de ribben, kepen te vijlen (afb.

16). Ook bekend is het verlagen van
een leeuwekop (afb. r5), het afvlak-
ken van de ribben, het (in later tijdl)
vullen met lood van de leeuwekop-
pen, ofhet inkepen van de bekken.
Cewoonlijk deed de justering geen

geweld aan de vormgeving van het
gewicht.

lndeling:
(53 vondsten). Het meest voorko-
mende gewicht zou kunnen bestaan
uit een huis van 8 lood, kommen van

4 en z lood, een sluitstuk van r lood,
en een stop en sluitpen van elk å
lood.

Massa:

(49 opgaven); va:n 44 stuks is de

kwaliteit voldoende om met de

massa te kunnen rekenen. Om-
gerekend ligt het mark tussen de

r9o,o en 484 g, met een gemiddel-
de van zr7 ,o g. Yan deze 44 ge-

wichten hebben 36 een (omgereken-
de) massa boven de 2o6 g;28 eerl
massa boven de z16 gwaawan 17

een massa tussen 22o en 23o g en

vijf gewichten een massa boven de

z3o g.Yermoedelijk zijn deze

gewichten gejusteerd op een mark
uit Frankrijk of Duitsland.

Verhoudingsgetallen:

(37 opgaven): helling tussen 66 en
83", gemiddeld 76". Hoogteratio zeer

divers tussen 44 en nt%", gemiddeld

74%o; over het algemeen oplopend
naarmate de onderdelen ldeiner
worden.

Opschriften:
geen.

Merken:

geen.

Datering:
(r5 opgaven): rz75 - r4oo, :nre|

uitschieters naar ,,vondst in laag van
ca. r2oo, datering rr5o" en ,,r6elrye
eeuw".

Vindplaatsen:
(32 opgaven): Kantens (Cn), Gronin-
gen, provincie Friesland, Franeker
(Fr), Birdaard (Fr), Bolsward (Fr),
omgeving Wolvega (Fr), Haaksber-
gen (Ov), Zulphen (Gld), Nijmegen
(Gld), Utrecht, Naaldwijk (NH),
Hippolytushoef (NH), Schagen

(NH), ten noorden van Alkmaar
(NH), Leiden (ZH), Rotterdarn (Zl{l,
Den Bosch (NB), Oud Heusden
(NB), Helmond (NB), Zierikzee
(Zld), provincie Limburg, Bocholt
(Duitsland), Burg Nassau (Rhein-
land, Duitsland), Magdeburg (Duits-
land), Noorwegen (collectie Folke-

museum, Oslo).

Aþ to en tt
Detoil van een

huís van t
mark, model

At Leeuwekop

Bodemvondst

Magdeburg

(Duitsland)

Masso zz4,z g.

Aþ. to:
Reinhardt

Kremer,

Duitslond

Sluitstuk Stop Sluitpen

[4 mark]
z mark r

l mark 2

z mark
l mark
8 lood
S lood

4lood
(r lood)

r lood 7
t¡.lood I

('/a lood)

4 lood 7

z lood B

tf" lood 3

('/a lood)
('/a lood)

'f ,lood
('/4 Iood)

('/a lood)

l

3

1

7

2

AJbeelding rc

AJbeelding r
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Alb rl rg Huis van z lood, model Az. Puntcirkels

en kerfin de rand. Bodemvondst Geertruidenberg

(NB). Massa 26,6 g.

AJb zo zz Huis van 4 lood, model Az Puntcirkels

en kerfin de rand; oortjes bovenop geaccentueerd

Bodemvondst Zwolle (Ov) Massa z8,ot g Datering

tjoo-tj6z

Alb 4-r5 Kom von t lood, model

Az Puntcirkels en kerfin de rand

Massa tj,88 g

Afteelding t7



35

AJb. z6 Huis van 4 lood, model Az. Punten en kerf
in de rand. Oortjes bovenop geoccentueerd- Massa

55,15 g

Vormgeving van het huis:

laag model. Vier vertikale ribben op

de buitenwand van de kleine huisjes,
acht ribben op de grotere huisjes. De

ribben versmallen naar onderen toe.

De binnenzijde van de kleinere
huisjes wordt bijna cirkelvormig,
met vier vertikale uithollingen op de

plaats waar de buitenzijde ribben
vertoont. Twee schuin omhoog
staande, afgeplatte oortjes, aan de

basis uitlopend in een punt, met
vijlstreken aaîgezet. In elk oorlje
een horizontaal gat (soms met een

buisvormig mondje) waar doorheen
de sluiþen kan worden gestoken
(afb. ry-zz). Er is een afwijkend
gewicht bekend waarbij de ribben op

de buitenwand links en rechts met
vijlstreken zijn geaccentueerd.

Vormgeving van de sluiting:
de overeenkomst met model Ar is
zeer groot, reden om voor dit model
ook uit te gaan van een sluiçen door
stop en oorfies.8

Vormgeving van de inhoudr
grotendeels gelijk aan die van het
huis: laag model, vier vertikale
ribben op de buitenwand; van bin-
nen neigend tot een cirkel (afb.

4-25l.Zie ook dit punt bij de

beschrijving van model Ar.

Materiaal en afi,verking:

gegoten l¡rons, de ribben op de

buitenzijde soms nog links en rechts
aangezel door vijlstreken. Er is
echter één kom van r lood bekend,
met alle kenmerken van de bronzen
exemplaren, die van lood is gemaakt.
Versiering en markering: op de rand
van het huis, de kommen (en ver-

moedelijk ook het sluitstuk) zijn
punten of puntcirkels geponst.
Meestal is op de rand van het huis en
de kommen een kerf (soms twee)

aangebracht om het in elkaar zetten
te vergemakkelijken.
Soms is boven op de oortjes een
kruis ingevijld of zljn de hoeken van
de oortjes met een vijlstreek geaccen-

tueerd (afb. z6).

Justering:
kommen en huis werden op gewicht
gebracht door het bijvijlen van het
grondvlak, door vijlstreken in het
grondvlak, ofhet accentueren van de

versieringen, door op de grens van

het grondvlak en de buitenwand
kepen te viflen (afb. zz). Ook bekend
is het aanbrengen van lood op het
grondvlak.

lndeling:
(zz vondsten). Het meest voorko-
mende gewicht zou kunnen bestaan
uit een huisje van z lood, een kom
van r lood, een sluitstuk vanVzTood,
en een stop en sluþen vanV¿7ood.

Massa:

(zr opgaven); van 19 stuks is de

kwaliteit voldoende om met de

massa te kunnen rekenen. Om-
gerekend ligt het mark tussen de

r9o,r en 2ß,4 g, met een gemiddel-
devan 2t6,4 g. Van deze 19 ge-

wichten hebben 14 een (omgereken-
de) massa boven de 2r2 gwaawa:n
negen een massa tussen 2,2o en 23o
g; één gewicht heefÌ een massa

boven de z3o g.Yermoedelijk zijn
deze gewichten gejusteerd op een
mark uit Frankrijk of Duitsland.

8 lood

4 lood

z lood

4 lood

(z lood)

r lood
,¡"lood

Huisje Kom Sluitstuk Stop

Verhoudingsgetallen:

(zr (deel)opgaven): helling tussen 57
en 8o", gemiddeld 68" (zo gewich-

ten). Hoogteratio tussen 36 en 57%",
met een uitschíeter naar 75%" .

Zonder de uitschieter gemiddeld

45"/".

Opschriften:
geen.

Merken:
geen.

Datering:

(6 opgaven): r3oo - r4oo, met één
scherpe datering: ,,vó6r ry62".
Uitschieters zljn ,,ne - r5e eeuw",

,,r3e - r7e eeuw" en ,,vô6r t682".

Vindplaatsen:
(r3 opgaven): provincie Groningen of
Friesland, Zwolle (Ov), Dalfsen (Ov),

Tiel (Gld), Nijmegen (Gld), Utrecht,
Westwoud (NH), Stroe (NH),
Amsterdam (onzeker, NH), Den
Bosch (NB, loden kom), Drunen
(NB), Valkenisse (Zld), Nieuwlande
(Zld), Geertruidenberg (NB), Frank-
rijk (onzeker, zie [4]).

Sluitpen

('lc

('/s

'I

2

9

(þ lood)
('/a lood)

onbekend r

l

7*
l

'? waaryan één exemplaar dat van lood is gemaakt.



36 VERDER ZOEKEN

€€N WAARD €VO L FO RM U LI€K
Eens in de zoveel tijd word ik gek van mijzelf, als ik aan

mijn collectie denk. \)laar komt dat ene scherfie toch ook
weer vandaanl En dat Romeinse metaalfragmentje, was
dat nu van locatie A of was het locatie Zì Soms, als ik iets
gevonden heb wat ik pas definitief kan determineren of
dateren als ik een parallel in mijn handen heb, denk ik:

waar heb ik dat en dat scherfie, voorwerpje, muntje of
krantenstukje gelaten ?

Kortom, het zal iedereen die dit leest wel bekend voorko-
men. Door de hoeveelheden vondsten en informatie ziet
zelfs de meest doorgewinterde zoeker soms door de

bomen het bos niet meer. Dit kan natuurlijk anders, denk
ik dan bij mezelf. lk spreek mezelf weleens bestraffend toe:
"Dit moét anders.". Het is belangrijk om de collectie goed

te documenteren, lees je in veel boeken en handleidingen
voor zoekers. Dat blijkt uit bovenstaande maar eens te
meer. Maar het is dan wel noodzakelijk om voor jezelf een

goed systeem te hebben om de vondsten te documenteren
en op te bergen.

Een tijdje geleden was ik weer eens in Leiden, bij het KPK.

Toen zag ik daar het 'Moederformulier voor de beschrij-

ving van Munten, Penningen en Papiergeld' liggen. Hee,

dacht ik, dat is misschien wel handig. lk kocht dit gesten-

cilde formulier (samen met de eveneens gestencilde

aanvullingen). Thuis zag ik al meteen dat ik voor een luttel
bedrag een gouden aankoop had gedaan. Het formulier
bestaat u¡t een aantal rubrieken en velden. Het is bedoeld
als leidraad om een database mee op te zetten. Natuurlijk
zijn voor de zoekers niet alle rubrieken en velden interes-
sant, en natuurlijk hoeft er niet meteen een database mee
opgezet te worden. Maar het formulier biedt wel dermate
veel houvast, dat het goud waard is. Bovendien zijn de

coderin gen nationaa I afgesproken, en vereenvoud igen

bijvoorbeeld de synchronisatie van iouw gegevens met de

gegevens die het KPK van jou wil hebben.

Het aardige van dit formulier is dat je het met een kleine

aanpass¡ng ook kan gebruiken voor al je andere vondsten.
Dus niet alleen munten, penningen en loodjes, nee ook
scherven, vondsten van hout, bot ofbeen, en alle metaal-

vondsten kan je hiermee catalogiseren. Voor elk onderdeel

van je verzameling kan je een aparte database maken. Je

kan natuurlijk ook per onderdeel van je collectie een

standaard formulier maken, met de benodigde rubrieken

en velden. Dit formulier kan je honderden keren onder de

kopieermachine leggen, en zo heb je per vondst een

formulier.

Het lijkt je misschien wel veel werk, maar uiteindelijk zal

het je veel onnodig gezoek en gepieker besparen. Boven-

dien is het ook in het belang van de hobby om goed (en

het I iefst gestandaardiseerd) te docu menten. Archeologen
hameren daar niet voor niets op.

Naast het documenteren is het opbergen ook belangrijk. lk

heb, voor mijn scherven, een systeem dat ik jullie niet wil
onthouden. lk gebruik van die kunststoffen opbergdozen
voor spijkers, schroeven en dergelijke. ln elk vakje van

zo'n doos leg ik een scherf. ln het vaak doorzichtige deksel

van de opbergdoos, plak ik een velletje papier met daarop

dezelfde vakverdeling als in de doos zelf. Op dat papiertje
schrijf ik in elk vakje, corresponderend met de scherf, een

aantal belangrijke gegevens op. Determinatie en datering
van de scherf, vindplaats, datum van de vondst, en eventu-

eel een literatuurverwijzing of een verwijzing naar een

andere hulpbron die dienst heeft gedaan bij het determi-
neren van de scherf, en niet het minst belangrijk, een

nummer dat weer overeenkomt met de registratie in mijn
eigen archief.

Zo kan je niet alleen scherven maar ook alle andere vond-
sten opbergen. Liggen de mooiste vondsten in de vitrinel
Hou daar dan een aparte lijst van bij.

Het klinkt misschien allemaal arbeidsintensief, maar het is

ook een aspect van de hobby. Wellicht niet het allerleukste

(dat is en blijft het zoeken zelf), maar wel een zeer belang-

rijk aspect.

Elke dag kijk ik naar mijn vondsten, en elke keer ben ik blij
dat het merendeel inmiddels goed beschreven ¡s. Waar

zo'n bezoekje aan het KPK-bezoekuur al niet goed voor isl

Moederformulier voor de beschrijving van

Munten, Penningen en Papiergeld

Versie: r februari zooo
U itgever: Rij ks m useu m H et Koni n klijk Pen n in gkabi net,

te Leiden.

Voor de prijs: zie www.penningkabinet.nl

in Limbricht, in de omgeving van Sittard



TRACKER IV
Een goed begin

OUICK DRAW II
E e h ru i k e rsvri e n d e I i j k

- G eluids d isc riminatie
- Regelbare gevoelugheid
- Regelba re d isc rininatie
- Ventvisselbare l8 cm schotel
- Batterijen controle d.m.v, geluid
- K o pte I efo on a a n slu iti ng
- Mogelijkheid om schotels te verwisselen

- 3 Discrininatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- Meer-toons g eluidsdisc rimi natie
- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 21 cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voonuerp indicatie
- llptoetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Regelbare discriminatie
- 3-to o ns g e I u i d s d i s c rin i n ati e
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Automatische grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldschern
- Armsteunmodel
- Vervvisselbare 2l cn schotel
- nptuetsen bediening
- Reg e lba re Disc riminatie/N otc h
- Rege I ba re g evoeligheid
- Automat¡sche grondbalans
- Ko ptel efoon a a n sl u iti n g
- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Dighale voorwerp indicatie
- liptoetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No notion all metal en notion all metal
- S-to o n s g e I u i d sd is c rin in ati e
- 3 standen ijzerdiscrininatíe
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handnatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 21 cn open schotel

Detector financíeríng
Bereken zelf uw maandelijkse

financieringrtermijn.

f t.soo,- f 7o,5o
f z.ooo,- Í e4,-
Í z.soo,- f tt7,5o
f 3.ooo,- Í L4o,7s
f3.soo,- f t64,25
f 4.ooo,- Í r97,75
f t.soo,- f 2tt,z5

Bezoek ook eens ons

EígenVonilsten Museum
mët een unieke collectie

bodemvondsten.

Boun:t¡Hunter
Modellen

* Tracker ID

* ¡ast ltacker Pro I. II & il
{¡ Tracker IV, Pro I, II & üI
{¡ 0uick Draw II, Pro I, II & III
* tand Sta¡. Pro I, II & il
{: Sharp Shooter, II Pro I, II & Itr
{t Time Ranger, Pro I, II & il
* Iand Ranger, Pro I, II & III

Pro uitvoeringen:
Pro I met exha 10 cm schotel
Pro II met exba 25 cm schotel
Pro III met exüa 10 en 25 cm schotel
0m op alle teneinen de beste resu-
taten te hebben.

Wil jü dealer worden!
(ott+) 37 04 80

0nze openíngstíjilen:
Maandag 1o.oo-18.00
Dinsdag gesloten
Woensdag 13.00-18.00
Donderdag naafrpraak
Vrijdag 1o.oo-18.00
Zaterdag 10.00-17.00
Zondag 14.00-18.00

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

E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 3l 11 43 70 480 - www.detectornet .nl

M] KEENE
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Romeinse transparant glaze Romeinse aardewerk firmalamp met op
de bodem het makerstempel FORTIS
datering :75 - 125 na Christus

Terracotta beeld van Aphrodie
met Eros, hoogte : 27 cm
datering : 2e eeuw voor Christus

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

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

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

Romeinse bronzen applique van

Ammon Zeus, hoogte : 6 cm
datering : le -2e eerw

Bel voor meer informatie, of kom langs

Wij zijn geopend op Donderdag, vrijdag enzateîdag 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 voorwerpen.

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

Losse items maar ook gehele collecties, tegen kontante betaling.
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UTRECHT NOORD-BRABANT

FRIESLAND

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

Zwaluw r5,3752 Nlf Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695

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

Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Diverse merken / Eigen servicedienst

ll¡ngerdstraat 6, 664r BN Beuníngen
tel. (o24) 677 4o 63

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

detectiepoorten

Haverdreef r9, 7oo6 LH Doetinchem
tel. (olr4) 39t456,lax(q14 ?91424
lnternet: w.ceia.nl, E-mail: info@ceia nl

Kortbeek detectie
Verkoop & verhuur van o.a. White's

Hondorpweg r,7rzr KA Aalten
tel. (oS$) 47 86 77

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

Pieter Meatsstraet r2
r777 AP Hippol¡ushoef
Tel (0227) 593286,fax (c227], 593286
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl

lnternet: w.djlaân nl

Zoetmulder Tradine
Metaldetectors
Diverse grote merken o.a. White's

Grote Houtweg 97
r944 HB Beverwijk
tel. (oz5tl zz 54 57
Email: treasure@ws nl
lnternet: ìM.metaldetectors nl

Hamstra V.O.F.
Carrett / Compass

C.Scope / Detector Pro

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

EIR Technische
documentatie & lnstructie
Tesoro / Minelab

Meidoornstraat 39a, 3036 WC Rotterdam
tel. (oro) 467 8478, mobiel o6-rr3zzr96
E-mail: e.jroosen@freeler.nl

fan van Bergen
Metaaldetectors, archeologie en
bodemvondsten
Tesoro

I Kooistra Metaaldetectors
Compass I Garrett/ C.Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren 14,84o8 HP Lippenhuizen
tel. (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@kooislra-detectors com
I nternet: w.koo¡stre-detectors.com

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

Verkoop lYerhuur I Diepzoekers

Beveiliging & Detectiepoorten

lnruil / Opsporing

f.P. Beukemastraat r8, 9965 RJ Leens

tel. (o595) 57 t7 49, mobiel o6-25268)jo
Fax (0595) 57 7z 92, Ê-mail: xlt@hetnet.nl
I nternet: www.metaaldetectors.nl/adsg/

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

llooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 43o o5n,fax (oSll +l+SSS8
E-mail: info@detect nl

lnternet: M.detect nl

Salland Detectors
Carrett / Compass / Detector Pro

Treasure Baron / Tesoro / lVinelab
Fisher / C.Scope / Verhuur / lnruil
Diepzoekers / Onderwater detectors

Speelmansweg 9,8rr [¡lH Raalte

tel (0572) 38 zz 96, fax (o572) 38 zz 96
mobiel'. o6-2o394524

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

C.Scope / Tesoro

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel. (o38) 3q 65 91, fax (q8) 3$ 64 8o
E-mail: info@ metaaldetectors.nl
E-mail: metadec@wxs.nl
I nternet: l¡i1e.metaaldetectors nl

Flevo Detectors, llilko Rook
Dealer van Tesoro, Minelab voor hobb¡
beveiliging en industrie. Verhuur van

diepzoekers en opsporingservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O P

Iel. (0527) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail.nl
I nternet: M.f¡evodetectors nl

Tanneskampke t3,5zzt BI Den Bosch
tel. (o73) 63ì r3 50

P. van der Putten
C.Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel. (o4o) 20417 t7 I þ4o\ zo7 59 9z

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron I Carreî. I
Detector Pro

Stationsstraat r32-r34, Deurne
tel. (o4y) 3t 44 65

DEPA Teeland
o.a. White's metaaldetectors

lndustrieweg z-6, 438o AC Vlissingen
tel. (orr8) 41 635t,fax (or18) 41 53 zo
Tevens een vestiging in Goes

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 financ¡ering
lnkoop-verkoop aangemelde vondslen I Enz

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel (or4) 37 o4 8o, fax: (o11 41 37 o4 81

lnternet: M.detectornet nl
E-mail: detect@ws.nl

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron / Carrett /
Detector Pro

Stationsstraat r32-r34, Deurne
tel. (o4%) 3t 44 65

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

detectiepoo rten

Dr. Ph¡lipsstr. 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel. (o45) 54tStz,fax þ4) 54t872
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 Detect¡e-

poorten / Diepzoek app. / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financ¡er¡ng
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz.

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel.oolr (ìr4) 37o48o,fax: ooSr (il4)37048ì
lnternet: M.detectornet nl
E-ma¡l: detect@ws nl
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VRA TGBAAK

Van l\,4.4. Ouwehand uit Monnicken-
dam kregen we het volgende binnen.

Geachte redactie

detectormagazine.
Recentelijk vond ik
tijdens onderhouds-
werkzaamheden aan
een brug in mijn woon-
plaats een opmerkelijk
voorwerp. Dit ovale
plaatje (6x4 cm. groot)

is messingldeurig en is

zonder twijfel voorzien
van een bijbels tafereel:

de vader die zijn zoon opoffert en op
het laatste moment wordt tegen-
gehouden door een engel. De engel
wijst daarbij op de tekst "Sackifì".
Gezien de kledij en de pot met vuur
links onder vermoed ik dat het
voolrverp uit de r6e/r7e eeuw afkom-
stig is. De achterzijde van het plaatje
is wat hol en geheel glad. tu zijn
geen (sporen van) bevestigingspun-
ten zichtbaar.
Mijn vraag is onvermijdelijk of u mij
kunt helpen aan achtergrondinfor-
matie m.b.t. functie, ouderdom etc.

Met vriendelijke groet enzeer
benieuwd naar uw bevindingen.

Meneer Ouwehand
Mogelijk gaat het hier om een kleine
eenzijdige plaquette penning uit de

t6eltTe eeuw. Daar er geen montage-
sPoren aanweztgz\nt gaan we er

vanuit dat het geen dekseltje van een

doosje is. De afbeelding wordt Abra-
hams offer genoemd en wordt vaker
afgebeeld. De tekst 'sackif is ons
nog n¡et bekend. Misschien is er
onder de lezers iemand die ons
verder kan helpen.

Wel raden wij u aan om dit voorwerp
aan Het Koninklijk Penningkabinet te
laten zien daar het vermoedelijke om
een penning gaat.

d.m.v. een e-mail naor ons verzenden.
E-m oil: vraagba ok@ detecto ru m ateu r.nl

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

tie, e-mail: vraagbaak@detectoramateur.nl Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altìjd voorzìen van duidelijke zwart-wit tekeningen

(niet op lijntjes papier) offoto's. Vermeld bij uw vraag, het materiaal, evenTueel gewicht en maten. Potlood-overtrekken van bv

munten, en donkere fotokopieën zijn niet bruìkbaar voor determinatie en het afdrukken in heT magazine tnzendingen díenen te

zijn voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. Vanwege de groLe hoeveelheid inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vraag

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

Je staat soms versteld hoe snel mensen

reageren op artikelen in ons magazine. ln
de vorige vraagbaak stond een oproep om

te reageren op een vondst van Rob de

Craaf uit Hoofddorp. Zelfs de vraagbaak
adviseurs zien soms dingen over het

hoofd.Zo ook nu. Van Jan Tijstra uiI
Leeuwarden kregen we de volgende
reactie op deze vondst.

Het is waarschijnlijk een Romeins mes
met trapeziumvormige ijzeren kling
welke ten dele is afgebroken. De greep is
van brons.
De 3 'bevestigingspunten' kan ik niet plaatsen; wellicht zijn het beschadi-
gingen. Ik ga er van uit dat de kop geen 6 cm. dik is, zoals vermeld maar
6 mm. Een vergeiijkbaar maar completer exemplaar met leeuwenkop
i.p.v. van adelaarl kop werd gevonden in Altenwalde (I(r. Land Hadeln;
Grab.) en dateert uit de 4e eeuw. Het is te vinden in Hamburg in het
Helms-Museum, inv. Nr. MfV 1885:95 Literahrur : Sachsen und Angel-
sachsen! 978 (Hamburg) Pagina 599 - zz8

Van Johan Vegelien kregen we nog

een e-mail binnen met een scan van

een mes.

Het mes is gevonden in het bos. Het
heft is van koper met gravering.

Craag wil hij meer over dit mes te

weten komen.

Cezien stijl van dit heft komen we op
een datering van eind r7e begin r8e

eeuw. Dit type heft wordt pistoolheft
genoemd.

Als we goed zien naar de gravering
kunnen we in de gravure bij het

bovenste bevestigi ngspu nt een

koeienkop herkennen die de planten

eet die verder op het heft staan
gegraveerd.

Kijkend naar de vorm van het mes

denken we dat het gebruikt kan zijn
als snoeimes.



1236-X2
Geruisloze metaaldetector met afneemhare elektronica hehui-
zing en discriminatie functie

Eindelijk, de geruisloze detector in de 1200 serie is leverbaa¡. De Fisher 1236-X2

biedt strand- en muntzoekers alle benodigde gevoeligheid plus een nieuw ontwikkel-

de derde elektronica circuit dat ervoor zorgt dat ongewenste/storende "piepjes en

kraakles" 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 nabije omgeving uit te sluiten

De Fisher 1236-XZ een must voor

iedere wedstrijd detectorisl

r266-X
Extreem dieptebereik, een voü alle doeleinden in te zetten detector

De Fisher 1266-X is speciaal onh^,orpen voor extreme dieptes. Test de 1266-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 signaalte 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 zijn klasse.

C7-7a
Detector voor-
zien van een
microprocessor

Bestand tegen alle weersinvloe-
den! Zelfs de ingebouwde luidspre- \
ker en de zoekschijf zijn spatwater-

dicht. De CZ-7a werkt volgens het

gepatenteerde Fourier-signaalanalyse

systeem met tvvee frequenties. Verder is

deze detector uitgerust met de m0dernste

elektronische schakelingen, die in staat zijn

onderscheid te maken tussen zeven verschillende soorten

metalen aangegeven op het display met duidelijke 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 frrnctie.

1280-X Aquanaut
Een metaaldetector voot alle doeleinden
te gehruiken

De Fisher 1280-X Aquanaut met discriminatie functie is
ontworpen voor zowel op het vaste land als onderwa-

ter, tot een diepte van 75 meter. Hij kiest automatisch de

instelling voor zout water, zoet water of vaste land. De

gepatenteerd e kwa rtskristal gestuurde elektronica

voorziet in een levensduur van de batterijen van circa

75 uur. Voor het gebruiksgemak is een heupmontage

voorzien. Een echte

onderwater detec-

tor, gemakkeliik

in het gebruik,

stevige construc-

t¡e en gunst¡g

geprijsd.

Kijk voor de
detectors op

nieuwste
www.gelan.nl

GEN
DETECTIESYSTEfUIEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Bedriivenweg 17, s272 PA S¡nt-M¡ch¡elsgestef
Tel.: +31 10)73 55 12 94S, fax: +31 (017:l S 15 653

E-mail: info@ge,lan.nl inunugClon.nl
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HeadhunteF Waden
Lichtgewicht water,/land detector voor het waterzoe-
ken aan stl'anden, maar ook een appanaat waar de
akkerspecialist uitstekende nesultaben mee kan halen.
Uitstekende diepte. Heel gevoelig voor gouden sie-
raden. Uitenaard heeft u met deze detector van een
regenbu¡tie geen last meen

Zeer gemakkelijk te bedienen digitale topdetector met enorm diep-
tebereik. Uiterst stabiel. Geschikt voor zwaar gemineraliseerde
akkens en zoute stranden. Zeer fel op kleine munten,/voorwerpen.
Divense prognamma's. Ook zelf in te stellen. Meerdere 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 Garrett imaging systeem laat zelfs de gnootte van de

Leden 5o/o konting. Alle nieuwe apparatuur wordt gelevend met Ned gebruiksaanwijzing,
2 iaan gananb¡e en een hoofdtelefoon

t(ØØr5Tßrl
METAAL
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Milleniurn
Treasune Elanon
Discriminatieknop met dual-tone
stand, penfect ijzenmasker, instelbare
ijzerdiscriminatie. Eenvoudig te bedie-
nen. Uitermate geschikt voor het
opsponen van kleine zilveren muntjes.
Volgens divense testen een van de
diepstzoekende detectors. Eventueel
uit te breiden met andere modulen
[o.a. LED display]

\!\ 
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Giarrett GiTI 1=¡OO

munt/voorwenp zien. Lichtgewicht en goede balans. Het appa-
naat voor- de meest veeleisende akker.zoeker.

\E

f 134ã,-

Ganrett Tneasune
AcelOO / 3oO

Lichtgewicht
detectors voor^ de

Gìarneüt GìTA 55O

digitale detector met duidelijke aflezing
[diepte, discr. enz.] oþ LCD schenm.

beginner. lnstelbane dis-
cniminatie en automati-
sche gnondbalans.
Treasure Ace 3OO met
LCD-scherm voor pinpointing,
diepteaflezing voorwerpidentifica-
tie en añivijzing,/acceptatie.

rA roo tF â7Or-
TA 3oo f 87ãr-

GTt esoo f ã¿745r-
GTI 25f)O Pno Package
met 9,5" en '1 2,5" imaging schotel en GTI tas

DETECTORS

Grote gevoeligheid. 2 program-
ma's. Multi-notch [ideaal voon op
het strand) en autom. pinpoin-
ting.

f 1295,-

Buonren 114, A4OA HP Lippenhuizen
Tel. fOS13) 46 50 93, fax (O513) 46 30 67
e-mail : info @kooistna-detectors. com

Kijk op onze internetsite voor
meer technische gegevens,
onze prijslijst met alle detector-
merken, nieuwe aanbiedíngen,
occasions, accessoires, boeken
enz,


