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Golden pMax

Ceschikte detector voor hobbyisten
die veel op stranden en recreatie terrei
nen zoeken. Uitgerust met een semielliptische spider zoekschijf 24x 2o cm
Notch om trekringetjes uit te schakelen, 4 toonhoogtes.

f 1799,Bandido ll pMax
t\_'
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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 dieptebereik
koopt u deze met een 25 cm. schijf i.p.v. zo! ro kHz

Sand Shark
Nieuwste onderwaterdetector van Tesoro. Pulse
lnductie. Geschik voor de zo utwaterzoekers/duikers Ceen last van zouteffectenl

f 1995,kocht aan archeologische dÌensten
vanwege zijn eenvoud¡ge bediening,
geringe gewicht en door zijn hoge gevoeligheid, ook ìn lastige grondcondities Verschil
t.o.v. de Silver Sabre pMax: de Conquistador heeft een
vaste alle metalen-stand en een frequentieschakelaar
om storingen van andere detectors uit te schakelen.

f 1349,Silver Sabre pMax

De meest verkochte klassieker is
-\=
verkleindl Toppunt van professional'teit, eenvoud en hanteerbaarheid. Aanzetten en zoeken Weegt slechts 999 gram. rc

!

1269,-

Cutlass ll pMax

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

f 999,-

Compadre
Kleine krachtpatser, vervengt 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!

Í 749,-

=il

k{z

TiEer 5hark
Nieuwste onderwaterdetector van Tesoro. Voorzien
van een zout- en een zoetwater- stand. Nu met inlegbatterij. Hoge gevoeligheid uiteraard voor kettingen
en kleine gouden voorwerpen.

! 2399,-

-D-

Sovereign X5-2a

PRO

Supergoede detector, met name op zout/natte
en gemineraliseerde terreinen. Ceen diepteverlies, werh op r7 frequenties (BBS systeem)
Uitgerust met z5 cm wide
scan zoekschilf, oplader,
oplaadbatt., heuptas.
De digitale meter is
een aparte acces-

f 2295,-

so I re.

Meter

f 500,-

Relic Hawk
Professionele detector met 40 cm wide scan zoekschijf.
Specialite¡t: ongekend dieptebereik voor middelgrote voorwerpen (tussen 5 en 5o cm) Pakt echter ook munten. Door
ziin hoge gewicht minder geschikt als eníge detector. Wordt
geleverd met: lade( rugzak, hoofdtelefoon en beschermkap

opladers, zoeksch¡if stan daard, z5 cm.
Scan zoekschijf en div. software:
o.e. Smartfi nd discriminatie.

llide
Excalibur f 000

Dlr
De enige (onderwater)detector, waarmee.ie letterlijk overal goed
kunt zoeken en rommel kunt discrimine.
ren, zonder gehinderd te worden door
zouteffecten, zware mineralisatie of een kombinat¡e h¡ervan. Zoekschijf z5 cm. Wordt geleverd met

hoofdtelefoon, oplader en beschermkap.

13295,G<l(., o,r dc
bch

Digitale revolut¡e van M¡nelab,
ongekend dieptebereik door de vele
revolut¡ona¡re vindingen die toegepast zijn! Nu ook 20 cm zoeksch¡¡f
als accessoire beschikbaar.
Werkt op een totaal nieuw systeem, FBS
geheten (Full Band Spectrum). Deze
nieuwe technologie zendt gelijktijdig tot
z8 verschillende frequent¡es u¡t, variërend van r.5 kHz tot roo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als de discriminatie-precis¡e wordt verbeterd.

e

ø

Musketeer XS Pro
Na de Explorer XS het best verkochte model van Minelab
Professionele detector met een b¡jzonder goed
dieptebereik. veel akkerzoekers vinden dit de beste analoge
detector die er is. Discriminat¡e van ijzer is zeer goed.
llide scan zoekschijfvan z5

Í

1ggg,-

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

Musketeer

XS

Zie XS Pro, maar dan met 20
zoekschijf en met gewone
batterijen.

c

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

f

1299,-

Inhoud
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Vaotwaard 6o
Als jullie

dit lezen, zíjn wíj

a,ls

bestuur en l.eden vøn de øctiviteítencom-

m.íssie bezig met de voorbereíd.ingen van activiteiten d.ie pøssen bíj ons

rc-jøngbestaan in zooz. Tíjdens de zoekwedstnjden ín ons weekend te
Ootmørsum zøl men proberen nlet verøssende díngen te komen,
Tijdens overleg met archeologische ínstønties komt regelmøtigter

De klop op

sprake wie vøn

munten
PAGINA r4

leden nu daad.werkelijk bíj øndere ørcheologr.sche

d.e

verenígr.ngen actief

Toch

zijn.

zijn we beníeuwd

N atuurlijk weten we dít vøn een a.øntal led.en.
hoe

dit in den lande lígt. In deze tíjd.

d.øt er

vast nogwel een kerst- of nieuwSøørska,a,rt over ís, vrøag ík jullie deze te

gebruiken on1 ons natuurlíjk de beste wensen te d.oen en døømøøst øøn

Van het bestuur

2

en z4rrraart

a

Zoekr¡r¡eekend z3

a

Kennismakingstest
White's DFX

te geven

ín welke ørcheologr.sche verenigi.ng of hístorische king of
eríngen op dít geb i e d j e a ctí ef b ezig b ent. Dít b eh o efi. ni et

øn der e gr o ep

5

te

zijn

øls

zoeker met de detector, møør køn ook

zijn als determinøtor

van voorwerpen, of ín welke vot-m dan ook bíj het øssísteren bij opgrøvíngen, veldverkenníngen voor pløøtselíjke of regr.onøle verenígingen,

Ingezonden voor de
Vondst van het jaar zoot

schrijven voor plaatselijke verenigtngen etc. Een E-mail sturen køn

l6

nøtuurlijk ook nøør j.koning@ detectorøn't øteur.nL

Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in
Noord-West Europa

28

Reinigen van munten en
penningen

Denk ech[.er niet: ze weten het wel Neen, ík begtn met een schoon blad
papíer waarop alle gegevens zullen worden vetuerkt., zodøt we sterk

3r

het niet a,an het bestuur nxa.a.r a.an de medewerkingvøn de leden.

Vraagbaak

36

Nu de dag nadert dü er øen beslissing vøllen in de Tweede Kømer
zullen we vøker een beroep d.oen op d,e leden on+ te zorgen døt wij

Ik hoop dan ook ín het volgende nurrLmer hierover

sta.an tøn opzichte van de buitenwereld.

versløg te d"oen.

Mislukt dít overzícht, døn lígt

kunnen blijven d,oorzo eken.

Bij het løten detetmineren va.n n'Lunten door het KPK is het niet zo døt
ze øutomøtisch door het KPK øøngemeldworden bij

Detector magazine is het verenigingsblad van

d.e

øøngewezen

Provinciøøl Archeoloog. Elke vondst dient daør ofi.cieel aangemeld te

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

worden. Hientoor kun je, ík zou willen zeggen moet je, de gegevens van
Sluitingsdatum kopij: r februari zooz

heL KPK gebruiken.

Redactie

C.B. Leenheer (hoofdredacteur), N Leenheer,
J. Koning, A. Folkerts, D Eekhol W. Kuypers

Zorg eruoor døt bij welke ínstøntie je døn ook iets laat detennineren

Adviseurs en medewerkers redactie:
).Zijlstra, H.J.E. van Beuningen, M.A Holtman, A. Jager

Schøøm níet om hulp te vrøgen bij de eerste keren døt

het vondstregr.stratieþrmulier

Redactieadres

De Detector Amateur, Hanebalken r53,

9zo5CL Drachten, Fax (o5rz) 5451 tl,
e-mail: redactie@detectoramateur

nl

Advertenties
Tarieven op aanvraag bij de redactie Het bestuur
behoudt zich het recht voor advertenties zonder
opgave van redenen te we¡geren.
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Druk:
Necumdruk, Drachten

an Archis wordt ingevuld.

Vraag alti.jd toestemming tot zoeken aan de

I

landeigenaar of beheerder van de grond

I

Legitimeer

je

met

I

Wees voor onze

I

je toestemming hebl

verkregen van

Copyrìght: Nìets uit deze uitgåve mag worden verueelvuldigd en/ofopenbaar gemaah door middel van druk, fotografie, mrcrofìlm ofop welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemmtng van de redactte

Neem zoveel mogelijk het metalen afual,
zoals lood en koper mee Denk om het

milieu

a p p e I íj

ke cu ltu

u rh i sto ri s ch e

plaals waartoe het gebied behoorl

I

Bovengenoemde

vondsten moeten eveneens

worden aangemeld by de desbetrffinde

bij een archeologische opgravíng

I

ch

gemeld worden bi.j de burgemeester van de

a

O

n s

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

Laat munitie liggen; indien nodig de plaats

tenzü

Vondsten, waaruon men redelykewijs kan

w ete

d eu r.

Zoek nooil op archeologísche terreinen,

is

oannemen ofvermoeden dat deze van

vereniging'de Detector
b a ssq

Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

de bevoegde instantíes om mee te helpen

ISSN: r386-5935

invult.

(btjvoorbeeld aon een eventuele grasmot)

markeren en de politie waaschuwen

I

Ltet

zo, dat er geen schade zichtbaar

je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I

je

uishoudel¡jk reglement

Am ateu r' een d etecto ra m

Vormgeving en layout
H Crafisch buro Creatype, Drachten

v

rcheol ogische i nsta nti es, zo a ls d e

provinciaol archeologen en het KPK.

I

Het

's

nachts zoeken zonder toestemming

van de landeigenaar is verboden lemand

die's nachts zoekt is verdacht bezig

Lidmaatscha
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging alt¡jd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende j aar. Opzegging dient uìterlijk op r augustus schriftelijk binnen

Denk niet: ik heb mijn vondst al løten zien, bijv. bij een n'Luseum en
nu is het klaør. Zo werkt het nu niet en heefi in vele gevøllen de løøtste

jøren ook niet zo gewerkt.

€ 26,-.
€ 33,-.

te zijn. Per janua ri zooz bedraagt de contributie
Prijs steunleden
Postbank

r

€ 8,-

en buitenlandse leden

675ooo t.n,v. De Detector Amateur, Leeuwarden

Eigenlíjk zouden ølle ørcheologische museø d.e vondstregístrøtieþrmulieren vøn Archís op vooraød moeten hebben. Zoekers kunnen weten
wøt ze nloeten doen. Een leek die daør terecht komt, kan d.øn op weg
geholpen worden.

Johøn Koníng

NÀM€Nf

H€T B€fTUUK €N M€D€\^/€KK€KÍ
\^/€Nf lK €€N l€D€K €€N q€ZoND 2002 To€.

Veel brieven, vragen enz. komen

Activiteitencom

nogal eens bij de verkeerde personen

Voor vragen, suggest¡es enz. over

van de vereniging terecht, Vandaar

zoekdagen, determ i natiedagen

dat we de adressen weer eens op een

kunt u terecht bij: C. Lukassen,

rijtje zetten.

llilt

in

de bus vølt is het ølweer zooz,

zijn

de

feestdøgen weer voorbij en zijn we misschíen øl wøt gewend. øøn het
gebruik vøn de euro. De euro, nøtuurlíjk het wordt er vooral øls we

nøør het buitenlønd gøan een stuk gemøkkelijker op. Geen gewissel en
constønt omrekenen nøør de gulden, rnøør bijnø overal hetzelfde
muntstelsel.

Voor ons øIs zoekers heefi het ook conseqenties. Bijvoorbeeld ølsje de
komende jaren op een buitenlønd.s strønd de detector uítløø¡. We
vinden døn immers hoofdzøkelíjk nog nla.a.r eurornunten díe overøl
zijn uit te geven. Het za) er wel wøt saøier vøn worden, en je rnoet er
als zoeker ook niet aøn d.enken dat ze de euro bíjvoorbeeld 5oo of 7oo
jaør geleden øl hadden ingevoerd. In pløøts vøn d.e duizenden verschillende munten die we nu kunnen vind,en, zou

je døn nu øltijd en overøl

dezelfde soort nlunten vind.en.

zooz, betekend yoor de vereniging d.øt we ølweer rc jøør bestaan. Nu is
ß ja.Ør natuurlíjk nogniet zoveel, maør toch ís er in d.etectorlønd.heel
wøt gebeurd en verønderd. De verstøndhoud.ing tussen d.e zoekers en de
ørcheologie wØs rc jq.a.r geled,en niet zo best. Er werd dan ook gevreesd.
voor een detectorverbod. Nu ønno zooz is de verstandhouding over het
ølgemeen een stuk beter. Er wordt regelmøtig overleg gevoerd. met

schrijven in plaats van bellenlll

issie

Meerpaal 2t8,9732 AM Croningen,
Tel. (o5o) 541B96.
zoekdag@detectoramateu

r. n

I

Ledenadministratie

Occasions, Kopij

Opgave van leden, adreswijzigin-

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

gen, vragen over de contributie bij:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

VL lVoudstra, Melkemastate

9zo5 CL Drachten

8925

verbe-

terd worden. Zo zouden er nog tneer vondsten moeten worden øøngetneld en zouden d.e aønmeldingsproced.ures gemøkkelijker dienen te
worden. Maar we zíjn op

d.e

goed.e yoornenxens.

Laten wíj øls

ín Ned.erland is

med.e

øfuønkelíjk vøn uw

inzet.

Voor determinatie van door u
gevonden voorwerpen dient u een
foto of duidelijke zwart-w¡t
tekening op te sturen naar:
D. Eekhol Vangstraat 46,

D. Smilde,
Pr. Bernhardweg 3r,
8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 631978.

847r

d s mi lde@detectora mateu

r. n

I

EX Wolvega,

vraagbaak@ detectoramateu

r. n

I

Bestuursleden
Voou ¡tter

Bestuurslid/coördinator
activiteitencomm¡ssie

Koning
Roodborststraat 2o
89r6 AC Leeuwarden
J.

Tel.

/

j. kon

J. Bosma

Korenmolen 7t
VB Drachten

fax (o58) 2t65573

9zo3

ing@detectora mateu

r. n

I

fel-

|

fax (o5r z)

j.bosma

@

5r 5r

rz

detectoram ateu

r. n

I

Vice-vooaitter & hoofdredacteur
Secretaris
D. Smilde

CL Drachten

Tel (o5rz) 54¡¡77 (na r8.oo uur)

Pr. Bernhardweg 3t
8453 XC Oranjewoud

Fax (o5t z) 545r r 7

Tel (o5r3) 63r978

9zo5

redactie@detectoramateu

r. n

Bestu

u

I

Fax (o5r3) 632927
r. n

I

rslid

D. Eekhof

Penningmeester & ledenadministratie

Vangstraat 46
847r EX lfolvega

!L lloudstra

fel.

8925

I

Melkemastate r6

fax (o56r) 6r8579
r.

Kees Leenheer

nl

AP Leeuwarden

Tel. (o58) z6618r8
Fax (o58)

J. Huls

Croenendael zor
8z7r EL l.lsselmuiden

Tel (o38) 33rr68r
j. h u ls

@ detectora mateu

2664646

wwoud stra @detectora

Bestu ursl id

zijn de prijzen in diverse advertenties helaas nog in guldens vermeld.

I

kwijt bij onze secretaris:

d.eekhof@ detectora mateu

Omdat de advertenties voor heel zoor voorgedrukt zi¡n,

n

r.

d.sm ilde@ detectoramateu

zoekers ons best doen orn seríeus on't te gaa.n met vondstøønmeldingen.
De toekomst vøn het zoeken

545't't7

Vraagbaak

goede weg.

Bíj een nieuw jøør horøn ook øltíjd

(o5rz)

redactie@detectora mateu

Vragen over de vereniging kunt u

Hanebalken r53

Natuurlijk zijn we er nog niet en kunnen nog veel díngen

Fax
I

Vragen

C B. Leenheer

pløøtselijke ørcheo-

6,

w.woud stra @detectoramateu r.n

diverse instønties over de wetgevíng, vondsta.ønmeld.ingen enz. Veel
d.e

r

AP Leeuwarden

zoekers hebben een goed.e reløtie opgebouwd n+et
loog.

u zoveel mogelijk

m

Advertenties, Opgravertjes,

2002
Als het møgazíne bij u

Belangrijke adressen

r. n

I

m

ateu

r. n

I

XP

MEîAL
DMECTORS

XP Metaaldetectors
gaan verbazingwekkend diep...

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de helangrijkste
e i ge nscha p pe n va n XP- D ete ctors
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

OMSCHRIJVING
Robuuste 22 5 cm waterdichte
zoekschotel met beschermkap.
Speciaal verstevigd verbindingsstuk.
Fiberglas ondersteel.
Draa isluiting.
Comforta bele foam handgreep.
0nbreekbare armsteun.
Duurzame schotelkabel.
Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hip-mount te gebruiken.

gevoeligheid en een betere afwilzing van ongewenste
signalen. Door de dubbele discriminatie hebben we
een belan grijke f lexibiliteit in meta a lafwijzin g,
waardoor we optimale prestaties krijgen in het veld.
0nze expertise, in elektromagnetisme, heeft ons in staat
gesteld om, een laag frequente 'Dubbele-D' zoekspoel te
ontwikkelen die een extreme dieptebereik heeft.
Vanaf het eerste moment dat je een XP-Detector ter hand neemt
zul je versteld staan van het gebruiksgemak. 0fje nu beginner of

Frequentie: 4600 Hz.
Dubbele discriminatie.
Alle metalen stand.
Grond afstelling: automatisch of handmatig.
Normaa I / Minera lisatie scha kelaar.
Voeding: 8 AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.
Batterijduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met oplaadbare
pack.

gevorderd bent, je zult aan deze detector veel plezier beleven,
vooral door de handige instellingen voor snel en gemakkelijk gebruik.
XP-Detector ¡s er trots op innovatieve producten te ontwikkelen van
hoogstaande kwaliteit en duurzaamheid.

pack.
scan schote

Ðøgo¡ercHøkt
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
lnternet: www.detectornet.nl

E

-

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

/ool<t/t/í)olçr)itil 2:) 0it 2,1 iit;l;tf I 2002
De vereniging De Detector Amateur bestaat dit

jaar

ro

jaor

en

daarom is het de bedoeling om van het komende zoekweekend in

Ootmarsum iets speciaals te maken.
Een gezellig zoekweekend met allerlei

octiviteiten voor het hele
gezin, z dagen zoeken op grote akkers in hopelijk een lekker lentezonnetje, vondsten loten determineren en de nieuwste detectors bekijken
bij de importeurs.'s Avonds eten in het restaurant en meedoen aan
de DDA-superbingo. Omdat het een speciaal weekend is hebben we
natuurlijk ook een aantal speciale verrassingen voor u in petto.
Natuurlijk kunt u ook alleen de zaterdag of alleen de zondag komen.
Beide dagen is er een determinatieteam, zijn er importeurs met

stands en is er een prijsuitreiking.

Kamperen op het terrein bij het restaurant.
Elektriciteit en sanitair is aanwezig.
Prijs: € SJo per nacht per tent/caravan

Overnachting in kampeerboerderij.
Prijs: € 5,7o p.p.per nacht.
Het zoekweekend zijn we net als z jaar
geleden te gast in cafe-restaurant 'De Molenberg'. Een accommodatie met een speeltuin,
kegelbaan, voetbalveld en kampeerboerderij.
ln de directe omgeving hebben we een aantal
hele grote nieuwe zoekvelden ter
beschikking.
Bij een jubileumweekend horen natuurlijk
ook speciale prijzen. Dit weekend hebben
we een prijzenpot die nu al gevuld is met

€ 3zoo

Slaapzak en kussen meenemen.
Reserveren per e-mail: zoekdag@detector

amateur.nl oftel. (o5o) 54

B 396
(G. Lukassen)
Mogelijkheid van speciaal DDA-ontbijt en
diner in het restauranl
Hotels, pensions en campings in
Ootmarsum en omgeving.
lnfo rmatie:

WV Ootmarsum, tel. (o54t) z9 zt

83.

(f 7ooo,-)
D eel n a m e zo ekw e d st rij d e n :

Voor zoekers en gezinnen die het hele
weekend willen blijven zijn er de volgende
mogelijkheden om vanaf vrijdagavond te
overnachten:

Zaterdag:
leden en steunleden €
niet leden € r6,- p.p.

8,-

p.p.

8,-

p.p.

Zondag:
leden en steunleden €
niet leden € r6,- p.p.

lleekend:
leden en steunleden €
niet leden € ¡o,- p.p.

rS,-

p.p.

U kunt lid worden op de zoekdag
Het definitieve programma wordt ¡n het
volgende magazine bekend gemaakt.
lnlichtingen, reservering en /of suggesties:
Cerard Lukassen zoekdag@detector
amateur.nl of tel. (o5o) 54 13 396.

Hans Elsevier Stokmans

V€KD€K ZO€K€N
tSament

Zo af entoe denk je met
enige terughoudendheid en lichte
somberte over onze hobby, en dan
met name over de verhouding tussen de detectoramateurs en de archeologen. In eerdere
stukjes voor deze
rubriek heb ik daar ook
al over geschreven.
Deze keer komt dit stukje

tot stand door de vergelijking die getrokken werd tussen
zoekers en een zwerm sprinkhanen. Het kopstuk in de nationale
en intemationale archeologie die
deze uitspraak deed, doelde duidelijk op een plaag. 'rX/ij zoekers zijn
dus een plaag, niets meer of minder.
Het is jammer dat er door
sommigen rrogzo wordt gedacht.
Maar ik merk aan de andere kant
ook dat met name de jongere
generatie archeologen steeds
'rustiger' tegenover onze hobby
staat. Toch is het mijns inziens
wel belangrijk om, voor het
behoud van onze hobby, in de
toekomst het kaf van het koren te
scheiden. Er lopen namelijk nog
altijd onverantwoordelijke zoekers
rond die onze hobby schaden. Nu
is de DDA al een hele mooie stap
in de richting van een brede en
maatschappelijke acceptatie van de
metaaldetectie als hobby,
maar ik denk we nog
verder moeten gaan om
onze hobby te behouden, en ook om tot
een nog veel nauwere
samenwerking met
archeologen te komen.

De volgende uitspraak doe ik geheel
op persoonlijke titel:

Om die (nog) nauwere banden te
krijgen, moeten we tot een
n n i ngstelsel
komen. Wat volgens

vergu

mij moet inhouden
dat een ieder die met
een detector zoekt of
wil gaan zoeken, een
aantal examens moet
afleggen om te mogen
zoeken of te blijven zoeken.
Die examens moeten zich vooral
richten op het determineren van de
metaalvondsten, herkennen van
grondsporen, documentatie en
registratie van vondsten en sporen
en een gedegen schervenkennis.
Bovendien brengt het behalen van
het'zoekersdiploma' de standaard
gedragsregels met zich mee, d¡e de
DDA nu al zo goed verspreiden.
Er is een aantal
archeologen waar ik
goed contact mee heb.

Ik merk dat zij werkelijk
openstaan om een toekomstige samenwerking te
bespreken. Zlj zljn echt een
betrouwbare ge spreksparlner,
alleen moeten wij als zoekers
ervoor zorger' dat ook wij een
verenigde, betrouwbare partner
zljn en blijven. Door mijn
contacten met de
archeologen merk ik
dat zij oprecht blij

zijn als ik met
nieuwe informatie
kom. Ik ga me voor

mijn gevoel

steeds

meer begeven op een
vlak tussen detectoramateur en amateur-archeoloog in.

Laatst liet ik een archeoloog weer eens enkele vondsten
zien, waaronder twee fragmentjes
van Vroeg-Frankische fibulae.
Door mijn bevindingen en de
vondsten te melden en te bespreken, kreeg de betreffende archeoloog voor dat gebied een nauwkeurigere datering van het ontstaan
van de bewoningsgeschiedenis op
het onderzochte terrein. Iets
verderop deed ik nog enkele vondsten uit de vroege, volle en late
Middeleeuwen (onder andere een
schijffibula en een aardig gespje).

Met name het scherfmateriaal was

hierbij zeer belangrijk. Door

deze

samenwerking staan er ook weer
nieuwe mogelijkheden open, die
tot voor kort nog bijna onmogelijk
leken.

Het loont dus om gedegen te werk te gaan en je
te laten zien als
betrouwbare ogen en
oren in het veld. Alleen
op deze manier kunnen wij, volgens mij,
doorgaan met onze hobby
en onze positie versterken.
De al eerder gememoreerde
mening over de sprinkhanenplaag
kunnen wij met de'kaf van het

koren-theorie' ombuigen in een
positievere kijk op onze prachtige
hobby.

Albert Folkerts
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Uit een persbericht vernamen we dat
archeorogische opgravingen tangs

de

het

Bii
'
Hardinxveld-Giessendam werd een Tooo
jaar oud skelet van een vrouw ontdeh.
tracé van de Betuweroute voorbii ziin.

Vlakbij werd een even oude

boomstam-

kano gevonden. Bii Meteren werd

mysterieuze lange rij overblijfselen
houten palen, wellicht de

een
van

toegangsweg

tot een 'Stonehenge' ontdeh. Het totale
resultaat: elf wetenschappelijke onderzoeksrapporten.

Niemand weet precies wat zich 33oo jaar
geleden - in de midden bronstijd aßpeelde in Meteren. Over een lengte
van een paar honderd meter zijn er de
resten gevonden van een laan met aan
weerszijden houten palen. Het vermoeden is dat de laan gebruikt werd voor
processies naar een heilige'plaats, iets
als Stonehenge in Engeland.
Zoals je Stonehenge hebt, hadje ookveel

'woodhenges'. Daar liepen vaak lanen
naar toe, zoals we die gevonden hebben
bij Meteren. Misschien ligt er in de
nabijheid een woodhenge waar in de
bronstijd ceremonies plaatsvonden. En
werden de lanen voor processies
gebruikt. Zo'nlaanvan hout is voor
Nederland een unicum, hoewel bij Zwolle is ook al iets dergelijks gevonden, en
wat te denken van a-l die steencirkels en
palenkransen om allerlei grafheuvels in
Drenthe en Brabant. In Engeland zijn er
diverse stenen versies net als in Bretagne.
De vondst klinlct spectaculair, maar voor
een leek was er niets Ie zien. De archeologen vonden slechts twee lange rijen
ronde donkere vlekken in de grond,
paalgaten - de resten van wat ooit palen
waren. Dat zij er een laan van hout in
zien is dus een interpretatie, een ander
zal er weer een omheininginzien.Ze

kunnen nooit de waarheid opgïaven.

iJ"iJ,"ïLJt:'

van Meteren is één van

tegen zijn gekomen langs het tracé van
de Betuweroute. Ze hebbenvanaftgg5
gewerlt. Vijftig proefopgravingen, negentien grote opgravingen. Een immens
project. Het succes van het archeologische mammoeþroject ligtvoor een deel
aan het feit dat het rivierãngebied sinds
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en wild, maar ook handel zijn altijd in de

buurt van water te vinden. Ook in de
bronstijd was het rivierengebied
'dichtbevolkt'. De bronstijd is een interessante periode. De bewonersintensiteit lag
veel hoger dan we zes jaar geleden wis-

ten. Met alle kleinschalige landbouwwas
het eigenJijk al een cultuurlandschap. De
mens had er toen al zo nadrulkelijk zijn
stempel opgedrukt. De negentien opgravingen hebben een schat aan informatie
opgeleverd over de woege bewoning van
het rivierengebied. Nu het veldwerk erop
ziT, zljn de archeologen druk bezig met
het onderzoek.
Publicaties

uit een serie van elf wetenschappelijke boelcr¡¡erken zijn inmiddels
verschenen. In de loop van het jaar
volgen de andere delen. Deze lijvige
boekwerken zijn vooral voor archeologen
en amateur-archeologen bedoeld. In
september verschijnt er een populairwetenschappelijke bewerking in een
oplage van 2.5oo. Het zoo pagina's dikke
boek zal in alle boela¡rinkels langs de
goederenlijn verkrijgbaar zijn. Ook komt
er een video-documentaire over de opgravingen uit. En daarnaast is er op Intemet
via www.archis.n-l een schat aan informatie te vinden. De gigantische hoeveelheid
informatie die uit de lange smalle strook
Nederland naar boven is gekomen, is ook
aanzet voor nader onderzoek. Het onderzoek in Meteren zal zeker voortgezet
worden, maar dat betekent niet meteen
opgraven en onderzoeken. Archeologen
graven eigenlijk alleen op als de bodem
verstoord wordt. Nader onderuoek zal
vooral literatuuronderzoek zijn; vergelijkingen van de vondsten met opgravingen
De eerste drie
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elders. \Ve moeten ervoor waken dat de
l¡odem niet verstoord wordt. Gemeenten
vnjzígen continu be stemmingsplannen,
zeker nu de Betuwelijn realiteit wordt.
Het is aan de provinciaal archeoloog om
in de gaten te houden dat de bodemvondsten bewaard blijven. In de jaren graven
kwamen vooral de tot de verbeelding
sprekende vondsten in het nieuws. In
Hardinxveld-Gies sendam bijvoorbeeld
werd Trijntje gevonden, de oudste begraving van Nederland: Tooo jaar oud. Ook
zijn er minder aansprekende, maarwel
heel belangrijke opgravingen gedaan.
Zoals bij Malburg bij Kerk-Avezaath. Dat
was een van de weinige keren dat er
onderzoek gedaan kon worden naar het
.We
piattelandsleven in de middeleeuwen.
weten hoe het toen stond met de geestelijke stand, hoe de rijken en de stadsmensen leefden, maar van het plattelandsleven was niet veel bekend. De archeologen
vonden twee gehuchtjes, waar vier of vijf
boerderijen hebl¡en gestaen. Opvallend
was dat er nauwelijks banden waren met
het nabijgelegen Tiel, dat toen een
belangrijke handelsstad was. Er is heus
wel een link met Tiel, maar met name
Malbwg had vooral banden met het
klooster van Thorn in Liml¡urg. Malburg
was eigendom van het ldooster. Daar
gingen de mensen voorraad halen en
hadden ze hun handelscontacten mee, in
plaats van met Tiel. Sociale strucluren
waren toen sterker dan markMerking.
Overigens zorgden die boeren eerst voor
hun eigen voedselvoorziening, en maar
een heel ldein beetje voor Tiel of hun
leenheren.
Opvallend bij de Middeleeuwse opgravingen waren de gevonden overblijfselen

van de paarden. Paarden uit de bronstijd
die ze gevonden hebben, waren hoog-rit
zes jaar oud. In de Middeleeuwen kom je
paarden tegen van ruim twintig jaar oud.
Dat duidt op een hele andere relatie
tussen mens en paard. Misschien lreeg
men toen, net als sommigen nu, wel
vochtige ogen als men in de ogen van een
.Wie
paard keek.
weet.

André Bulter
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Woensdag z4 oktober was het dan eindelijk zover.
Ruud de Heer (Detection Systems Holland) belde
me dat de eerste DFX'n binnen waren gekomen. lk
was onderweg van Almere naar Musselkanaal en
stond dan ook binnen een uur op de stoep bij
Ruud in Zalk. Na wat bijgepraat te hebben, spoedde ik me naar huis om zo snel mogelijk de nieuwste detector van White's uit te proberen. Als
enthousiaste XLT-gebruiker was ik natuurlijk erg
benieuwd hoe de nieuwe DFX zou presteren.

Bij het openen van de doos viel de
degelijke verpakking op die
beschadiging tijdens transpor1
voorkomt en ik begon voorzichlig
de machine uit te pakken. Het
uiterlilk van de DFX is identiek
aan dat van de vertrouwde XLT en
alleen de aanduiding DFX verraad
dat we het hier met de nieuwste en
meest geavanceerde telg uit de
White's familie te maken hebben.
De DFX bestaat uit vier onderdelen namelijk: de armsteun met
daaraan het elektronicahuis en het
display, de lichte tussensteel, de
ondersteel en de nieuwe z5 cm
Multiple Harmonic Wide Band
schotel. De detector Iaalzich
gemakkelijk samen bouwen en het
geheel voelt solide en licht aan
zoals we dat van.White's Electronics ltd. gewend zljn. ln de doos
zitten verder een batterijlader en
twee batterijhouders waarvan één
oplaadbaar (gevuld met nicad
batterijen zonder geheugen), en de
andere die gevuld kan worden met

8 penlite (alkaiine) batterijen. Ook
een koptelefoon, kabelgeleiders en
beschermkap ontbreken niet. De
beschrijving leert dat het oplaadbare bafterijpack de eerste keer zz
uur geladen moet worden en
vreemd genoeg, als rustig mens,
bleek ik niet zoveel geduld te
hebben en besloot snel de batterijhouder te vullen met de alkaline
penlites. Dit pack laat zich eenvou-

dig in de elektronicabehwizing
glijden, dekseltje dicht en aanzerten maar!

Bij het aanzetten valt de helderheid van het scherm op. De XLT is
alzeer goed afleesbaar, de helderheid van het scherm van de DFX
overlreft dat van zijn oudere

broertje. De informatie, die het
scherm geeft bij het instellen van
een zoekprograÍnma, ziet er voor
een XlT-gebruiker zeer verlrouwd
uit. De DFX programmatuur kent

enkele extra functies t.o.v. de XLT,
waar ik later nog uitgebreider op
terug kom. De informatie "v1iegt"
bij de DFX over het scherm en
duidelijk is dat de dubl¡ele kloksnelheid van de processor zich
vertaalt in het sneller laden of
programmefen van een programma. De DFX kent vijf zoekprogramma's die door de fabriek
vooringesteld zljn maar ook vier
custum- Eeprom zoekprogramma's
die naar eigen behoefte aangepast
en bewaard kunnen worden. Je
kunt deze 4 programrna's zelfs
een eigen naam geven zoals bijvoorbeeld schoon, lrril, recreatie
enzovoort!
Nu ben ik hier in Musselkanaal in
de gelukkige omstandigheid dat ik
voor een zoekterrein niet ver hoef
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te lopen of te rijden want om mijn
huis liggen honderden hectares
akkerland waar ik met toestemming mag zoeken. Deze akkers

liggen vol met het vermaarde
"stratendrek" en dus is er genoeg
moois te vinden. Om te beginnen
probeer ik één van de nieuwe
vooringestelde Eeprom programma's die evenlueel naar eigen
behoefte aangepast kunnen worden. Maar na het laden van het
prograrnrna en enkele meters
getest te hebben concludeer ik dat
de "Amerikaanse" programmahrur
niet echt geschikt is voor onze
Holiandse bodem, tenzij men niet

binnen een uur "hoorndol" wil
worden. Met deze progremmatuur
brengt men de DFX waarschijnlijk
binnen het uur weer gillend terug
naar de dichtstbijzilnde dealer. Ik
besioot dus deze vier programma's

in grote lijnen in te stelien naar de
uitgeteste " Hollandse" basisprogramma's zoals die door de White's importeur (DSH/Ruud de
Heer) bij de DFX geleverd worden.
Daarna snel weer terug de "tuin"
1n.

Rust, er heerst rust gedurende de
eerste meters die ik over de akker
loop. Ik zwaai voor de zekerheid
even met mijn schep over de
schotel en een duidelijke heldere
piep bevestigt dat de DFX in ieder
geval werkt. Al snel volgen enkele
duidelijke signalen en na wat
graafwerk begroeten we de eerste
munten, want op r5 cm pak ik de
eerste r9e-eeuwse cent. Twee
stappen verder op 18 cm de tweede
rge-eeuwse cent. Ik dacht "dat gaat
goed", maar was iets te voorbarig
en vond verder alleen nog wat

non-ferro (niet-ijzer), waarbij het
grootste stuk (een stuk vertind)
blik van ongeveer ro bij ro cm

toch op ongeveer 5o cm diepte
"gehaald" moest worden. En toen
kwam ook langzaarn het l¡esef dat
ik geen enkele valse toon had
gehad. Bij elke "beep" lag er ook
wat op deze toch licht gemineraliseerde grond. V/at mij opviel was
dat er soms een "toon" kwam die
zowel in het niet ijzer als in het
ijzergebied (op de display) een
balkje weergaf. Na dit in de grond
gecontroleerd te hebben, bleek het
dat er een stuk ijzer naast een
stukje lood lag. De beeldscherm
informatie blijkt dus echt goed te
werken: Toonmaskering van het
íjzer (maar wel zichtbaar op het
scherm) en detectie van het er
naast liggende non-ferro (in dit
geval lood).

E5
De DFX was tot dan erg stal¡iel en
stil en had nog geen kraakje laten
horen. De discriminatie van ijzer
en mineralisatie werkt dus bijzonder goed. Ik besloot de AC-sens
(diepteregeling) op te schroeven

tot8o (95/o van het maximaal
vermogen) met als resultaat: nog
even stil en stabiel.
De volgende dag ben ik op een es
in Onstwedde gaan zoeken waar

de grond toch zwaarder gemineraliseerd is. Het resultaat was: een
handvol munten en voorwerpjes,
een berg non-ferro (niet ijzer)

rommel en een heerlijke stille en
"stal¡iele" zoekmiddag.

Ik had tot dan gezocht in de z
frequency "best data" mode,
hetgeen betekent dat de DFX twee
frequenties de grond in stuurt
namelijk 3 kHz en 15 kHz en
waarbij de processor de beste data
(metaal informatie) laat verschijnen op het scherm en deze hoorbaar maakt in de koptelefoon.
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besloot het nu eens te proberen
met alleen de 3kHz frequentie en
merkte meteen dat de DFX onrustiger werd en af en toe met licht
gekraak de eigenschappen ging
vertonen van een normale detector
op gemineraliseerde grond. Lagere
Il<

frequenties zorgen weliswaar voor
meer diepgang en maken een
detector gevoeliger voor metalen
zoals bijvoorbeeld koper en zilver,
maar werken ook veel minder
stabiel en veroorzaken meer
gekraak dan de hogere zoekfrequenties die veel rustiger en
gevoeliger voor metalen als goud
en nikkel zt1n, maar heiaas ook
minder diepgang hebben. Ik
moest de AC-sens (dieptebereik)
dan ook wat terugschroeven om
enigszins dezelfde rust te creëren
als voorheen.

Ik was inmiddels verwend met de
rust, die er tijdens het zoeken met
de Spectmm DFX heerst. Het
blifkt dat de aangepaste programmatuur onontbeerlijk is. De Groningse, vaak gemineraliseerde
grond is toch weer anders dan de
vette Beuningse ldei en om met
een leld<er en stabiel programma
te kunnen zoeken zullen er her en
der toch wat ldeine aanpassingen

in

de programma's nodig zijn.

De DFX wordt standaard geleverd
met 9 (voorgeprogrammeerde)
programma's. Met de vier zelf

instelbare pro grarrúna's, zoals die
er door de White's importeur DSH
ingezet worden, kan men zonder
enige kennis van het programmeren direct bijzonder goed uit de
voeten. Het zijn echt vier Hollandse "Turn and Go" programma's en
dat maakt dat beginnende of
minder err/aren zoekers ook goed
met deze professionele detector uit

de voeten kunnen. De echte "detec-

torfanaat" die het uiterste uit de
DFX wil halen, komt echter ook
volop aan zijn treld<en. Hiervoor
biedt de White's Spectrum DFX
voldoende mogelijkheden.

cluentie keuze maken. Dus wanneer je op erg schone grond zoekt,
gebruik je bijvoorbeeld de 3 I(Hz
(groter dieptebereik).

Ij

De DFX kenl 44 (jawel) verschillende instelmogelijkheden en
enkele hierr¡an kunnen elkaar
behoorlijk beïnvloeden zodat de
som der varianten welhaast ontelbaar is.

15

Op zeer verr¿uilde grond kun je de
r frequentie 15 kHz goed gebruiken zodat je geen last meer hebt
van mineralen en dergelijke. Deze
zoekfrequentie zal kleine gouden
en zilveren muntjes veel beter
detecteren.

Enkele nieuwe opties t.o.v. de XLT

zijn het "Hotrock reject" fi1ter
(afwljzen van zware mineralisatie).
Deze is zodanigin te stellen dat
totale acceptatie tot totale afwljzing
van aanwezige mineralisatie mogelijk is. (Dus geen nare bijgeluiden
meer op welke vemrilde grond dan
ook).
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Een extra belangrijke DFX functie
naast de z frequency "best data"
(zie boven) is de z frequency

"correlate" functie waarbij het
signaal van een vondst met beide
frequenties vergeleken wordt en
indien deze niet overeenstemmen,
het object afgewezen wordt. ( Goed
te gebmiken op met ijzervervuilde
grond zoals bijvoorbeeld ijzeroer.)

Een verdere interessante optie is

DSF oftewel Digital Signal Fìltration, die ingesteld kan worden van
twee (standaard bij een normale
detector) tot en met zes filters. Hoe
hoger het aantal filters des te
dieper en stabieler men kan zoeken in gemineraliseerde grond,
zeer diep dus! Eenmaal gewend
aan dit grondfilter zalje zeet
waarschijnlijk niet meer zonder
willen zoeken. Bijgeluiden behoren echt tot het verleden en met
behoud van diepte!l!
" Sweep speed" (instellen van de
zwaaisnelheid) is ook een interessante optie die het mogelijk maakt

om op schone of lichtuerontreinigde grond met een hoge zwaaiinstelling snel te zoeken. Een lage
instelling maakt dat de afstelling

VDI normalised ( zichtbare
discriminatie identificatie) is
handig voor oud XLT zoekers. De
DFX geeft dan de vertrouwde XLT

van de detector optimaal is om
rustig te zoeken op sterk verontreinigde grond.

(metaal) referentie getallen weer.
De keuze uit het zoeken met r

De stichting Archeologie & Monument te Emmen, waar ik samen
met enkele andere detectowrien-

frequentie, namelijk de 3 kHz of 15
kHzrnag een aanwinst genoemd
worden. fe kunt nu zelf de fre-

den bij officiële opgravingen de
grond afzoek en meehelp met

opgravingen, is momenteel bezig
met het opgraven van een voorde
(:doorwaadbare plaats in een rivier
oIbeek). De grond hier is erg
schoon en kent nauwelijks mineralisatie. Mijn oude XLT kon hier tot
nagenoeg de maximale gevoeligheid opgeschroefd worden en voor
de nieuwe DFX moest dit natuurlijk een prachtig stuk testlerrein
zl1n. Ik besloot om een stuk grond
af te zoeken wat al minstens tien
keer zeer nauwkeurig afgezochl
was door diverse detectoren.
De discriminatie werd nagenoeg
geheel teruggeschroefd, zodat ik
ook ijzer zou kunnen detecteren
(accept vanaf min -8o) en ik begon
samen met behulp van Peter
Frikken, een wel zeer ervaren XLTzoeker, rustig het voorgenomen
stukje grond af te zoeken met als
resultaat: z rnínuTíeuze stukjes van
handgesmede spijkers ( 'dikke
spelden" op ong. 15 cm) en een iets
groter stuk (ong. 4 cm) op ong. 15
cm. Dit was een diepte die ons
deed verbazen. De DFX is erg
gevoelig en voegt wat dat betreft
ook weer iets extra's toe in de
archeologiewereld.

Ik had nog een zoekopdrachtje
Iopen bij de manege in Stadskanaal. Hier was waarschijnlijk een
gouden armband tijdens het
paardrijden verloren. Een manegebak waar al 3o jaar intensief
wordt paard gereden is wel zo'n
beet¡e het absolute uiterste t.o.v.
van schone grond. Je hebt hier te
maken met zwaar verontreinigde
grond, die sterk gemineraliseerd
is. Na het licht vervuilde prograrnrna geladen te hebben, is de
detector instabiel en reageert
nerveus op deze sterk gemineraliseerde grond. Ik besefdat ik
waarschijnlijk beter het sterk
verr¡r-rilde programma had kunnen laden, maar besluit dit toch
niet te doen. In plaats daarvan
schroef ik "groundfiltering" op
van 4 naar 6 en daarna wordt de
DFX ineens stabiel en rustig.
Na veel sterk aangetast muntgeld,
gespen, knopen, stij gbeugels,

sleutels en de vermaarde trekringen gevonden te hebben, komt de
verloren gouden armband helaas
niet boven water. Maar "groundfiltering" blijkt wel een zeer
praktische en nuttige functie te
hebben bij het onderdrukken van

mineralisatie-invloeden. Hierdoor wordt het zoeken met de
Spectrum DFX (met een te verwaarlozen(!) diepteverlies op
sterk gemineraliseerde grond)
wel heel aangenaaml!

BLOCI{ EDIT
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wel één voorwaarde: de juiste
" Hollandse " zoekprogramma's.
Het toepassen van twee zoekfrequenties (onafhankelijk of samengevoegd) en de nuttige en unieke
instelopties van de DFX, bieden de
detectoramateur dan ook geheel
nieuwe mogelijkheden bij het
beoefenen vanzljn of haar hobby.
Deze reeds ingezette digitale
(frequentie) techniek zal dan ook
in de detectorindustrie nog verder
zijn intrede doen. Het was dan ook
te verwachten dat White's Electronics met een dergelijke detector op
de markt zou komen. Men heeft
deze nieuwe detectortechniek op
een wel zeer functionele wijze in
praktijk',¡/eten te brengen;

E.RE5S

Men neme als basis het wereldwijde succesnummer de White's

Velen vonden al dat de Spectrum
XLT (lees dus nu ook DFX) de
beste visuele, toon- en voorwerpidentificatie heeft, die er momenteel in ons detectorwereldje voorhanden is. Het gebruik vanzo'n
digitaal display is voor een "meter
ofgeluid' zoeker altijd even een
kwestie van wennen. Die extra
digitale- en visuele informatie die
nu bij een "beep" gezien wordt.
leert je na enige tijd met welk soort
metaal je te maken hebt. Elke
metaalsoort geeft zijn eigen unieke
nummer op het digitale scherm
weer. Het mooie van dit systeem is
dat je ook elk nummer onafhankelijk van elkaar kunt wegfilteren
zonder dat dit ten koste gaat van
andere metalen (zoals wei gebeurt

Spectmm XLT met zijn betrouwbare techniek en behuizing en zijn
bedieningsgemak, voeg daarbij de
frequentietechniek met bijbehorende voordelen, de extra opties en
instelmogelijkheden en het eindresuitaat is er dan ook naar en mag

met een draaiknop discriminatie).
fe weet dus op voorhand

a1

wat je

wel en wat je niet kunt vinden (of

discrimineert).
En dit is nou net wat elke detectoramateur graag wil. Een goede
discriminatie zonder zwaar le
filteren, wat normaal gesproken
vaak ten koste van de diepte en
vondsten gaat. De \Vhite's Spectrum DFX is dan ook zondermeer
een innovatieve digitale allroundén specialistische metaaldetector
voor n-rstig, stabiel, aangenaam en
diepzoekend detectorplezier met

qua prestaties indrukwekkend

genoemd worden.
Andre Bulter
E

-m.øíl : øn dr e.b ult er @

iktoch nogtt munten (waaronder
een zilveren dubbeltje op z5

cm) en

werpj es. M ij n con cl usi e
tot dusver is dan ook dat de DFX een
fantastische detector is, waarmee je
ook kleine voowerpen tot op grote
diepte kunt vinden. White's ga zo
door!"
m eerd ere voo

Wijnand Lokhorst:

"Op de zware zeeklei vond ik met

mijn DFX een flinterdunne, 6 mm
grote bracteaat uit Deventer (eenzijdig geslagen muntje uit t4oo) op een
diepte van ruim 'to cm. Het signaal
was echt goed te horen. Niets dan lof
over deze detector!!"

Jurrian Beuker:
E-mail: I nfoAd

@

chello.nl

"Mijn eerste zoekactie met de DFX
(AIs ultieme beginner) is echt. een
succes te noemen.

Met het Recre-

atief Strand programma heb ik míjn
eerste twee gouden ringen gevonden.

lk zag in het begin behoorlijk tegen
het digitale gebeuren op, maar
achteraf blijkt het in de praktíjk
allemaal erg mee te vallen en voldoet
de detector uitstekend. lk ben in ieder
geval ergtevreden!"

m.nl

Enkele korte reacties van White's
DFX zoekers:
Enrico Klokgieters:
E-

m

a

i

I

: en ri co 5@wish.

n

et

"Op de welbekende úortgrond bij
Den Bosch (erg zwaa r gemineraliseerde stadsgrond) bleek de DFX het
meer dan uitstekend te doen. Doodstil en alleen als er echt wat lag,
kregen we een signaal! Graag bij deze
onze complimenten."

Steef Stulemeyer:

E-mail: sbn 6tzj@wolmail.nl
" Na verschillende detectoren gehad
te hebben, is deze White's DFX echt
een verademing: Wat een rust tijdens
het zoeken! Op een terreintje waarvan ik dacht alles afgezochtte hebben met mijn vorige detectoren vond

PEtsIEUB EEH
ÍE5

ELEr.tTFtt¡tllr--:5 INL-1. r:r::1
SLrFï1.,.1ÉFlE
r..r

E F,

S I r:r Ìl

It

r:rl

BESTE

PRUS/KWALtrErr
VERHOUDING

u nsters

etectie
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Classic SL3

bezoek ook onze website: www.c-scope.nl
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DraadDraadkogels waren loden musketkogels (r55o-r7zo) of kogels
van het latere vuursteengeweer
(r 65o-r84o), die verbonden
waren door een messingdraad.
De bedoeling was dat zulke
kogels na het verlaten van de
loopmonding uit elkaar zouden
gaan en de draad er tussen strak
gespannen werd. Daarmee
werden dan touwen en andere
lichte objecten doorgesneden,
als a nti-personeelsmunitie waren
ze in eerste instantie niet
bedoeld. U zult begrijpen dat
zulke draadkogels in beginsel
bestemd waren voor gebruik ter
zee, opdat men vijandelijke
tuigage kapot kon schieten.
Dus inderdaad een 'close com-

bat'. Dat was destijds voor
handvuu rwapens hooguit 5o
meter, eerder minder. Een vuursteengeweer kon wel rooo meter
ver schieten, maar dan viel de
kogel aan het eind van de kogelbaan meer, dan dat hij nog
energie had, daarom schoot men
alt¡jd'poi nt-blank' of 'waterpas'.

Vrijwel alle draadkogels, die ik
ooit heb gezíen zijn uit de context van scheepswrakken tevoorschijn gekomen. De vroegste zijn
bij mijn weten opgedoken uit
wrakken van de Armada' (r588)
en verder worden ze frequent
aangetroffen op wrakken van
Oost-lndiëvaa rders.

of

rls

De meest recente die ik ken,
komen uit het wrak van het VOCretourschip Amsterdam', dat in
'1749 ts vergaan.

Bij alle draadkogels, die ik tot
dusverre heb gezien, is de messingdraad spiraalvormig ingekort, zodat de kogels vlak bij
elkaar liggen. Dat wil zeggen, dat
ook die kogels nog niet afgevuurd waren. Het getoonde
exemplaar dat u mij toonde, heb
ik nog nooit gezien. Eigenlijk is
de constructie daarvan gelijk aan
een stel uitschuivende kanonskogels, z.g.n. schuifstangen, waarbij in plaats van draden massieve
gietijzeren stangen werden
gebruikt. Het is denkbaar dat de
draadkogels zoals u ze hebt
gevonden - met kennelijk stijve,
dikgedraaide messing draden er
tussen - in de oorlog te land zijn
gebruikt. Het nut van het draadje
i.p.v. een stangetje was natuurlijk
draag- en laadgemak. Bovendien,
als je met r schot twee kogels
tegelijk wilde añruren, moesten
deze een niet al te grote tussenruimte hebben, want dan kon de
loop door de explosie wel eens
barsten.

door

Jøn C. vøn

d.er Wis

Op r januari zooz is de munteenheíd overgegaan
van gulden naar euro. Al in de maanden daarvoor
werd omgerekend hoeveel iets in euro's zow zljn
en nu wordt er vaak terug gerekend wat iets in
guldens zou hebben gekost. Bovendien is er een
ander muntsysteem en zijn nieuwe munten
ingevoerd. Ondanks de zorgvuldige voorlichting
zullen veel Europeanen er moeite mee hebben.
De Groningers hebben in de r6e eeuw dergelijke
veranderingen drie keer moeten meemaken.
Enerzijds is dat terug te voeren tot de algemene
economische situatie in ons land, anderzijds tot
een aantal lokale gebeurtenissen van politieke
aard. Alle monetaire veranderingen lieten hun
sporen na in de beeldenaars van de Groninger
munten. Zonder overheidsvoorlichting moesten
de stedelingen hun weg in het betalingsverkeer
trachten te vinden.
Dat één en ander moeilijkheden opleverde, laat
zich gemakkelijk raden. Numismaat Van der Wis
ondersteunt zijn verhaal over langrokken, jagers,
vliegers en mager-mannekes deze avond met
dia's.

J.P. Ruype,
conservøtor Legertnuseurn

G€LD VOOR
€N NA D€
R€D U CTI€

tr Delfi

Met dønk øøn R. Síedes

Nøderø infonnøtie kunt u ínwínnen bij

De d.røød.kogel is uit de collectie

Joke Leutscher, Stichting Monum.ent a{ Materiøø\,
Westerbínnensingel 48, gV9 BV Groningen,

vøn R. de Heer

telefoon: (o5o) jt46z46

E-mail: menm@ stichtingmenm.nl. W eb sít e:
www. sti chlin gm enrn.nl
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Sjoerd Hoogenkamp
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KLOP OP M UNT€N

toegevoegde waarde aan munten

Aan het eind van de r7e eeuw moest er iets gedaan worden
aan de geldontwaarding in de zeven provinciën. De grote
hoeveelheden zilver die toentertijd naar de Nederlanden
werden gebracht, werden voornamelijk omgezefin munten
en bovendien werd voor sommige munten steeds minder
zilver gebruikt. Vooral vanuit Holland werd druk uitgeoefend om de productie onder controle te houden. Veel

De reductie gold nu tevens voor de volgende munten:
- Overijssel
r 686
- Cron en Omm t687, t692
- Stad Groningen r69o
-Zutphen
1688, 1689

Deventer
Kampen
- Zwolle
-

1683, 1686
1688

r685, r686, 1687, 1688

provincies en steden sloegen namelijk enorme aantallen
zilveren munten, voornamelijk florijnen en miterschellin-

Tevens vielen de ruiterschellingen van Utrecht, geslagen

gen. Omdat het land langzamerhand overging van geweste-

eerst niet geroepen hebben gevoeld om ook eigen schellin-

vanaf 1686, nu onder de maatregel. De provincie zalzich

lijke soevereiniteit tot een landelijke eenheid, moest ook de

gen aan te pakken, maar omdat andere provincies dat wel

muntslag meer op elkaar afgestemd worden.

deden, vloeiden deze schellingen Utrecht massaal binnen,

Int69z

besloot Holland een groot gedeelte van de jongere
ruiterschellingen te reduceren van 6 sh-rivers tot 5_ stuiver.
De woegste ruiterschellingen hielden we1 hun waarde. Om
het overzichtelijk te houden voor de burgers, werd besloten

om de 'goede' munten te vootzienvan een ldop.
De munten werden ditmaal geldopt, oftewel ingestempeld,
met een pijlenbundel, het teken van de eenheid van de
gewesten. Door deze maatregelen van Holland werden
andere provinciën min of meer gedwongen om hetzelfde te
doen, om te voorkomen dat ze overspoeld zouden worden

met inferieur geld uit andere gewesten. Via plakkaten werd
de burger gewezen op de veranderingen en men kreeg een
week de tijd om met de munten bij het dichtstbijzijnde
stadhuis in te leveren voor stempeling.
Utrecht maakte in 1693 via plakkaten onder andere het
voigende bekend:

den.

Niet lang na de maatregelen tegen de schelling, ging men
de

florijn aanpakken, in dit geval het z8-stuivers¡rk. Ook
muntwerd in zulke grote hoeveelheden geslagen, dat

deze

het een bedreiging ging vormen voor de stabiliteit. Opnieuw
greep Holland als eerste irt en verbood in eerste instantie de

Croninger stu¡vers met de jaren r69o, t69t en t6gz
worden verboden.

De volgende schellingen worden in waarde verm¡nderd:
-

Celderland
-Zeeland

r69r
r685 (het ging hier om een

- Friesland

t68z

- Overijssel
- Gron en Omm

r689, r69o, r69r
t684, r685, r69r

- Stad Groningen

r

- Zutphen

r69o, r69r

- Nijmegen
- Deventer
- Kampen

r685, r686, r688, r689, r69o, r69r
t684, r685, r688, r689, r690. t69r
r686, r689, r69o, r69r
r689, r69o, r69r

hoedjesschel ling)

- Zwolle

zodat men nu wel moest. Zo nslTen uiteindelijk in alle
provinciën dezelftLe jaren gereduceerd zijn geweest. De
hoeveelheid gereduceerde schellingen die in een tijdsbestek
vart zo'n zo jaar geslagen was, was zo ontzettend groot, dat
de munt nog r5o jaar een grote rol bleefspelen in het
dagelijks geldverkeer. Deze munten werden onder andere
zest'halven of viefels genoemd (dirzlj:n dus de ongestempelde nriterschellingen). Overijssel en de stad Groningen
hebben elk nog een keer ruiterschellingen geslagen, maar
het vertrouwen bij het publiek in deze munt was zodanig
verminderd, dat men hier maar snel weer mee is opgehou-

invoer van florijnen en ging vewolgens de in omloop zijnde
stukken voorzien van een klop. Florijnen zonder ldop
werden verboden.
Ook nu volgden de andere gewesten Holland op de voet. De
munten werden voorzien met de eerste letters van de
provincie (HOL, UTR, DR, FRI, G.O., L, methetwapen
(van Overijssel of Friesland) of met de pijlenbundel (algemeen). Merkwaardig is dat uitgerekend Holland in 1694
toch nog een z8-stuiverstuk sloeg, al was dat onder de viag
van de zeven provincíën.
klop pijlenbundel in een z8-stuivestuk

69r

Dit geldt ook voor soortgelijke munten zonder jaartal.

,.''

\':.Ji

t

r5

In r98o heeft

kring Zeeland, naar

de numismatische

aanleiding van het feit dat 4oo jaa;- geleden de Zeeuwse
muntslag begon, munten van een klop voorzien. Sindsdien

wordt er vaker temggegepen op de ldop, meestal in ldeine
oplagen.
klop q7j, wopen vqn Zeeland

Een klop

in een munt geeft extra informatie over de

geschiedenis van zo'n munt. Men kan er eventueel

Het voorzien van munten met een ldop was niet geheel
nieuw in Nederland. Nin ry7 hadden Holland en Zeeland
alle munten in hun gewesten laten ldoppen met het provinciale wapen, waarbij de waarde van de munt werd opgewaardeerd :me| ry%o. Deze stijging moest door de eigenaar
aan de overheid betaald worden. Men kan hier spreken van
een verkapte belasting, bedoeld om de oorlogskas te spek-

uit

afleiden hoe lang de munt minimaal in omloop is geweest
en waar deze onder andere heeft gecirculeerd.

Het ontbreken van een klop in een z8-stuivershrk zou er
bijvoorbeeld op kunnen wijzen dal deze munt al voor 1693
Zilveren rljlsdaalder met klop uit tg87

ken.
Nog veel eerder, namelijl< in de Romeinse tijd, kwam de
ldop ook al voor. Op internet zijn
vinden. Het

blijk

ta1 van voorbeelden te
dat de klop ook in die tijd om verschillen-

de redenen werd toegepast.
Deze munten hielden juist hun waarde omdat daar geen

grote aantallen van geslagen waren. z8-stuiverstukken
worden niet erg vaak gevonden, maar deze florijnen hebben
dan vaak wel een ldop. Deze munten waren in grote hoeveelheden geslagen en werden immers allemaal gestempeld, tenzij ze a1 voorrijds verloren waren. De munten met
ldoppen urt1573 zullen voomamelijk in Zeeland en Holland
gevonden worden. lk ben benieuwd of er ook wel eens
Romeinse munten met een klop in Nederlandse bodem
worden gevonden.

Een Romeinse as mel de klop 'TICA'

De ldop werd verder door de eeuwen heen ook vaak incidenteel toegepast. Het is ook zeker geen typisch Europees

verschijnsel, men komt de klop in veel andere landen tegen.
Een beschadigde munt kreeg bijvoorbeeld een ldop om aan
te geven dat deze nog steeds geldig was, al dan niet met

Met dønk aøn de muntkoeríer en het
k

oninklijk

Kijk
http

v o
:

p

enningk øbín et

or Romeínse

n

Lunten met klop op :

/ /www.r omøn- coíns.yucom.b

e

f

aanduiding van een gereduceerde waarde. In andere gevallen werd zo een munt getransformeerd tot een andere
mr.rnteenheid, bij onvoldoende eigen muntslag.

ËGf,RT{IN.

Zwolse rijksdaalder uit t652, door een klop uit
t655 veranderd in een Russìschejef;mok

WAAR VOND IK DIE GOUDEN MUNT OOK AL \ryEER?

Bij X Electronics koopt U een goed
plaatsbepalingssysteem met locatie markeer mogelijkheid!
X Electronics, voor Navigatie-, tracking and tracing en Telemetrie systemen

\ryW\ry. X. ELE
X. Electronics Nederland
Postbus

De ldop heeft

verloren.

tegenwooÃigzljn oorspronkelijke functies
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Wilt u onze showroom

bezoeken.

bel dan voor een afspraak !
Tel 0168-370749 of FAX 0168-370750
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Om mee te doen met de uvondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,

o

te schrijven over het dær u gevonden obiecL Natuurliik stuurt u duidelijke foto's van het
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voolwetp mæ. Voomerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld,
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De volgende morgen

gtrg ik meteen

naar deze akker toe en ik
vond al snel een simpel
Germaans mantelspeldje.
Na verloop van tijd kreeg

MoÇ€Lt)K?
Het was ongeveer eind september, twee weken nadat

ik een zilveren voetboogfibula vond, dat mijn zoekmaat me vanaf een akker waar hij op dat moment liep
te zoeken, belde.
Hij vertelde me dat ze et aaî het rooien ¡,varen en
door zouden gaan tot alles eruit zo'uzijn. Mijn zoekmaat is vervolgens om ongeveer zes uur gestopt; hij
had niet zoveel bijzonders gevonden. Toen hij wegging waren zenog steeds bezig met rooien en erwas
dus nog een strook van een meter of zo breed en r5o
lang die hij niet had afgezocht.

ik een mooi signaal.
In wat ik toen uit de grond
haalde, dåcht ik eerst in een flits
een stuk smeltlood te zien, maar
toen ik de klei eromheen weghaalde, zag ik tot mijn grote
verbazing dat het een Romeins
godenbeeldje was. Dit is voor het
eerst dat ik zoiets gevonden heb.
Volgens mij is het de god Mars.

Met

de groeten vø.n Ed.win va.n

AIphen

/2

\MÀT €€N K€€K IN D€ ZQV€N JÀÀK?
TW€€ K€€K OP €€N DÀÇ!
Het was eind juli. Het graan was
gelukkig van het land en het stro
was droog van de akkers. Na een
lange verplichte pauze was er
eindelijk weer eens de mogelijkheid om mijn geluk te beproeven
in de Betuwe.

Om ongeveer 8 uur's morgens
verlrokken wij (Hans, Karel en
Marc) naar een van onze favoriete
akkers. Voor deze gelegenheid had
ik mijn Tesoro Lobo meegenomen. Normaal zoek ik met een
Tesoro Toltec II, maar de Lobo is
gevoeliger voor de kleine muntjes
en fibula's, en zoveel piepen krijg
je nou eenmaal niet op een akker
waar al jarenlang door tientallen

gezocht is.
Na enkele uren
baanties trekken
had ik een paar
fragmenten van
fibula's en ook een
paar kleine Romeinse bron-

zen muntjes gevonden. Elk
piepje, hoe klein ook, werd
opgegraven, zo ook mijn
"gouden" piepje. Ik kon het
niet geloven. In de kluit klei zat
ie, mijn eerste gouden munt. Het
ìMas een klein dun muntje met een
knik precies in het midden. De
kwaliteit was, afgezien van de
knik, heel goed.
Ik probeerde de code "detector
omhoog: goud" en zette dat

kracht bij door met mijn andere
hand te zwaaien en daarbij ook
nog eens hard mijn zoekmaten te
laten horen datik een gouden had.
Meteen werd de schat
bewonderd en we waren
het er alledrie over
eens: het was een

prachtig muntje. Bij
determinatie later, door
Bouke v.d. Veen, bleek
het een FrankischeTremissis te
zTjn van het zgn. Dronrijp-type,
geslagen in plusminus 6oo na
Christus.
Naderhand is hij door een goud-

17

smid in de buurt recht gemaakt,
wat redelijk is gelukt. Hij durfde
niet tot het uiterste te gaan omdat
er enkele scheurties zichtbaar
werden.

voor niets 'edel' metaal wordt
genoemd. Even schoonspoelen en
schoon is het.

Het bleek een Eburone-stater te
zijn, geslagen in Tongeren in fi-S+

Die morgen vond ik op deze akker
wijwel niets meer. Misschien

voor Chr.
al heb ik
gedroomd van zo'n

Altijd

was de concentratie wel wat
minder. fe gedachten zijn toch
bij dat muntje.
Na de boterham besloten we
om een andere akker te proberen. Onder het eten hadden we het er nog over
dat we nu alledrie
een gouden munt
hadden gevonden.
Karel merkte op dat

we nu alledrie weer
evenveel kans hadden op

munt en al vaak
gezegd, als we onder-

weg waren naar een
zoeklocatie: "Ik ga een
stater zoeken.". In mijn
woonplaats Laarbeek is vorig
jaar n.l. een stater gevonden
bij een plaatselijke opgra-

ving. Toen ik die gezien had,
was ik verlekkerd op zo'n
munt. Het is niet te geloven.

Nu heb ik er zelf een.

een tweede.

Nog maar amper een half uurtie
op de tweede akker was het weer
raak. fuichend en springend
kondigde ik mijn tweede goud die
dag aan. Het was niet te geloven.
Na een prachtige piep - eigenlijk te
mooi om iets goeds te zijn - lichtte
ik de kluit klei op en meteen keek
het paardje van een prachtige
gouden stater me aan. Hij was van
een uitstekende kwaliteit. Heel
mooi centraal geslagen en meteen
zuiver. Hieruit blijh dat goud niet

Hoewel de Tremissis ook een
fantastische vondst is, wil ik toch
graag met de stater mee doen aan
"de vondst van het jaar"
Hans Peters, Lieshout (Løørbeek)

De heer Ben te Boekhorst van de Surhuisterveense Spaar- en Voorschotbank is op zoek naar
gegevens over het hierbij afgedrukte loodje.
Binnen het specialisme van de vereniging is nog
niemand die hem echt verder kan helpen.
Alex Kussendrager oppert het volgende. Het
doet mi¡ denken aan een t6e vroeg r7e-eeuws
gildenloodje van Zwolle met huismerk, dat ik
ken. Zou het mogelijk een gildenloodje van
Deventer kunnen zijn?
Cegevens loodje; materiaal lood, diameter ca.
25 mm, dikte ca. 5 mm.

Aan de ene zijde staat een vogel (adelaarl) met
de kop naar links gewend.
Aan de andere zijde staan een rad en vermoedelijk een sleutel.

Wie hierover wat meer kan vertellen gaarne een
reactie naar Johan Koning: adres voor in het
blad.

COMPASS. GARRETT. DETECTOR PRO -TREASURE BARON
TESORO . F'SHER . C.SCOPE. KINGSTRON'C

YERK0oB rNRUtt EN VERHUUR
GoED EN EERLUK

ADVTES

ZEtF GOEDE ZOEKERYARING
Speelmansweg 9,81 I I

MH Raalte,

Tel. (0572) 38 22 96, Mobiel: 06-20394524

E-mail: sallanddetectors@hetnet.nl

Headhunter Diver
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Enkele jaren geleden zijn mijn vriend (Bas)

en ik tijdens een korte najaarsvakantie op
een goede zoekplek terecht gekomen.

Op aanwijzigen van de campingbaas en
met toestemming van de boer zijn we een
akker opgelopen op zoek naar schelen,
we trofien enkele terra sigilata en terra

nigra scherven aan en zijn toen met onze
detector gaan lopen.
Na twee dagen zoeken zat de vakantie er
weer op en keerden we huiswaarts met
enkele Romeinse munten, fibulae en een
Romeins beeldje.

Dit was dus duidelijk voor herhaling
vatbaar en sindsdien gaan we elk najaar
een paar degen op zoekvakantie.Zo ook
afgelopen jaar. We reisden 's morgens
om vijf uur af naar het zuiden. Vol spanning zaten we in de auto te praten wat we
graag nog ooit eens willen vinden en of
de akker wel al wij zou zijn. Onderweg

werd het weer stormachtig en steeds
slechter, maar dat kon ons niet deren. We
hadden alle soorten weer al gehad tijdens
deze üips hoosbuien, vorst, hagel en ook
een keertje zon. Tot nog toe had dat ons
niet kunnen weerhouden om te zoeken.
Al is vorst wel erg vewelend, als je in je
tentje ligt.

In de loop der jaren hebben we onze
kampeeruitr.rsting aangepast aan het
eventuele koude weer en met een slaap-

doorheen was gegaan. Toen het donker
werd zijn we moe en voldaan teruggekeerd naar de camping, alwaar we eerst
de vondsten schoonmaakten voordat we
gingen eten. De score was niet slecht zo
voor de eerste dag, dus woeg naar bed en
weer vroeg op voor de volgende zoekdag.
's Nachts nam de storm steeds meer toe
en het zag ernaar uit dat de tent het niet
echt zou houden.
De volgende ochtend zijnwe weer op pad
gegaan en na een ochtend van regen,
brak eindelijk de zon een beetje door.
Alsofde zon goede invloed had op ons
succes

vond Bas ziin eerste zilveren

denari. Ik had iets minder succes, maar
na de hele dag zwoegen vond ik toch nog
een Romeins ringetje. Toen we terug
wildenkeren naar de camping kwam de
boer eraan. Na wat gepraat te hebben,
grng hii de rest van de gewassen van het
land halen. Dat betekende dus voor ons
een groter stuk om te zoeken. De volgende dagen zijn we weer teruggegaan en
hebben we nog een zilveren denari (mijn
eerste) en een mooie Keltische munt
gevonden, enkele Romeinse munten en
fragmenten van fibulae, een stuk van een
ring, een zilveren middeleeuwse munt
(Frans) en nog enkele andere
vondsten. Al met al een hele
goede zoekvakantie.

zak die IoI-r7 graden gaat,

kom je een heel eind.
Op de camping hebben
we snel de tent opgezet
en zljn direct daarna weer
in de auto gestapt, op weg naar
de alirker. Tot onze opluchting zagen we
dat een vnj groot deel van de akker wij
was, dus in ieder geval kon er gezocht

worden.
Het land was wel erg nat en glad maar dat
mocht de pret niet drulken dus de laarzerraara enlopen maar. Al na een half

uw had

Bas zijn eerste muntje gevonden
en ik een hanger in de vorm van een bijl,
een goed teken dat er toch weer vondsten
bovengekomen waren, nadat de ploeg er

af dat we uiterlijk om twee uur naar huis
terug zouden gaan. Als je eerst gezocht
hebt en dan in de auto springt, stap je
onderweg ook niet zo snel een restaurant

binnen in je modderkleren.
Na enkele minuten had ik een goed
signaal, te goed eigenlijk, dus de eerste
gedachte was weer een kogelpunt uit de
eerste wereldoorlog. Tot mijn grote
verbazing was het geen kogel maar en
bronzen sleutel. Bas was aan de andere
kant van het veld onder aan de heuvel
(ongeveer r }rn verderop) dus ik heb
alleen mijn weugdedansjes op het veld
gedaan en grng toen snel naar Bas, ondertussen nog wel even verder zoekend
natuurlijk, want je weet nooit waar je
overheen loopt. Bij Bas aangekomen zag
hij aan mijn gezicht dat ik wat moois had
gevonden, want die grijns was nog niet
verdwenen. Bij het zien van mijn vondst
hebben we samen nog een weugdedansje
gemaakt. Ondertussen was het al twee
uur geweest en zouden we eigenlijk
huiswaarts keren. We moesten nog maar
een klein stukje varr het veld afzoeken en
besloten om todr nog maar even door te
gaan.
Bas vond nog een zilveren denari en een
fragment van een fibula en ìk heb verder
die dag niets meer gevonden. later zijn
we allebei teweden in de auto gestapt en
op weg naar huis gegaan.

Eenmaal thuis zijn we gelijk even bij de
familie langs gegaan om de vondsten te
laten zien en een hapje te eten, ondertussen was het al halftwaalf 's nachts, dus
dat grng er wel in.
Met de Romeinse sleutel wil ik graag
meedoen met vondst van het jaar.
De sleutel is momenteel te bezichtigen op
een e><positie die Bas en ik ingeridrt

De volgende dag zouden we naar huis

hebl¡en op mijn werk, samen met andere
vondsten. Miin baas is zelf amateurarcheoloog en heeft in het verleden veel
opgravingen in Amersfoort en omstreken

gaan, het weer was ondertussen weer

gedaan in samenwerking met de stadsar-

verslechterd en windkracht 8 blies 's
nachts om de tent heen, niet erg goed
voor de nachtrust. 's Morgens wilde Bas
nog even zoeken en gingen we toch nog
even naar onze akker. Na eerst de auto
lngepakt en de zoekspullen bovenop
gehouden te hebben, gingen we naar de
akker toe. Daar aangekomen spraken we

cheoloog. In de entreehal op het werk
heeft de stadsarcheoloog een orpositiekast
staan om via deze weg de mensen bekend
te maken met ons cultureel erfgoed.
Op verzoek van mijn baas hebben wij nu
een expositie in deze kast ingericht waar
we veel leuke reacties op hebben gehad
van klanten. Bij de expositie staat aange-
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geven dat deze vondsten zijn gedaan

met behtrlp van een metaaldetector
en een kleine uitleg over onze
bijzondere hobby. Ook va¡ collega's
heb ik nu veel wagen gekregen over
de hobby en wat het zoal inhoud.
Misschien een goed idee voor
andere zoekers om dit ook te doen

eîzo

onze hobby in een goed

zier toewensen.

soms uren bestudeerd om de herkomst en ouderdom te achterhalen.
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de loop der jaren

zijn er veel

akkers waar ik als kind altijd uren
Redactie:

Voorwerpen gevonden in het buitenland dienen om mee te doen aan de
'vondst van het jaar' in het land van
herkomst te zijn aangemeld.

daglicht te stellen.

kon zoeken ontdekt door andere
detectoramateurs. Om maar te
zrvijgen over het dorpsplein van
mijn toenmalige woonplaats, want
daar was in het verleden al zo vaak
gezocht dat daar echt geen eer meer
te behalen viel.

Verder wil ik iedereen veel

zoeþeEen aa¡tal van mijn oude zoekstekjes was voor anderen moeiJijker te
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zoekersinstinctweer even in mij

Mijn interesse voor
het zoeken bestaat
aI vanaf
jeugd.

boven. Op dat soort
momenten had ik
dan ook vaak het
plan om een
detector te
kopen. farenlang is het bij

mijn

Net als alle
andere kinderen

uitmijnbuurt
voerde de route voor
mij naar school
over het dorps-

plannen maken
gebleven, want het
werd altijd
uitgesteld door

plein. Alleen
het verschil
tussen mij en de
andere kinderen
was dat ik in het
park op het dorpsplein altijd met
miin neus naar beneden Liep. Ik was
altijd bezig om de grond afte speuren naar munten, pijpenkopjes of
andere zaken, als het maar oud was.
Ook was ik als kind vaak te vinden
op de akkers om het dorp heen. Op
veel van die akkers was vroeger
bewoning geweest en daar was dus
veel te vinden. Als er op het dorp
oude huizen afgebroken werden of
straten opengebroken lagen, dan
kon ik daar niet voorbij lopen, dan
moest ik altijd even kijken of er wat
te vinden was.

Toen ik ouder werd kwam deze
wijetijdsbested-g op de achtergrond.
Als ik zo afen toe iemand met een
detector zagTopen, dan kwam het

gebrek aan tijd

ofgeld.
Twee jaar geleden
was het dan eindelijk zover,

ik

besloot een detector aan te schaffen.

Ik wilde beginnen met een tweedehands detector, ik gng daarnaar op
zoekvia Intemet.

vinden. Die oude bewoningwas in
boeken ofop oude kaarten niet of
nauwelijks temg te vinden. Op een
van die akkers wilde ik miin pas
aangeschafte detector gaan testen.

Ik had echt geen idee wat ik moest
verwachten, toen ik voor de eerste
keer op pad ging met de detector.
Eenmaal aangekomen bij de door
mij bestempelde "testakker" stelde
ik met een kloppend hart mijn
detector zo goed mogelijk in. Die
eerste middag zoeken met de
detector werd een succes. Ik werd in
de eerste tien meter zwaaien al
verrast door een keiharde piep, na
twee keer scheppen, kwam er een
duit te voorschijn. Daarop volgden
er meer, want de ene na de andere
munt kwam tevoorschijn. Overwegend duiten en centen maar ook
een aantal zilveren stuivers. Ik heb
in die eerste middag zoeken meer
dan dertig munten en heel veel
gebruiksvoorwerpen aan de grond
weten te onÉrtselen. Hier had dus
nog nooitiemand gezocht, datwas

Daar lcwam ík ook de site van DDA
tegen en ik læsloot direct lid te

duidelijk.

worden.

Nu twee jaar later en vele leuke
vondsten rijker heb ik op één van de
akkers voor het eerst goud gevonden, een Zeeuwse trouwring uit
r8oo. Ook kwam daar dit jaar een

Een tweedehands detector is het

uiteindelijk niet meer geworden, ik
heb een nieuwe Bounty
hunter tracker 4 gekocht. Een prima
detector om mee te beginnen.

Nu, twintig jaar later, beleef ik mijn
kinderjaren opnieuw. Als het maar
even kan trek ik er op uit om te
gaan zoeken, alleen nu bewapend
met een detector. Bij thuiskomst
worden de vondsten met net zo veel
trots als toen schoongemaakt en

prachtige speld gemaakt van twee

munten uit de grond. De munten
waar de maker van de speld voor
gekozen heeft, vind ik echt prachtig.
Daardoor vind ik dit sieraad zeker
zo rnooi als de ring, zo niet mooier.
De speld is mijn vondst van het jaar.

M. vøn W eela, Ellawowtsdíjk

WHIT€'f 6000 PRO)<L
Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. Instellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen licht
gewicht metaaldetector. Een echte
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aanrader!!

HIT€'f iP€CTKUM XLT
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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 ziin zal de XLT blijven
vinden. De White's Spectrum?
Al 10 jaar een winnaar!!
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DeTM 808 (diepzoeker) is ontworpen om grotere voorwerpen
zoals kanonskogels, zwaarden, helmen, kisten, potten met
munten (goud, zilver en brons) op grote diepte te kunnen
detecteren. Perfecte grondmineralisatie afwijzing zonder
diepteverlies. Met grotafstelling voor het lokaliseren van
tunnels en grotten.

T€5ORO C\-/ILA55 II
Perfecte lichtgewicht detector
voor een lage prijs. MicroMax
Design. Met boost voor meer
diepte.
T

HIT€'f CLÀffIC ID / CLÀffIC IDX
2 Detectors uit de populaire Classic serie, De bediening met knoppen is bijzonder
gemakkelijk, de prestaties uitstekend. De lD en IDX zijn uitgevoerd met een digitaal
beeldscherm, met als voordeel dat u kunt'zien'wat u heeft gevonden.
Mogelijkheid om een TURBO pakket aan te sluiten (30 tot 357o meer diepte),
De IDX is bovendien uitgerust met een regelbare zoekfrequentie (6,1 Vm 6,8) en een

anti mineralisatie schakelaar

ÀZ KOPT€L€FOON5
Kwal iteitshoofdtelefoon speciaal
voor de zoeker. Met volumeregelaar en
af neembaar snoer. (weatherproof)
Je haalt meer uit je detector.
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De meest verkochte middenklasser.
Groot dieptebereik, inbouw TURBO
(35% meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)

uitvoering mogelijk. Makkelijk in
gebruik.

Land- en onderwaterdetector,

Detecteert ook gouden kettingen.
Regelbare diepte en discriminatie
met echte NULDISC. stand.
Uitvoering met 21 cm open deepscan schotel. Verplaatsbare kast.
De Surfmaster: een laag geprijsde
onderwaterdetector met een
uitstekend dieptebereik.
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detector voor de beginner en
Ook geschikt om in oude stadste zoeken.

IN€LÀB.f €XPLOK€K

f &Yf
Een geheel digitale detector met een
zeer speciaal discriminatiesysteem.

Lichtgewicht detector die bijzonder
ergonomisch uitgevoerd is.
Uitstekend dieptebereik en inzetbaar op
elk terrein.-Uitgevoerd met een verbeterd
multi frequentiesysteem.

MPORT & EXPORT, VERHUUR & VERKOOP

ME

ALDETECTOREN

eerpad 2,8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 , Íax (038) 363 64 80
nternet: www.metaaldetectors.nl E-mail: info@metaaldetectors.nl
ijk ook op onze spec¡ale webs¡te: www.amateurarcheologie.nl
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Mijn naamis Mark
Roosjen en ik ben tien
jaar oud. In de herßtva-

kantie modrt ik een
aantal dagen bij *j"
oom (de voorzitter van de

vereniging) en terte
logeren in Renswoude in
een c:lÏavan.
Vanuit Renswoude zijn
we meerdere keren met
de metaaldetector op pad
geweest. Zaterdag
hebben we gezocht op
een omgeploegd maïsveld in rù(/iik
bij Duurstede en een omgeploegde
akker bij Dwarswijk. Ik heb een
medaillon gevonden met een afbeelding van fozef en Maria uit r95o en
een wiendvan mijn oom fohan
heeft een duitie gevonden en mijn
oom een zilveren knoop.
De volgende dag (zondag) zljn vnj
naar de rivier de Waal gegaan, in de

lruurtvan de stadTiel.

We zijn eerst naar de kerk gegaan
bij een dorpje onder Tiel, daar
wachtten een paar jongens op ons.
Toen bekeken we even een paar
vondsten van één van hun en
daarna gingen we op weg naar de
rivier. Bij de rivier aangekomen
moesten we over helken klimmen
en onder pril:keldraad door. Op het
strand even tijd afspreken en zoeken maar. Het lukte niet goed want
we vonden alleen maar troep. De
tweede pogrng grng wel goed; daar
lag meer. Na een uurtie zoeken
verder op het strand zag ik wat
liggen. Ik ging in een snellere
looppas en palcte het op en dadrt
een gewoon potscher$e in handen
te hebben. Ik zocht weerverder en
vond allemaa-l lood van vissers,
kogels en een achterkant van een
granaaï.
Ik liep weer terrynaar de afgesproken plek, maar ikkwam onderweg
mijn oom tegen en liet mijn vondsten zien. Toen liet ik mijn oom dat

potscherf e zien. Hij dacht dat het
een puntgaaf potdekseltje was, maar
dat is het niet, het stelt een vur¡¡dover voor. Tijdens een determinatiedag in Burgum (Fr.) is het gedetermineerd. De kleur is karamelldeurig
met groene spikkels. Diameter
onderzijde is 55 mm., diameter
bovenzijde is zo mm., hoogte 4o
Írm en de dikte van de onderste
rand is 4 mm. De tijd is voor r85o
en het is Duitse klei. En mijn oom
is er jaloers op. Veel bliebjes en tot
ziens.

Met deze vondst

wil ik graag mee
doen met de
vondst van het
iaar.

GK\ÀNKN€UZ€K
Naast het zoeken met een metaalde
tector heb ik nog een andere hobb¡
waar ik eerlijk gezegd meer tijd in
steek dan in het zoeken. Een hobby
die, als je de ogen goed de kost
geeft, nog wel eens wat leuke zoekplekjes kan opleveren. Op plaatsen
waar je met lîets of auto niet kunt
komen, daar kom je als hardloper
wel.Zo snijdt het mes aan twee
kanten!

Nu heb ik het geluk dat er bij mij in
de buurt veel terpen zijn die worden
verbouwd met aardappelen e.d.
Regelmatig loop ik dan ook langs
één specifieke terp, vlak buiten

mijn

dorp, waar ontzettend veel terpaardewerk e.d. ligt. Ik loop deze al<ker

dan wel eens een stukje op om te

kijken of er nog wat leuks is te
vinden. Zolreb ik al een 4-al speelschijfies van aardewerk gevonden,
welke waarschijnlijk uit potscherven zijn vervaardigd
(een soortvan vroege
recyding dus!).

Datering tot de
eeuw denk ik.

roe

kans om wat te vinden, leek me dan
ook erg klein omdat eventuele
vondsten dan nog niet zijn schoongespoeld door de regen.
Na een aantal minuten viel
mijn oog op een kleine
zwerfl<ei. Ik nam de

kei in miin handen
en hetviel mij op dat
de steen zo'n mooie
bijna kubusachtige

r
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Verder heb ik al een ',
6-tal benen bil<kels r
gevonden en een
benen koot. Leuk om
mee thuis te komen na
een uurtie hardlopen!
Tijdens weer een keertje hardlopen
liep ik even naar de terp toe. De
akker was net omgeploegd dus de

vormhad. Leukvoor
in de tuin dacht ik en
evenwas

ikvalplan

om het keitje mee te
nemen. Een tel later vloog het
echter al weer door de lucht, wat
moet ik er eigenlijk ook mee, dacht

ik.
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D" d"g erop was ik aandachtig aan
het lezen in het boek Friesland tot
de Elftle eeuwvan P.C. Boeles, een
oud boek uit 1927, eenaanrader
voor mensen die wat over de Terpencultuur willen weten. Het boek
bevat erg veel beschrijvingen van
terpvondsten en ook l¡evat het boek
een groot aantal zwart-wit foto's.
Ik was dit boek aan het doorbladeren toen mijn oog viel op een foto
met daarop een aantal voorwerpen
welke de terpbewoners gebruikten,
w.o. een aantal kaasvormen en een
ronde bolvormige steen.
Deze kwam me bekend voor, was

die ik gisteren nog had weggegooidl
Drx snel de beschrijving opgezocht,

een schaal gelegd en met de hreuzer werd hierover heen gegaan. Dit
werd reeds in de Romeinse tijd

bliih dit

gedaan.

dit niet zo'nzelfde soort steen als

een graankneuzeÍyan

graniet te zijn! Ik ben dus snel op
de fiets gestapt om te kijken ofdie
steen er nog lag, en dit was inderdaad het geval. Het onbeduidende
keitje bleek, na het met de beschrijving te hebben vergeleken, inderdaad een granieten graankneuzer te
zijn van minimaal rooo jaar oud.
Zoals de naam al zegt werd deze
kneuzer gebruikt om graan mee te
kneuzen teneinde meel te verkrijgen. Het graan werd daarvoor in

Op de vlalike kant van mijn kneuzer
kun je de wriifulel<ken duidelijk
herkeruren aan de donkere plekken
op het lichte graniet. Daarom heb ik
ook geen moment getwijfeld ofhet
er een zou zijn.Deze vondstheb ik
dan ook direct aangemeld bij de

provinciaal archeoloog.
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Het wøs hct zoueelste regenøchtige
weekend

in septumber. En ik

maør øfwachæn wønneer hat
droog werd. Hoantel ze

zegen:

na regewkomt zonneschijn, zou
ik alblij genoegzijn øIsh.et olleen
moør droogwerd. Møør ditweekend
bleef hetnøL. Møør toen er moondagweer een dogvøn de
ørbeid op zøt, lpøs het droog toen ik thuis kwøru. lk zei
tegen tntjn vrouw: " lk gø toch nog even nøør h¿t veld." .
Mijn vrouw datht dat het wel weer sne,l zou gøøn
regerwn, rnaar ik zei høør dnt ik dan wel onder een
boom of zoiets zou schuilen. Bovendi¿nlighetveld
3oo mster vøn ons huis, dus mocht hat gaan regenen,
dan wøs ik zo thuís.
Dus ik heb mijn overall, jas en laarzen aangetrokken en
ben met mijn detector op de fiets ridrting veld gereden.
De boer had er nog niet zolanggeleden groen gezaaid
voor de bemesting. Dus het kon niet zo'n kwaad als ik af
en toe een gaatje maakte. Op dit veld ben ik al vaker
geweest.

Enkele munten die ik daar vorig jaar heb gevonden zijn:
Pfennig uit Keulen, Koenraad van van

Hochstaden(r48-lz6).
Sterling, Brabant, lan Il (rz9 4-r3rz), Antwerpen.
Maar ook weer vele shrkken van granaten van WO II.

Al gauw werd het eerste stukje granaatscherfnaar boven
gehaald. Maar ook een zinken 25 cent stuk van WO II
ontkwam mijn detector niet.
Ook kleine stukken lood kr¡¡amen omhoog. 'Weer een
zinken z5 cent vond ik, maar van slechte kwaliteit, maar
toch. Toen ik

gg

draaien voor de volgende baan hoor-

de ik een mooi geluid. Dus het schopje werd in de

grondgezet,op een spa diepte.

Even weer met de detector er over heen, weer dat geluidje, toen met de hand zoeken. Ja, daar lag iets van zilver,

dacht ik op het eerste gezicht. Even voorzichtig schoonmaken. En wat er toen gebewde: mijn hart ging sneller
kloppen, er lo¡¡amen een paar zweetdruppelties op miin
voorhooftl. Ik had in mijn hand een zilveren Romeins
muntje. Mijn eerste Romeinse munt in 6 jaar. Ik keek
er goed naar, het was volgens mii eclrt een Romeins
muntje. Gauw in het kokertje eÍnee. Mijn avond
(het was al een beetje schemerig
geworden)kon niet meer sh;k. Nu gauw
verder, want je weet maar nooit. Toen ging
het zacht regenen dus de detector werd
ingepakt tegen de regen. Maar het zacht
regenen hield op en het krvam met bakken uit
de lucht vallen. Dus vlug onder een struik even
schuilen. Maar ik was al nat tot op mijn botten, door de
broek, overall en de jas heen. De bui trok verder, dus
nog vlug een paar baantjes trekken. Maar er werd niet
veel meer gevonden.
Maar mijn geluk was er, met een nat pak maar met een
Romeins muntje in het kokertje ging ik naar huis. Het
ging thuis tweemaal in het bakje met heet water en
keukensoda om het nog schoner te maken. Het was een
heel mooi en gaaf muntje. Met dit Romeins muntje wil
ik graag meedoen met de vondst van het jaar zoor. Ik
ben er mee naar het KPK in Leiden gegaan en het was:
Antoninus Pius (138-16r), denarius, Rome (145-16r).
Op de voorzijde: gelauwerde kop n.r., ANTONINVS

AVG PIVS PP.
Keerzijde: bliksem op troon, COS III.
Gerardvan Sømbeek
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Schakel de Rl in en het openingsscherm laat u zien
dat h¡j startklaar staat - u hoeft n¡ets in te stellen,
alleen een prettig lu¡dsprekerniveau 0e B1 werkt
optìmaal en volautomalsch; alle vitale funct¡es worden door een krachl¡ge computer (CASSY) bestuurd
Houd de grondradar S¡mulator in het o0g Dit kle¡ne
handige ¡nstrument laat u de signalen zien d¡e CASSY
op dat moment aan het lezen is oat ¡s hel enige dat u
hoeft te weten U zult nooit ín staat z¡jn deze signalen
¿o snel te ¡nterpreteren als CASSY. maar u zuft onder
v¡nden dat u aan de hand van deze signalen op het
scherm als een team met uw machine kunt sanen-

werken
Wanneer u eraan toe bent de professionele opt¡es
van de Rl onder de loep te nemen, zult u deze als bi¡zonder gebruiksvriendelíjk eruaren met één druk op
de knop kunt u de menu's en zo i€der aspect van het
¡nstrument bek¡¡ken Zo kr¡jgt u absolute topprestat¡es
Zo eenvoudìg ¡s de 8l I

Met een draa¡knop loopt u alle opt¡es door en met een
druk(oets kiest u de instell¡ngen die u w¡lt veranderen
Zelfs voor een leek is de computergestuurde Bl eenvoudig te bedienen Een wereldprimeur die op naam
staat van C Scope Een topdetector waarmee zelfs
een beqinner u¡Þonderlijke resultaten kan behalen!

)

De Rl is een

detector met
computerbesturing en zal als
een tornado door
de metaaldetectiewereld razen. Z¡i
noemen hem dan ook Newforce Rl. Een detector met
een krachtige computerbestur¡ng en zeer gebruiksvriendelijk.
De Rl is al operationeel en staat al startklaar zodra u
hem aanzet. het computer Aided Search System
(CASSY) zorgt ervoor dat alles met topkwaliteit blijft
functioneren. het verlichte display geeft informatie
over de identiteit van het signaal en de zogeheten ßeal
ïme Ground Radar Simulation laat u de signaalinformatie zien waarmee het ¡nstrument bezig is wanneer er
iets gevonden wordt. Deze detectiesignalen kunt u ook
horen en er is u¡teraard een pin-point bediening om de
vondsten te lokaliseren.

De CS330 heeft een
ergonomisch vormgegeven handqreep en
heeft de mogelijkheid van
selectieve detectie (discriminatie) binnen ieders bereik. de
geavanceerde discriminatietechnologie van
de CS330 sluit de detectie van vele soorten
metalen rommel uit Met de drukknop voor het
automatisch herstarten van de afstemming
zorgt u ervoor dat de maximale gevoeligheid
behouden blijft De CS330 kan worden uiteengenomen 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 ¡n de
wereld van zoekers.

(ii'l tìiir.l
Ì,t
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ln de wereld van metaaldetectie is de CS'1220 een klassieker. Dit un¡eke instrument is 10 jaar geleden al voor
het eerst door het R&D-team van C.Scope ontworpen. Zij
hebben dit ontwerp verfijnd en gepefectioneerd en wij kunnen u mettrots zeggen dat de CS1220 in alle opzichten de meest
succesvolle detector is die wij ooit hebben geproduceerd.
De CS1220XD zaf ook u in de ban nemen en u met resultaten confronteren. De reden waarom de CS1220XD ieders favoriet is, wordt u
duidelilk zodra u hem gebruikt.
De CS'l220XD 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.

de'IAZY S'klasse voor een ongelofelijke
lage prijs. Zoals bij vele sporten en hobby's leveren feeling en volharding pas resultaten op als u
over het goede materiaal beschikt.
Gegarandeerd is de C5660 het ¡nstrument dat u
nodig hebt. De rest hangt van uzelf af.
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DETECTIESYSTEMEN

Waa¡om u nu kiesl voo¡ een C.scope detector bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar ervaring
. lMi hebben een goed Dontact met de fabrikant
. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de Íab¡ikant
. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkel¡ngen
.

Wii staan open voo¡ zinvolle ve¡beter¡ngen aan de detectors

Tel.: +31 (0173 55 12 949, lax +31 10)73 55 15 658

* Wii
. Wii
o Wii
. Wii

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

.

GEI-AñI Detectiesystemen B.V.

Bedriivenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel

hebben alle modellen op voorraad
leveren detectors met

GE

keurmerk

hanleren een eigen garantietermiin van 3 iaar
leveren met Nederlandse handleiding

Wii ziin ook open op zaterdag

(Natelefonischealspraak)
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Ben Heldoorn
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ln vroeger tijden toen er in

de stad

Kampen nog houten schepen
werden gebouwd ofgerepareerd en
smeedijzer voo r scheepsbo uw
gemaakt werd, toen hier en daar
nog een scheepswerf lag aon de
lJssel tijdens de Hanzeperiode en
de bloeitijd þzet6e eeuw) van de
stod, toen was Kampen één von de
rijkste en belangrijkste Hanzeste-

den De koggen die hier voeren
waren ze¡lschepen die vrachtgoederen noar steden in NoordwestEuropa en zelfi over de Oostzee
naor Polen veruoerden.
Hoewel de koggen hooftlzakelijk in
het Rijnland werden gebouwd, zijn

de sporen van scheepsbouw ofwat
daar mee te maken had nog wel
terug te vinden in de grond.
A-ls

men de stortgrond ofbouwput-

ten in de binnenstad ofaan de
Ilsseloever bezoekt en met de
metaaldetector naspeurt dan zal
men regelmatig sintels aantreffen.
Dit worden ook wel breeuwijzers
genoemd.
De sintels werden gebruilct in de
scheepsbouw om latten mee vast te
zetten die over het gebreeuwde mos
heen zaten. Het mos daarentegen
werd tussen de kieren van de planken geslagen (breeuwen) om de
boot waterdicht te maken.
Je hebt de sintels in alleriei sooften

en maten: ze zljn ovaal langwerpig

tot zowat rond met twee vleugeltjes,
die omgebogen werden en waannee
ze vast in de boot geslagen werden,
over de lat heen. De sintels zljnvan

\zeÍ.
Stadsarcheolo gen ztjn altijd blij om

tijdens opgravingen sintels tegen te
komen, omdat die vanwege de vorm
en grootte zeer nauwkeurig te
dateren zljn, zoda|je precies weet
uit welke eeuw de bebouwing of het
scheepswrak komt.
Laatst was ik in stortgrond aan het
zoeken dat langs de lfssel vandaan
kwam, vanwege een te bouwen
klepkering om de binnenstad
tijdens hoog water droog te houden.
Ik vond in één en dezelfde hoop
grond een sintel van ijzer en een
gesmede 1jzercn klauwhamer met
ljzercn steel uit de r3e -r4e eeuw (ik
wist niet dat ze die in die tijd ook a1
hadden). Het merkteken van de
smid staat op de kopse kant van de
hamer in de vorm van een kruis.
Even later was het weer raak, ditmaal een lood ook uit de r3e -r4e
eeuw met een diameter van 50 mm
met een afbeelding van een kogge
die als verzegeling gediend had voor
een zak ofeen kist. Deze loden
worden niet veel gevonden.
Deze vondsten zijn gedateerd door
de lGmper stadsarcheoloog Alexan-

der Jager en de foto's zijn gemaalct
door l(ees Schilder, waawoor mijn
dank.
De vondsten op zich zijn niet
spraakmakend maar leggen toch
weer een stukle geschiedenis van
de stad lGmpen, tijdens haar
bloeiperiode als Hanzestad, bloot.

t,es" pleelsen, door deze voor de sluitingsdatum
neer de redeclie op te sturen. Aangeboden
vooruerpen van archeologisch belañg

9ie:ïJi:f

Te koop: Metaaldetector Carrett freedom 3 CDC Hfl. 475,Adrie van der Bolt, Zeeland (N.Br.)
Tel. o486 - 45 t6 40 of
06 - 227 95 265 (na r7.oo uur)
Te koop: 8o Romeinse munties van

zeer slechte kwaliteit Hfl. 75,35 Romeinse munties van slechte kwaliteit Hfl. 75,rooo Hartberger munthouders om te nieten Hfl 35,z5 muntschuifbladen 't2,20,30, 42 en 63 vaks Hfl. 25,Adrle van der Bolt, Zeeland (N Br.)
Tel. o486 - 45 r6 40 of
06 - 227 95 265 þa r7.oo uur)
Te koop: 59 nummersw van Detector
Magazine 1gg2 - 2oot.

nummers r t/m

59.

Alles in een koop,
geen losse nummers.

Hfl. t47,5o of € 66,93
Dhr. C. Noordhuis
Boslward
Tel./fax: o5r5 57 78 66

U kunt uw opgnvertjes nu
ook viq onze tntemetsite
ww w. detectoro m atew. nl i n h et
møgozine en /of síte ploøtsen. Leden
die geen lntenet hebben, kunnen
ook opgnvertjes op de websíte
plaotsen. Als u uw adveûentie
opstúurt voot het magazine zullen
we deze ook op tntenet zetten.

MUNTHANDEL G.HENZEN
'Wrg

zyn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)
Middeleeuwse Munten

aùùBOEKEN 2Ù02nnùù
Munten en pennìneen (priizen ìn EU!)

B0@ OITICIëLE CATAI¡GUS ALI'EREN MUNIEN dæl I
8003 OITICIëLE CATALOGUS ALVEREN MUNTEN dæl 2
B0or OITICIELE CâTALOGUS KOPEREN MIJNTEN (Zomeblæm)
BM2 CATALOGUS. DE NEDERLANDSE MUNTEN VAN
1806

tot heden

Meuu

rq95

EU

10,95

6,95

2001

7,95

CÁTAIOGUS, DE MI]NTEN VAN BELGIE I?9GI997
t0,95
BO@ KLEINER DEUISC}IER MIJNTZC{TALOG I 871-1997
t0,95
B0r3 MIJNIBOf,,K VAN PIET VERKÂDD (154O1795)
t7,95
8044 V.D.CHIJS BEELDENAAR Nederlandse munten tot 1576
1't,50
B062 DE STEDELIJKE MUNT VAN MJMEGEN
13,95
8063 NOORD NEDERJ-ANDSE MIJNTGEWICIIÍEN, Amt Pol
14,95
8I¿16 EANDBOEK ¡TEDERLAIIDS KOPERGELD I 52!17 97
43,fi
BI47 STANDARD CATALOC OF GERMÄN CÛINS T60T T1o PRESENT - 69
8200 ROMAN COINS ud thdr v¡luc, dæl I (tot 96 n Chr) D Sm
79,50
BOO8

Provinciale Munten

- '1,95
- ì8,95
- 17,95
- lZ95
BIOgDEROMEINSETHDinNedqIð{g6pag.
- 12.'95
Bl 13 DETECTORFIIIDS 2, l0O pag lOm ilhstr.
- 18,95
BttTGELDUtTDEBf,LT,Middelburgsehubwitvondstenl55Gt5T0 - 11,95
Bl56BUCKLESl25Gl8fl)(A4boekovogæpen,mooinælag)l25pag - 20,95
Bló4DETECTORFTNDS3(wlinkleur)A4fomæ!veruoþru - 20,95
816TMEESTERTEKENSOPEETDAK, bockovertrotsærlodenó4pag - 12,50
8178 CATALOGUS, Penmgø v/d Hondenbelæting i/tr Belætingrn
- 12,50
BIT9BRONæAGEMETAL\ÌORKbrorotijdvoomrpen64pag - 10,Bl814000JAARMETAÂLINIYEDf,RLAI{D, allqdetætowondsten - 7,95
Bl82 DE T¿MPEL VAN EMPEL, 195 Pag- A4 fom, geb N Roymæ
- mBI83 BRJTISB MUSEI'M GUIDE TO EARLY IRON AGE ANTIQ{'ITTES
1925reprinL l7Opag Ceb htrdkaft
- 15,95
væ metaleo voowrpen, kædelæ, pijpewoeteß, tin, enz
BO9óDETECTORFINDSI lOOpas 1000illusmli6

BIOOÐTLIGf,NPROFAÄN l04Pagowtimenþelgrim)insigns
BtO7BRONSUITDf,OuDmID,94pag NederladsbliÈ

Wij zijn doorlopend geihleresseerd in de aankoop
van betere munten,in het bijzonder middeleettws.
Voor goede stukken biedenwij U een hoge prrys
à contqnt I

Heeft U iets te koop ? Dan bel ons voor een
afspraak ! Wj kunnen Uw munten tevens vrijblijvend determineren en lqxeren. /íñ
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Postbus
3958 ZT Amerongen
Te1.0343 - 430564
Fax.0343 - 430542

-

Bl84 ANTIQIJE BOTTLES COLLECTORS ENCYCL. met p¡ijslüst, l9 pag
hard kaft, çbonden Væl foto's
- 11B 186 CÂTALOGUS ¡IEDERLANDSE HONDENBELASTTNGPEìIMNGEN
pagnias
(3083
dær A J Koo¡ lÐ8 A4fomæt,212
albeeldingen)
- 19,50

BI

CELTIC&ROMANARTEFACTS, Nigel Mills,

Bl97 VISUAL CATALOGUE OF ANC'IENT BROOCHES (Richud llattatt)
Ha boek on mætelspelden?fibula's te daminqen!
B2m ROMÀN COINS ud fùeirvduo, dæl I (tot 96 n, Chr)D 56
Bl98 LEAD IVEIGETS (Itc David Rogæ Collcliu) ?2 pag B€p Opl
3ffi foto's w Romei¡se, AngeJ Saksishe, Vrkhg n MiddeÌæuwe

loden gewichten (w.¡wl allmoal detætonnndsten)
Bl 87 ARÏEFACTS OF ENGLAND & UNITED KINGDOM, me{ mær du
I 000 foto's
vondstm waf de stæntijd tot I 750 (+ act prijslt)
B I 89 MEDIEVAL ARTII ACTS, vewolg Romu Aft efacts Full Color met
prijslijst 3m illustratie doorNiçl Mills
Bl90 TEE ACCOÀ{PLISIIED ART, goudm værerpen uit de bmnsijd in
Ençland m Ierhnd Pmhwælç in prijs gehafuød,

w

4000 jaar metaal in Nederland
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-
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n,50
79,fi

-

t8,95

- 2l%
-

20,95

-
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Metouldeteclorc
Ter gelegenheid van

Bml SUCItsSVOL ZOEKEN MET Df, METAÂLDETECTIOR dær Gen
Gæinh 229 pag honderdm foto's , ook væ vondsten

de expositie in het

BI?3 METALDETECTING ON THE COAST
BO87 SUNKEN TREASURE IIOW TO FIND IT door Rob€rt Mffi
Bl 41 TREASIJRE IIAORDS, þmhtboek ged in kleur over schatvonds)
B 192 ORTUNGSTECHITÍIK ñir Pro6s 169 pag Wol f8Ðg Schüler I 999
Ga.a ovø prcfæimele delætietæhnieken (Duis)
BI93 À,IASTERING TEE MI¡IELABEXPL{)RERXS & S
BI94TREÂSI RE IIIINTING
MTNELIIB DETECTORS dæl I
Bl95 TREÄSI RE SUNTING çid¡ MINELAB DETECTORS dæÞ
B20l EIJNTING FOR TREASIJRf, Johr @tle, 92 pag
Bt99 .ADVÄNCED WATER WORKING TECHNIQUES

Fries Museum,

4OOO JAAR
METAAL }N

Het Burgenrveeshuis
en het Goois
Museum heeft de
DDA in samenwerking met bovengenoemde musea
een catalogus

ln dit in full-color gedrukte boekje zijn + 200 voorwerpen uit
de expositie, afgebeeld en beschreven. Een boekje dat eigenlijk bij geen enkele zoeker of archeoloog in de boekenkast
mag ontbreken.
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unverkocht
t8,95

.
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18,95
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25,95
2 FININ ¡DENTIFIED (bærdevol meøaldaætoryondsto
t3,95
B2l3 rN QITDST OF lTR LOST LEGIONS (De Vmslag 9 n Chr)
8202 2000YEARof NESTEDCUP-WEIGIITS c.llt-Il{. Itroübñ
17.50
B2O3 IIEILIG EN PROFAAN 2 (w Bemingm) 1200 læt m iddelæuwe
Insignæ 512 pagina's, Mær dm 1000 afbældingm
72,50
8204 OPGESPOORD VERLEDEN Ärchælogie in de Betuwroute, 205 pag - trm
B2O5 REISG. ARCmOLOGISC'IIE MLINIJMqten in Nederlæd ll0 pag
I t,95
8206 DEKONINGSTERP VAN\ryIJNALDUM 79PAG
I 1,95
B207 MJMEGEN,lagerplaats en sød (in de Romeinse tijd) I 12 pag
13,95
B20B IIETKOPS PLATEAU, (opgravingsrcuh Romeiro legøk) 79pag
I t,95
8209 DE O¡IDERKANT VAN DE MARKT (ach opgr. Middelb. I I I pag
11,9s
B2l0 BEGRAVEN op de TERPEN i¡ ITRWER-DERADIEL 79 pag
l 1,95
B2
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BOEKEN 205 TM 2IO ZIJN EEN SERIE , ALLE 6 VOOR EU 70,-

BESTEL: Via Girooverboekins op giro 48.38.918
MÁAK I#T TOTA-A.LBEDRAG VAN DE BESTELLING +
EU 450 VERZENDK PER æNDINC OVER OP ONS GIRONI]MMER
T.N v. DE'IECI ENSCHEDE (Bstelnwen + adm vemeldm!)

U kunt het boekje bestellen door € ó,00 (incl. porto) over te
maken naar postbank nr. 1675000 of fNG 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.

Telefonisch of via fax. ulv bestelling wordt
ONDER REMBOURS

VERSTWRD VERZENDKOS'TEN EU

9,.

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

Specialist op het gebied van White's en Tesoro
detectl ren, a I I e d ete ctl ra c c esso i res,
sapermagneten, telescopische stelen, enz., enz.
p, ve rh tt tt r, re pa rati e,
modificatie van metaaldetectoren.
Ve

rko
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Concurrerende prijzen, echte adviezen!

Ruim assort¡ment
-metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

Het vervolg op mijn boekje "Dete(cto)rminatie".
De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(cto)rminatie
Deze cd-rom bevat:

MINELAB

€Æ€@pE

l¿isúfo)Tlrü\uhq

ln 250

Ftst{E@t

E-mail : djlaan@zonnet. nl

www.djlaan.nl

beeldingen

I n c usief determinatie
en natuurlijk uit de
I

Sinds 1980 een vertrouwd adres

1777 AP Hippolytushoef
Tel.0227 593286
Ir/obiel 06-20 22 77 90
Fax0227 593286

af

worden 650
voorwerpen getoond

Nieuw & Gebruikt

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12

Een diapresentatie van
55 minuten

privé-collectie

Minimum systeemeisen:
Pentium 75 MHz, Windows 95 of hoger (PowerPoint presentatie),
16

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

De prijs van de cd-rom is

I

29,95 of 14

€

(incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de
Rabobank te Wolvega. De cd-rom zal dan zo snel mogelijk

worden toegezonden.
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Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in
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AJb .

Vormgeving van het huis:
zes ofvier vertikale ribben op de bui-

tenwand,

die naar onderen

toe

versmallen. Ongeveer de helft van de
gevonden huisjes heeft op de buiten-

wand dubl¡ele ribben. De binnenwand van het huis is rond.

die is aangebracht in twee opzij van
de buitenwand uitstekende kaken.
Recht tegenover de kaken voor het
scharnier steekt uit de buitenwand
een dik, horizontaal plaatje, dat aan
de randen is afgerond (van boven
geheel vlak) envertikaal doorboord is
(^fb. y en 38). In deze doorboring
staat een vertikale, pijlvormige stift ("flr. 3,S).
Vormgeving van
de sluiting:

het deksel (dat
aan de rand de

vorm van de buitenwand van het huis
volgt) heeft een naar bene-

Het platte gegoten deksel is iets bol;
aan de bovenzijde goed afgewerkt
maar aan de onderzijde is nog het

lndeling: (r3 vondsten)

ruwe oppervlak van het gieten zichtl¡aar. Het deksel scharniert met een

lood
4 lood

naar onderen stekende scharnierkaak om een messing of ijzeren as

3

2

Compleet gewichL von r

Dt

Puntcírkels op rand en

deksel. Ribben omhethuís en om de

rand von het deksel Draoibare pi.jlpunt
als

sluíting. Bodemvonds! regio Pørijs,

Frankijk.

Møssø zjz,9 g. Doteri.ng:

1350-1430. F oto's beschíkbøar gesteld

door Ainæ Pommier van dø Socié¡ë
métrique de Frønce, Porijs

den stekende scharnierkaak. Hier
recht tegenover heeft het deksel een
langwerpige uitstulping met daarin
een rechthoekig gat, dat over de pijlvormige stift aan het huis valt. Door
na het sluiten van het deksel de stift
een krvart slag te draaien, wordt het
deksel geborgd (afb. 38 en 4o). Eén
huisje is gevonden in een leren buideltje; de bijbehorende kommen

:

Kom

Huisje Aantal
8

y-+t

mørk, mod.el

huis

deksel van 8 lood
4 lood huis zonder deksel

r
r

4 lood
z lood

r lood
lz lood
V¿

lood

Aantal

Sluitstuk

Aantal

'^ '- (, (9t?-,
,\
t"ê

waren niet meer aanwezig (rflr.
42-4il.Het buideltje is thans zoek.

Verhoudi ngsgetallen:

(rz (dee1)opgaven): helling tussen

en 83", gemiddeld 7f go

Vormgeving van de inhoud:

ten). Hoogteratio tussen 34 en

de kommen zíjn van buiten en van

gemiddeld 397o.

binnen rond, afgedraaid op

58

gewich5or'/",
AJb qo

een

draaibank (herkenbaar aan de centerpunt in de bodem), afgemid met een

sluitstukje (afb. 4r).

Opschriften:
geen.

Merken:

in de kom van één huisje is

Materiaal en afi,verking:

gegoten messing, misschien ook
brons; de kom van het huis heeft
geen centerpunt. De l<ommen zijn
van binnen en van buíten afgedraaid
(centerpunt in de bodem).

Datering:
een

groot, staand rechthoekig merk afgeslagen, met als voorstelling (verm.)
de aartsengel Michaëi.

(9 opgaven): lj5o

- r45o, met een
uitschieter naar ,,vó6r t682".
Vindplaatsen:
(r3 opgaven): met enkele ribben: Rotterdam (ZH), regio Parijs (zie l9l).

Met dubbele ribben:

Versiering en markering:

op de bovenzijde van het deksel zijn
langs de rand puntcirkels afgeslagen.
Ook op de uitstulpingen naar schar-

nierkaak en sluitkaak staan deze versieringen. In het midden van het
deksel is een kruis van (punt)cirkels
afgeslagen. Verschiliende kruisvormen zijn l¡ekend: kruizen met

Hoorn (NH, gevonden in leren bui
deltje), Amsterdam (NH), Vaikenisse
(Zld), Lincolnshire (Engeland). Bij
Christie's is recentelijk een sluitgewicht geveild, dat ver-want is aan

modei Dr.rr

gepunte en met vlalcke uiteinden
(krukkenkmis). Soms is het deksel
ook nog

-

om het kruis heen

-

voor-

zien van twee dul¡bele
AJb

n

sierringen van puntcir-

keis. Op de

boven-

rand van de kom van
het huis (inclusief
de kaken voor de

scharnierkaak

de

en

uitstulpingen

voor de sluiting) en de overige

kommen zijn puntcirkels afgeslagen.

J

ustering:

keepjes gevijld, links en rechts van

de ribben, op de overgang van

de

buitenwand naar het grondvlak (afb.
46). Vijlstreken in het grondvlak.
Massa:

(rr

opgaven): omgerekend ligt het
mark tussen de ry2,8 en 2,4j,2 g, rner

een gemiddelde van zzz,3 g. Yan
deze elf gewichten hebben negen
een (omgerekende) massa boven de
2o9 g waawan drie een massa tu.ssen 23o en 235 g en vler een massa
vanaf z4o g hebben. Vermoedelijk
zijn deze gewichten gejusteerd op
een mark uit Frankrijk.

u

AJb

+t-+S Huisvsn \lood,

model Dt

PrLntcirkels op rønd en deksel Dtbbølø ríbben

om het hwís en om dø rand. vøtt het deksel

Ptjlpunt als sluíti.ng míst Bodemvondst Hoom
(NH) Møssa n7,j5 g Døteing: vóór 45o.

Christie's, South l(ensington (Engeland), veiling van 3o mei 1996, kavel 69. Oorspronkelijk verm r6 ma¡k, later omgebouwd met
behulp van twee hengselsteunen en een hengsel naar verm. 7 pond. Dlt stuk lijkt afkomstig te zijn uit Frankrijk.

Aþ.
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Huís vøn

I

lood.,

model Dt.

Puntcirkels op rønd en deksel. Ribben om het
huís en om de rønd van het

dekseL-

lusteríng

op de overgangvan d¿ buítenwønd nsqr het

grondvlak, Iangs de ibben. Schamier en

pijlpunt
dom

geræ

(ZH)

tøureerd. Bod¿mvondst Rotter -

Møssø to4,6 g.
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DZ

Aft.

+l-+g

model

sluitíng mist-

Fiæland.

rond (afb. 47-4Ð.
Zie verder de beschrijving onder dit
punt bij model Dr.
Vormgeving van de sluiting:
zie model Dr.

Justering: geen.
Massa:

het ene gevonden huisje mist het
deksel; er kan daarom geen uitspraak
worden gedaan over de massa.
Verhoudingsgetallen:
helling 83', hoogteratro 38%.

Vormgeving van de inhoud:
zie model Dr.

Opschriften: geen.

Materiaal en afi^/erking:

Merken: geen.

gegoten messing (ofbrons)). Het
ene gevonden exemplaar is flink ge-

Datering:

corrodeerd zodat het nog niet zeker
is of dit gewicht van binnen op een
draaibank is afgedraaid.

gebaseerd op model Dr zou dit

r)5o

-

vermoedelijk vergelijkbaar met
model Dr.

lndeling: (r vondst):
Deel

Aantal

4 lood huis zonder deksel

Aantal

Sluitstuk

(z lood)

(1/z ood)

(r lood)

(t/+ ood)

(Vzlood)
(t/+ lood)

t45o betekenen.

Vindplaatsen:
(r opgave): provincie Friesland.

Versiering en markering:

en

binnenwsnd rond. Píjlpunt als

AJb.+z

Vormgeving van het huis:
buitenwand en binnenwand zijn

Huis vøn 4lood,

Dz B*itenwand
B

o

demvon dst

3r

van diverse leden kregen we de vraag om eens een artikel te plaatsen over
het schoonmaken van munten en voorwerpen. lve beginnen met een serie
artikelen over het reinigen van munten van het K.p.K. te Leiden. Daarna
volgen nog enkele andere schoonmaakmethoden.

R€IN IÇ€

N vÀN

ten vaak een onnatuurlijke gians
en door het gebruik van harde
vooñ /erpen ontstaan krassen.
Gebruik liever een borstel dan een
doek; bijvoorbeeld een bijgeknipte
tandenborstel of een nagelborsteltje.

ffi:î:""":rs;:?,iîîä"i:

MUNT€N €N

Dit is erg belangrijk. Worden de
bij het reinigingsproces gebruikte
stoffen als citroenzuur of natriumbisulfaat niet goed uit het metaal
verwijderd, dan kan dit leiden tot

P€NNINÇ€N

verregaande aantasting van de
munten. 'Wanneer de zuurresten
die achtergebleven zijn op de

Het reinigetx va.n
munten en penningen
moet zeer voorzichtig
gebeuren.

Al te forse íngrepew
zullen nØrnelijk meer
bederuen døn

goedmøken.

Zij kunnen niet ølleen
tot

b es

ch

ødigtng, rnaør

zalrt tut uíteindeh,jke
vernietigrng vØn de
rlLunten laiden.

Ook esthetisch gezien is het niJt
gewenst de munten te grondig te
reinigen. Koperen munten bijvoorbeeld zijn vaak overdekt met
minerale lagen, die aangeduid
worden met de term patina. 'W'anneer dit patina een mooi, egaal
uiterlijk heeft, moet men het zeker
onaangetast laten. De kleur van dit

patina kan, afhankelijk van de
chemische samenstellin g, zeer
verschillend zljn. Er zijn vele
schakeringen, variërend van zwafi
en bruin tot grijs, blauw en groen.
In het algemeen wordt patina op
kunstvoorwerpen beschouwd als
een verfraaiing en derhalve wordt
het op moderne penningen ook
wel kunstmatig aangebracht.

Algemene regels
Gedistilleerd woter
Gebruik bij het aanmaken van
schoonmaakmiddelen en bij het
gehele reinigingsproces altij d
gedistilleerd water en geen leidingwater. Dit is noodzakelijk omdat
in gedistilleerd water geen
l¡estanddelen voorkomen die
schadelijk zljnvoor de metalen.
Deze treft men wel aan in regenen leidingwater. Gedistilleerd
water kan dan ook niet door
gekookt water vervangen worden.
Poetsen

Gebruik nooit zilver- of koperpoets
en poets de munten nooit lang
met een doek. Laat bij het behandelen van de munten het gebruik
van harde voorwerpen achterwege.
Door te poetsen krijgen de mun-

munten, in aanraking komen met
de zuurstof uit de buitenlucht,
vindt er onder invloed van de
vochtigheid namelijk een sterk
versnelde oxidevorming plaats.
Leg de munten in een bad met
gedistilleerd water. Zij mogen niet
op elkaar liggen en moeten regelmatig omgedraaid worden. Wanneer deze werkwil'ze niet gevolgd
wordt, kunnen verldeuringen op
de munten ontstaan. Een enkele
keer water vetversen is noodzake-

iifk, omdat anders het water ver-

zuurten de chemicaliën op

de

munten blijven inwerken. Na
ongeveer dertig minuten is de
behandeling voltooid. Spoelen is
voldoende bij gouden en zilveren
voorwerpen. Voor koper en andere
onedele metalen is spoelen alleen
vaak niet voldoende. De chemica1iën werken bij deze metalen tot
diep in de munten door en zijn
met alleen spoelen niet te verwijderen. De behandelde munten
kunnen daarom beter geneutraliseerd worden.

Neutroliseren
Neutraliseren is evenals spoelen
een methode om de ingrijpende
werking van chemicaliën stop te
zetten. Het voordeel van neutralisatie is dat het direct de werking
van een bepaalde stofopheft. Een
gebruikt zutx wordt geneutraliseerd door middel van een loog en
een loog door middel van een

v
CH €M
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Chemìcoliën

ammoniak
oplossing: r deel ammoniak (in
een concentratie van 25procent) op z delen gedistilleerd
water.

ammoniumcqrbonqat
oplossing: r deel ammoniumcarbonaat op 4 delen gedistilleerd water.

azijnzuur
oplossing: r deel azijnzuur (in
een concentratie van 8o procent) op 15 delen gedistilleerd
water.

citroenzuur
oplossing: r deel citroenzuurkorrels op 4 delen gedistilleerd
water. Bij gebruik van citroenzt )r terbehandeling van koperen, ijzeren of zinken munten
niet meer dan r5o gram op een
liter gedistilleerd water gebrui
ken, dat wil dus zeggen r deel
citroenzuurkorrels op 7 delen
gedistilleerd water.

fosforzuur
oplossing: r deel fosforzuur op
7 delen gedistilleerd water; 7
gram gelatine per liter zure
oplossing toevoegen.
h uisho u dso d o / n atri

u m ca

rbo-

noot
oplossing: r deel huishoudsoda
op 4 delen gedistilleerd water

zuur. Dompel de met een zuur
behandelde munt even onder in
een bad met bijvoorbeeld natronloog. Hierna toch weer goed
spoelen, want de munt kan afhankelijk van de sterkte van het loog
en de duur van de onderdompeling basisch geworden zljn. Door
middel van spoelen wordt het
loogrestant verwijderd. Voor het
neutraliseren van zuren (zoaIs
cilroenzuur of fosfovuwr) zljn
onder andere natronloog en huishoudsoda te gebruiken. Dit is een
beduidend zwakker loog en kan
dan ook alleen gebruikt worden als
de munten met een zwakzure
oplossing gereinigd zijn. Voor het
neutraliseren van logen (zoals
bijvoorbeeld natronloog) zij n
onder andere citroenzuur en
natriumbisulfaat te gebruiken.

'k handschoenen

,. veiligheidsbril of gelaatsscherm

-k schone werkjas.

'Wees

ook voorzichtig met ammoniakdampen. Zlj zijn erg ongezondvoor de luchtwegen en de
longen. Verricht de werkzaamheden zoveel mogelijk in een goed
geventileerde ruimte.
Milieu-eisen

Bij het schoonmaken van munten
en penningen kan men niet zonder zuren en basen, maar veilige
zuren en basen bestaan niet! Alle
afgewerkte stoffen moeten - onder

vermelding van de inhoud

-

gescheiden ingeleverd worden bij
de (chemokar van de) gemeente-

re1nlglng.

Drogen

Metalen

Het drogen van de munten moet
grondig gebeuren. Mede onder
invloed van vochtigheid vindt

Munten en penningen zijn
gemaakt van diverse metalen. Men

oxidevorming plaats. Wanneer

munten niet goed gedroogd zijn,
hebben allerlei soorlen verontreiniging die in de atmosfeer voorkomen, een grotere inwerking op het
oppervlak, waardoor zij veel sneller oxideren. Het drogen kan
gebeuren door de munten op een
van gaatjes voorziene plaat op de
radiator van de verwarming te
leggen, nadaT zrl eerst met een
zachre doek'handdroog' gedept
zljn. Een met nylon vliegengaas

bespannen raamwerkje is ook
goed te gebruiken. Effectiever is
het gebruik van een haarÍtihn.

moet hen daarom op verschillende
manieren schoonmaken. Lees
voordat u met schoonmaken

begint, de algemene regels door.
Zij moeten strikt in acht genomen
worden.
Koper, brons en messing
De metalen koper, brons en messing zijn het moeilijkst te reinigen.
Een te agressieve behandeling kan
de munten onherstelbaar beschadigen. Men moet dus nog voorzichtiger te werk gaan dan bij de
andere metalen. Laat een mooi
egaal patina onaangetast.

Hiermee kunnen de munten goed
natronloog
oplossing: r deel natriumhydroxide/huishoudsoda op ro delen
gedistilleerd water.

Alle genoemde chemicali ën zljn
verkrijgbaar bij drogist ofapotheker.

en snel gedroogd worden.

Vuil en oxidekorsten die aan het
uiterlijk van de munt afbreuk

Veiligheid

doen, moeten we1 verwijderd
worden. Verschillende methoden

'Wees

voorzichtig bij het gebruilc
van chemicaliën. Let er bij het
maken van de oplossingen op dat
de zuren in het water gedaan
worden en niet andersom (zo
voorkom je spettersl). Uit het
oogpunt van persoonlijke veiligheidziln onmisbaar:
'k een goed stofmasker

(mondkapje)

zrjnloe te passen. De tijdsduur
van de behandeling is sterk afhankelijk van de hoeveeiheid vuil.
Probeer de methode eerst uit op
een goedkoop muntje, voordat u
een zeTdzaam exemplaar behandelt. Het ergste vuil kan met een
nagelborsteltj e verwij derd worden.
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Reiniging in een bod van sodo en
glycerine
Leg de munten in een bad yan ro
delen natriumhydroxide/huishoudsoda, 4 delen glycerine en
roo delen gedistilleerd water.

Hierdoor verdwijnt de groene
aanslag van de koperen munten
en worden de oxidekorsten grotendeels opgelost.
Is het noodzakelijk de munten nog
verder schoon te maken, bedek ze
dan met een pasta bestaande uit 8
delen dierlijke lijm ofgelatine, r5o
delen aluminium- of zinkpoeder,4
delen glycerine en ro delen heet
gedistilleerd water. Als deze pasta
24 vur op het metaal heeft kunnen

inwerken, worden de munten in
heet water ondergedompeld.
Hierdoor zal de pasta geheel
oplossen. Herhaling van deze
behandeling zal leiden tot volledi
ge verwijdering van alle corrosie7agen, zodat men het blanke
metaal overhoudü vaak is het
oppervlak dan wel erg pukkelig en
geschonden. Hierna goed spoelen
ofbeter neutraliseren (zie de
algemene regels).

Schotse koperen penny metfel groen,

actîef

koperoxide

Behandeling met citroenzuur
Laat de munten 3o minuten tot r
uur, afhankelijk van de hoeveelheid vuil, weken in een bad

cit¡oenzuur. Voor koperen munten is dit een wij agressieve
methode: stel ze dus niet te lang
bloot aan het zuur. Hierna neutraliseren en drogen.
Behandeling met azijn of azijnzuur
Dompel de voorwerpen even
onder

in azljn of azljnzulx

aler,
rvaaraan eventueel wat keukenzout
toegevoegd kan worden. De duur
van deze behandeling is afhankew

d

1..

lijk van de hoeveélheid vuil. Na
deze behandeling de munten

neutraliseren en drogen.

,e.1

Beh o n d elffi

Y

g mêt

om

mo ni

u

m ca

rbo-

naot
Vlekken op koperen munten kunt
u verwijderen door ze enkele
minuten te laten weken in een
oplossing van ammoniumcarbonaat in water. Hierna goed borstelen, spoelen en drogen. De munten kunnen eventueel ook met de
oplossing ingewreven worden. Na
het spoelen moeten ze even opgewreven worden met een zachte

linnen doek.

van de lucht afsluit en oxidatie
verhindert. Gereinigd koper blijft
veel langer mooi als het direct na
t'
het neutraliseren en drogen met
een in petroleum gedrenkt doekje
wordt ingewreven. De petroleum
kan eventueel vervangen worden
door zuuwrlje vaseline. Koper,
brons en messing moeten niet in
aanraking komen rnetljzer, daar
dit in vochtige lucht tot het ontstaan van moeilijk te verwijderen
vlekken en verkleuringen kan
leiden.

Met dønk voor overnølne vøn het
Rijksrnuseum Het Konínklijk Penningkøbinet.

Koken in sodawqter
Vaak kan men het doel van de

reiniging eenvoudig bereiken door
de munten te laten koken in
gedistilleerd water, waar wat

De gehele tekst is ook te vinden op

d.e

websíte:
www. p enníngk ab in

et.

nl

huishoudsoda aan toegevoegd is.

Romeìnse koperen as

gevonden in Nederland,
mel een mooí groen
vondstpatina

Behandeling met een zure vloeistof
Vlekken op koperen munten
kunnen ook verwijderd worden
door ze in te wrijven met karnemelk gemengd met keukenzout;
alternatieven daarvoor zijn citroensap ofzuurkoolsap en tafelbier.
Hierna met heet water naspoelen
en met een zachte doek opwrijven.

Inwrijven rnet zuuwrije vaseline
Koperstukken die slechts licht
vervuild zijn, bijvoorbeeld tussen
de opschriften, kunt u schoonmaken door ze met zuurwlje vaseline
in te wrijven. Laat enige tijd intrekken en veeg daarna met een
schoon watje de vaseline met het
vuil van de munten af Hierdoor
blijft er een dun vetlaagje achter,
dat het koper ofbrons nagenoeg

De volgende keer behandelen we het
schoonmaken van zilveren munten

Ancient Art Gallery Stormbroek
Archeologische voorwerpen / munten

Romeinse transparant glazen karaf
Rijnlands Hoogte: 16 cm
datering : 3e - 4e eeuw

Romeinse aardewerk firmalamp met op
de bodem het makerstempel FORTIS

Gallo Romeinse geverniste kruik

Romeinse applique van een man
met op zijn schouder een fibula

Datering : le eeuw
Hoogte : 15 cm

datering :75

3e

-

125 na Christus

eeuw, hoogte :4,3 cm

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

Romeinse bronzen applique van
Ammon Zeus, hoogte : 6 cm
datering : le - 2e eeuw

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

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

Wij zij constant op zoek naar nieuwe bodemvondsten, detectorvondsten, enz
Losse items maar ook gehele collecties, tegen kontante betaling.

Heezerweg 143 5614 HD Eindhoven tel : 040 - 213 28 77
e-mail : info@stormbroek.nl - www.stormbroek.nl

DETECTORNIEUIUS
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Vernieuwde showroom en
n ieuwe expositieru i mte
Op 16 oltober was het feest in
Lippenhuizen. In het bijzijn van
vele genodigden werd de

vemieuwde showroom van l(ooistra
metaaldetectors in gebmik
genomen. Ook de langgekoesterde

dienen van te voren even te beilen.
I(ooistra wenst alle zoekers een
gezond en voorspoedig zooz Toe.
I(ooistra Metaaldetectors, tel. (o5 13)

46 50 93

wens van Leo l(ooislra, een eigen

expositiemimte [e hebl¡en omzijn
omvangrijke collecde bodemvondsten te exposeren is nu
uitgekomen. In de diverse vitrines
liggen o.a. een grote collectie
zilveren gespen, munten en andere
bodemvondsten.
Belangsteilenden die eens een kijkje

]aargangen 1992, 1999, 2ooo en

derd.

zoor zijn uitverkocht en kunnen

K. van der Graaf (grote projecten),
tel. (o3o) z5
655

daarom niet meer worden verstuurd. Alle andere jaar gangen zijn
nog te bestellen.

\

z5\76

Ton van Rooijen (kleine vondsten), tel. (o3o) z8 6j ggo

D etection Sy stems
u)

enst, rneds

H ollønd

n a,rnens ha,q,r

'Wanneer

de detector op de markt

komt en wat de prijs is, is nog
niet precies bekend. We houden
u op de hoogte.

If

D

Gelan, importeur van C.Scope en Fisher metaaldetectoren is verhuisd naar 's Hertogenbosch. Aangezien er in Sint Michielsgestel geen mogelijkheden
voor uitbreiding waren, weken ztj uitnaar de Bral¡antse hoofclstad. Per r januari is Gelan daar van
start gegaan in een nieuw eigentijds bedrijßpand
waarin zij alle mimte hebben om de ldanten optimaal te kunnen bedienen. Het nieuwe adres is; Het
Sterrebeeld 48, 5zt5 ML's-Hertogenbosch, tel. (o73)
54 8r r88 We hopen binnenkort in het magazine
meer van het nieuwe onderkomen van Gelan te
kunnen laten zien.

T€soKo ÇÀÀT
OOK DIqITÀÀL
Tesoro heeft veel tijd besteed aan het ontwikkelen van de CORTES.
Met de Cortes heeft Tesoro een perfecte brug geslagen tussen
analoge en digítale technieken.
Cebruikersvriendelijke knoppen in
combinatie met een display voor
ale gewenste informatie over de
aard van het verborgen metaal.
Voor het gebruik van de Cortes heb
je geen boekwerk nodig, aanzetten
en zoeken maar! Perfecte detector
voor akkers, stadsgrond, recreatieterrei nen/bos.
De Cortes is natuurlijk een echte Tesoro.

een gezond en voorspoedig

uitgebalanceerd, want de inlegbatterijen (8
penlights) zitten onder de armsteun. De twee houders voor de
batterijen leg je gewoon in het huis, geen gepruts meer met dradenl
De standaard concentrische spiderschijfvan 2t x24cm heeft bijna
de grootte van de oude z5 cm schijl maar weegt nog minder dan de
oude zo cm schijf, waardoor de detector extra licht is geworden. De
Cortes is zo klein en licht, dat dit de perfecte professionele detector is
voor serieuze backpackers.

ieuw merk detector Atlantis

met een geheei nieuwe detector.
De detector is een eigen ontwikkeling en zíeter goeduit. Wil
kennende zullen de technische
prestaties er niet om liegen.

U

D.wz. superlicht þ.3 kg) en zeer goed

Ruud de Heer

Op de zoekdag in Limbricht
zagen we \Vil Hofman van Atlantis metaaldetectoren rondlopen

B.V. V€KH
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deølers, øllelezers en zoekers

2002 toe.

N

D €T€ CTI

Geløn wenst øIle detec\orøn+øteurs een gezond en

Vondstaanmeld¡ngen Oude
iaargangen
Utrecht
Detector magazine

Secretariaat, tel. (o3o)

LÀN

voorspoedig zooz toe.

wilien nemen in de expositiemimte

Enkele telefoonnummers van het
meldpunt in Utrecht zi1'n veran-

Ç€

Met de Cortes hoef ¡e in de discriminatiestand geen Grondonstoring
in te stellen. Dit is enkel van belang als je de alle metalenstand
gebruikt. De alle metalenstand heeft trouwens een bijzonder goed
dieptebereik voor zowel grote als kleine voorwerpen. Zeer uilzonderlijk is het, dat je op de alle metalenstand kunt zoeken, terwijl je op de
display kunt zien ofhet ijzer is ofiets anders!
De display van de Cortes geeft 3 indicaties over de geleidingswaarde
van het voorwerp: d m.v. blokjes, nummers en d m.v. woorden. Dan
zijn er nog z indicaties, nl. voor de diepteligging en de staat van de
batterijen. Deze aanduidingen zijn voortdurend zichtbaa¡ als het
donker is, is er nog de displayverlichting.
Zoekers die Tesoro kennen zullen verrukt zijn over de precieze
plaatsbepaling, de duidelijke signalering en de enorme gevoeligheid
voor kleine en vaak kostbare voorwerpen die anderen laten liggen.
Uiteraard zee( aan te bevelen op alle vervuilde grond. Werkfrequentie

ro

Khz.

Dit n ieuwe paradepaardje kost € r r 39,-, gar antie 2 jaar.
I mporteur: Detect Enschede. Tel.: o53-43oo5'rz

u kunt uw vragen notuurliik ook
d,m.v. een e-moil noar ons verzenden.
E-m

ail:

vra ogb

o

ak @ detectoram ateu r

nl

VRAAGBAAK
Ook ditmaal zijn we er in geslaagd tueer een interessante vraagbaak het licht te laten doen schijnen Elke inzending ìs welkom.
Denk niet dat ìn het computertijdperk met de hiermee verbonden e-mail er geen plaats meer is voor de handgeschreven brief met al
of niet een Tekening van het voorwerp ln veel boeken die gebruikt worden voor hetr determineren van vondsten komt bij het gebruik
van lekenìngen het besprokene beter over dan bíj een fotro Vergeet verder niet daT lang niet iedereen over een computer
beschikt.Mocht je al een computer hebben maar geen e-mail: ook geen probleem Een Jloppy kunnen we ook wel verwerken.
Beste Dick Eelchof

Bij dezen stuur ik je foto's van tlvee
voorwerpjes, die ik onlangs heb
gevonden. Volgens sommige zoekers
is de grond waarin ik deze voorwerpen gevonden heb afkomstig uit de
binnenstad van Den Bosch.
De eerste foto toont een munt of
penning met aan de ene zijde een
kelk of beker waar vlammen lijken
uit te komen en aan de achterzijde
een boompje of tak.
Het materiaal lijkt van lood gemaakt
Ie zljn, weegt ongeveer 5 gram en
heeft een diameter van z6 rnrn.
Zou je me hier iets meer over kunnen vertellen zoals
- is het een munt of penningl
- wat stelt het voor en waar diende
het voorl
- hoe oud is het voorwerp te daterenl
De lweede foto is naar mijn mening
een lakzegelstempel, waar het
gedeelte dat je vastpakt vanafis

afgebroken. Ik kan echter totaal niets
van de letters en fìguurtjes die er in
staan onlcijferen. Ik heb al geprobeerd om het in een str-rkje zachte
klei te duwen maar ook dan kan ik er
niets uit ontcijferen.
Het stuk is volgens mij van brons
gemaakt en weegt nu ongeveer 8 tot
ro gram. Is het inderdaad een lakzegelstempel of toch iets andersl
I(un je mij hierover ook iets meer
vertellen.
Bij dezen alvast bedankt.
E ICokgieters

Foto

t: Dit

is zeer zeker een t4e-

eeuws zegelstempel.
O

ns v raa gb aa ktea ml id

Ja

n

Zijlstra ziet wel kans om er een
afdruk van te maken, zodat er
een aanvullend onderzoek naar
gepleegd kan gaan worden. Neem
maar contact op met de redactie.

Foto z: \ilij denken hier aan:
A- een kerk- of armenlood.je.
We vonden in onderstaand boøk
een penning die er enigszins op lijkt,
maar niet verder staat omschreven.
De penning is van Audenaerde. Het stelt aan de ene zijde een boom
voor en aan de andere zijde een beker of miskelk die rondom uitstraalt.

Rondom deze aJbeeldingen staat ook tekst. \I/e vonden dit in Descripton de
Mereaux uít t878 van L. Minard van Hoorebeke deel z-j, Noord-Nederlandse
Gildepenningen, Kerk- en Armenloodjes van de XVde tot XVlllde eeuw, op
bladzijde zj4. Van de foto is helaas het tekstgedeelte niet te ontcffiren,
Een potloodovertrek kan misschien de tekst naar boven brengen.
Dan kunnen we verder onderzoek doen.
B- Een joodse sjekel imitatie, zoals die wørd gedragen aan een horlogeketting in
de t8-t9e eeuw.

Geachte heer D. Eekhof,

I(unt u dit voorwerp voor mU
determineren. Afmetingen: lengte
45 rnrn., bovenzijde (kop) 6.7 mm.
bij io.z mm. Materiaal brons.
Voorstelling bloeml
Marco v/d Avoort
Jouw voorwerp lijkt ons leerbeslag,
voo rstel end e ee n o ntl u i køn d e blo em.
Qua grootte zou het paardenbeslag
kunnen zrjn.
I

Geachte team,

Bij dezen heb ik twee foto's ingesloten van een bronzen hanger. Diameter l5 mm. Grootste lengte 4r mm. Deze heb ik gevonden in een l(arolingische context. Op foto r zljn nog bladgoudresten aanwezig en toont de
hanger zoals ik hem vond. Bi1 foto z is na reíniging helaas het bladgoud
verdwenen en is een stukje van de rand afgebro'
ken. De hanger was sterk gecodeerd en moeilíjk
schoon te maken. Ik heb gevraagd of de ROB
de hanger wilde schoonmaken maar zij
zagen daar geen mogelijkheid toe,
helaas. Kunnen jullie iets meer over
deze hanger vertellen bijv. de juiste
datering, heeft de afbeelding nog een
bepaalde betekenis/ oorsprong (roofvogels) etc.
B.v.d.

Ardie Schoenmaker, Driebergen
Het is inderdaad eøn Karolingische bronzen hanger,
9oo-1ooo. De vogel stelt een adelaar voor die over zijn
schouder ziet.De hanger is vermoedelijk alleen als
si e rv o o
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e
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Detector financíering
Bereken zelf uw maandelijkse

financieringterrnijn.

f t.5oo,f 2.ooo,f z.soo,f l.ooo,-

f
f
f
f
f t.soo,- f
f +.ooo,- f
f q.soo,- f

70,5o

94,-

7t7,5o
74o,75
164,25
187,75
21,7,25

- G el uids disc rtmtn ati e
- Be g elba re gevoe lugheid
- Regelb a re disc rininatie
- Veruvisselbare l8 cm schotel
- Batterijen controle d.m v. geluid
- K o pte I efo o n a a nsl u iti n g
- Mooelijkheid ont schotels te verwìsselen

TRACKER IV
Een goed hegin

- 3 Discriminatie standen schakelaar

- Motion alle metalen

Bezoek ook eens ons

- Volledige discr. stand

EigenVondsten Museum

- Meer-toons geluidsdiscnminatie

met een unieke collectie

- Reg elb a re gevoeligh eid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cn open schotel

OUICK DRAW II
Geb

ru i ke rsv ri

bodemvondsten.

Bodemvondsten
te koop & te koop

gewaagd

- Digitaal afleesbare diepte

en d eIij

k

- D¡grtale voorwerp indicatie

- nptoetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Begelba re disc rinín ati e
- 3-toons geluidsdiscrininatie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
-

Blauwe
westerwaldkruil
l7e eeúw

Autonatische en variabele Notch

- Lage spanning indicatie
- Auto m atis c h e g ron d b a I a n s

-Verwisselbare

2l cn open schotel

Bounty Hunter
- LCD beeldscherm
-

Armsteunmodel

- Vervvisselbare 2l cn schotel
- nptuetsen bediening
- Regelba re Disc riminatie/N otc h

- Regelbare gevoeltgheid
- Auton atis c he g rondba I a ns
- Koptelefoon aansluiting
- Led batterijen controle

tAN D STAß
De akker specialist

- Digitaal afleesbare diepte

- Digitale voorwerp indicatie

- nptuetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en notion all netal
- 3-toons ge luidsdisc rimin atie
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

Modellen
{c Tracker ID

{.

Fast Tracker Pro

I, II & ilI

{¡ Tracker IV, Pro I, II & il

{¡ Quick Draw II, Pro I, il & III
{¡ Land Sta¡, Pro I, II & flI
* Sharp Shooter, II Pro I, II & il
{r Tirne Ranger. ko I, II & ü
* Land Ranger, Pro I, II & üI
Pro uitvoerhgen:
P¡o I met extra 10 cm schotel
Pro II met ex[a 25 cm schotel
Pro III met extra 10 en 25 cm schotel
0m op alle terreinen de beste resu-

taten te hebben.

jij dealer wordenl
(0114) 37 04 Bo

Wil

Orue openíngstíjden:
Maandag 10.00-18.00

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - fel (0fi4) J70480 - fax (0fi4) 370481
E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 31 1l 43 70 480 - www.detectornet .nl
DEALER

vAN'

FfsHË

eEie
KEENE

Dinsdag gesloten
Woensdag 13.00-18.00
Donderdag na afspraak
Vrijdag 1o.oo-18.00
Zaterdag 1o.oo-17.00
Zondag 14.00-18.00
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Geacht determinatieteam,
Na een rrrstige zomer met veel regen en zoî ben ik toch maar eens gaan
rondkijken ofer al gerooid was. Nee dus.
Behalve in de omgeving van Minnertsga waar ze enkele stroken
aardappelen op een terp hadden gerooid. Eerst even toestemming wagen en het mocht wel. Na enkele loopjes over het toch
wel smalie stukje had ik alleen enkeie rotte duiten en twee halve
centen. Toen kreeg ik een redelijk harde toon. Graven en toen
lcøam er een stukje brons naar boven. Na het schoon gemaakt te
hebben, bleek het een voetje te zljn. Ik denk dat het en stukie van
een Romeins beeldje is, helaas niet volledig. Lengte 3z mm., Breedte

Geachte detectorspecialist,
Dit voorwerp heb ik gevonden en is
denk ik van zwaar gelegeerd zllver
en koper. Ik weet niet wat het is.
Vroeger heb ik er ook een gevonden
van geheel koper.
Hartelijke groeten,
Addi van der Nat
Addi,
Je hebt een mooie
vondst gedaan die zeker
aangemeld moet
worden bij de Provinci-

19 mm., hoogte zo rnÍn.
Wat denken jullie er van? Bijvoorbaat dank en groetjes

aal Archeoloog. Het
gaathier om een
heraldische hanger uit de

Daan de fager, Dronrijp

periode tjt5e eeuw. Hij
werd gedragen door
adellijke personen en
hun personeel. Op die

Daan

Het patina op jouw vondst doet al blijken van een grote ouderdom.
Vanuit Friesland zijn eerdere vondsten van deze grootte bekend. O.a.
Stiens waar een hand is gevonden die groter was dan de gangbare
vondsten. IJit Wynaldum is een stuk bekend wat in een particuliere
verzameling zit van een kuitbeen. Gelet op bovenstaande feiten gaan we
er dan ook van uit dat het inderdaad in de Romeinse tijd naar Friesland is
gekomen. ln het boek van het Rijksmuseum Kan: Vll The Figurel Bronzes coll.
144 Foot and Anklo op pagina 78 hebben we een voorbeeld kunnen vinden.

manier wist men wie
bij wie hoorde. ln
Engeland worden ze
vaker gevonden. Men

noemt ze daar een pendant. ln het
Engelse boekje Artifacts, wat ook in
Nederland te koop is, kunje ze vinden
op blz. t9t. Verkoopadres kunje vinden
in ons magazine.
Het zou natuurlijk interessant zijn om
nog uit te zoeken wat voor wapen er op

Zeer zeker deze vondst even aanmelden.

lllustraties; pagina boek Rijksmuseum Kam
Foto's gemaakt door A. de Boer, Sneek

Vraagbaak Detectoramateur,
Ik had al eerder een foto geshrurd van het gevonden voorwerp maar die
foto's waren niet scherp. Nu heb ik iets betere foto's. Weet u misschien
wat dit isl Het is gevonden in Porhrgaal, bij Rotterdam, op een akker. Het
is 65 mm breed en 6o mm lang. Het weegt ongeveer fio gram. Aan de
rechte kant staan tekentjes.
Groetjes, Riet Schuurink

Gaarne zou ik wat meer willen weten
over het kruisje wat ik onlangs heb
gevonden. Hoogte 35 rrrrn.Breedte

25mm.
fohan Vegelien

Beste Riet,

\Vatje gevonden hebt zijn resten/afval bij het gieten van koper

Johan.
Gezien de aanzetting

of gesmolten koper wat kan gebeuren bij verhitting zoals bij

van het oog en het massief

een brand. Cezien de onderkant is het gestold

gegoten kruis geven we het

op een bijna vlakke bodem.

dateringvan 1750t8oo. Mooi exemplaar.

een

¡

dErE

Hallo meneer D. Eekhof,

Marco,

Hier weer een vraag uit het zuiden van Nederland. Ik heb een
zilveren munt gevonden en zou u mij kunnen vertellen wat dit is.
Ikheb al gezoch| op Internet rnaar zie nergens een afbeelding.

Surhuisterveen vernamen we dat het gaat om een stuk van veertien

Via meneer Ben te Boekhorst van de Spaar- en Voorschotbank te

Graag een reactie.

Omschrijving: zilveren munt, diametet 22mrn, dikte r mm.
laartal ry98.Ik denk dat het en Duitse munt is.
Alvast bedankt voor uw tijd.
Groeten uit Son en Breugel,

Marcovldl Avoort

oorden van de Oostenrijkse Nederlanden. Ceslagen op naam van Jozef
ll (t78o-t79o) en geslagen te Brussel.
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Geachte mijnheer

Eekhol

Bijgaande twee gescande prints van door mij gevonden voorweryen waaryan ik graag meer zou willen weten. Ik hoop dan
ook dat u ze weet te determineren. Met wiendelifke groet.
Frans van Waardenburg, Rijsbergen

Afbeelding r
Materiaal brons, doorsnede 3z m:m. Gevonden
bij kasteelruïne van Wouw waar na mijn
infornatie verschillende keren hard is gevochten tijdens de tachtigjarige oorlog en rond
1725. Op de zijde met de Franse lelies staat:
HANS:SCHVLTES:NORMPEG(Rl). Op de
zijde met het lcuis staat:
HANS :SCHVLTES:)I NORMEER.
Ons lid Hendrik Van Caelenberghe

uit België díe zich specialiseert

in rekønpenningen geefi de volgende determinatie.
Deze rekenpenning is gemaakt door Hans Schultes I die meester
stíerf in t584. Het is
de roos- rijksapg. De beide zijde van
ng dragen in dit
van de maker en een
die in deze
gevallen vewijst naar Neurenberg. Soms gebeurt er wel eens dat
er o.a.: NORM of NORMBE of NORNBERC opstaat. Voor een
ofrti
ns van het KPK gebruie buun ben wip dan

!:r:,

Afbeelding z
Materiaal brons, lengte 30 mm., breedte 8 mm.
Gevonden Catelnaud la Chapelle (Frankrijk,
Dordonge). Dit gebied heeft een grote rol
gespeeld tijdens de roo-jarige oorlog tussen
Frankrifk en Engeland. Op één zijde staar een
Iopend figuur die een stok over de schouder
vasthoudt waar zich voorwerpen aan beyinden. Op de andere zijde een onduidelijk
teken ofletter.

Dit is een horlogesleutel, als u in het steeltje kükt
zult u zien dat deze hol(vierkant is). De aJbeelding
laat een marcherende militair zien.
Afbeelding 3
Metaal met en zilverachtig uiterlijk, vnj hard (dus
geen tin of lood). Ook gevonden bij de kasteelruine van
Wouw. Lengfe34 mm. Breedte 20 mm. Aan de
keerzijde is een soort clip ofsluiting waar tussen zich
leerresten

lijken te bevinden.

Dit is een onderdeel/leerbeslag op een uitrustingsstuk
aan øen uniform uit de t8e eeuw.
Afbeelding 4
Materiaal brons, lengte 34:rn:r.rr. Breedte 3):mrn. Gevonden
op en akker in Effen (gemeente Breda). Op de ene zijde staat
rgro en eronder in grotere cijfers 68. Op de andere zijde staat
het wapenschild van de stad Breda en de letters Breda.
We hebben hier te maken

met en koperen

hondenbelastingpenning van Breda uit het jaar

t9to.

Vele steden en gemeenten gaven in die
tijd als controlemiddel een penning als bet-

alingsbewijs.

TENTOONSTELLI NG OVER ARCH EO.
LOGTSCH E VON DSTEN BETUìíELU N
Tussen 2 en t6 ianuari zooz zal de "reizende" tentoonstelling getiteld
"Opgespoord verleden" in Nijmegen te zien zijn. Eerder was de
expositie te zien in 5 andere plaatsen langs de Betuwelijn. De tentoon-

stelling geeft een indruk hoe het leven vroeger in het gebied langs de
Betuwelijn er redelijkerwijs moet hebben uitgezien. Tegelijk met de
tentoonstelling heeft de Projectorganisatie Betuweroute en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek een archeologisch boek
onder dezelfde titel uitgebracht.
Het blijkt dat er al 8ooo jaar mensen verblijven en wonen ¡n het
rivierenlandschap dat door de Betuweroute wordt doorkruist. Een
aantal vindplaatsen hoefde niet te worden opgegraven en kon door
technische maatregelen onder het spoor behouden blijven, zoals een
uit z5oo v. Chr. daterende Valburgse steentijdnederzetting die gedurende de zomer werd bewoond. Opmerkelijk is dat bijna de helft van
alle vindplaatsen dateert uit de Bronstijd (ca. rToo-7oo v. Chr.).
Omdat het rivierengebied ooit de grens was van het Romeinse Rijk,
hadden de ondeaoekers juist veel vindplaatsen uit de Romeinse
periode en de daaraan voorafgaande ljzertijd (o-5oo v. Chr.) venvacht.
Niets bleek minder waar, want hiervan werden er slechts een paar

ontdekt. De Bronstijd is in Nederland heel belangrijk geweest voor de
ontwikkeling van een economische en sociale structuur. Cedurende
de Bronstijd verbeterde het klimaat en hadden de toenmalige bewoners m¡nder te kampen met wateroverlast. Op stroomruggen onstond
permanente bewoning zoals o.a. bij Kesteren. Uit de vele ontdekte
paalsporen, kuílen en greppels blijkt dat de toenmalige bewoners
meer dan ooit actief waren met de inrichting van hun directe leefomgeving. Op en rond de erven verschenen (wind)schermen en hela,verken. Binnen het eigen erf werden bijgebouwtjes en (opslag)schuurtjes

voor de oogst gebouwd. Ook vestigd en zich zelñroorzienende boerenfamilies met gemengde bedrijven in woon/stalhuizen en ontwikkelde
zich een toplaag op regionaal niveau die een belangrijke rol zou
spelen bij de aanvoer en herverdeling van grondstoffen en goederen.

Kortom, de Bronstijd zette een trend die de gedurende de verdere
prehistorie in Nederland gevolgd zou worden, totdat de Romeinen
ons land onderwierpen met een veel complexere maatschappij met
veel meer geformaliseerde rangen en standen.
Het gebied rond het strategisch gelegen Kesteren is sinds de late
ljzenijd dicht bevolkt. Reden voor de Romeinen om hier een militair

steunpunt te vestigen. Opmerkelijk is dat de Bataafse bewoners op de
Kesterense landbouwnede rzelling De lloerd relatief welgesteld
waren.Zo beschikten ze over veel h,valiteitsaardewerk en relatief veel
metalen gebruiks- en sieryoorwerpen. Ook de ontdekking van een
forse spieker (voorraadschuur voor graan ofhooi) met een oppervlakte van 4 tot 6 keer de standaardmaat die in de ljzertijd gebruikelijk
was, onderstreepte de welstand van de toenmalige bewoners. ln de
tweede eeuw na Chr. legden de bewoners van De lloerd zich, naast
de rundveehouderij, toe op het fokken van paarden die hun weg
vonden naar de Romeinse ruiterij-afdelingen. ln de eerste helft van de

op De Woerd verlaten. llaar de Bataven
zijn gebleven, is ondertussen een archeologisch raadsel. Zijn ze
vertrokken vanwege overstromingen of zijn ze samen met deterugtrekkende Romeinse soldaten geëmigreerd naar veiliger oorden in het
Romeinse Rijkl Slechts een enkele streek- of plaatsnaam (zoals
Kesteren dat is afgeleid van Carvo; het plaatselijk Romeinse fort)
verraadt nog iets van een verbinding met de periode rond de jaartel3e eeuw is de nederzetting

ling.
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T MidHolland detectoren

r

Diverse grote merken,
o.a. White's en Minelab
Zwaluw r5,3752

NW

T Kooistra Metaaldetectors
Compass / Carrett / C.Scope
Tesoro / Fisher
Treasure Baron

/

Buorren ì14,84o8 HP Lippenhuizen
(o5r3) 46 50 93
E-mail: info@kooistr¿-detectors com
I nternet: w.kooistra-detectors.com

Fisher

r

HAGRO Metaaldetectors
Compass

/ Treasure Baron I Garrell I

Detector Pro
Stat¡onsstraat r3z-t34, Deurne

Detector Pro

tel

/

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel. (o4o) 20417 17 I þ4o) 2o7 59 92

Bunschoten

tel. o3j-299 94 9r, mobiel o6-2t885695
E-mail: w.bos@voeding.tno.nl
I nternet: M
detector.nl

FRIESLAND

P. van der Putten
C.Scope

tel. (o4%) 3t 4465

T Atlantis Metaaldetectors

(Hofman Electronica)
Diverse merken

Eigen servicedienst

/

lfingerdstraat 6, 664t BN BeunÌngen
tel. (o24) 671 4o 6)

T DEPA Zeeland
o a. Whìte's metaaldetectors
lndustrìeweg 2-6, 438o AC Vlissingen

T ADSG Metaaldetectie

I ESKA detectiesystemen

Beveiliging & Detectiepoorten

Diverse merken land- en onderwatermetaaldetectoren / C Scope / Minelab
Tesoro / CEIA / Opsporingsservice
Verhuur van metaaldetectoren en

lnruil

detectiepoorten

White's / Viking / C.Scope / Minelab
Verkoop

/ Verhuur / Diepzoekers

/ Opsporing

.l P. Beukemastraat r8, 9965 RJ Leens
tel (o595) 57 t7 49, mobiel 06-2126811o
Fax (0595) 57 7z 92, E-mail: xlt@hetnet nl
I

nternet: M.metealdetectors.nl/adsg/

Haverdreef r9, 7006 LH Doet¡nchem
tel. (o3r4) 39 t4 56, fax (q1 41 39 t4 24
lnternet: M.ceia.nl, E-mail: info@ceia nl

Verkoop & verhuur van o

T Fa. Detect - Gert Gesink

a White's

lnternet:

M.detect

nl

Garrett / Compass / Detector Pro
Treasure Baron / Tesoro / Minelab
Fisher / C Scope / Verhuur / lnruil
Diepzoekers / Onderwater detectors
Speelmansweg 9, 8rr l\4H Raalte
tel. (0572) 38 zz 96, fax lo57z\ 38 zz 96
mobiel: o6-2o394524

Holland (Rúud de Heer)
/

Minelab

/

Viking

Tesoro / Minelab
C.Scope / Fisher

/ Viking

mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl
lnternet: w djlaan nl

T Zoetmulder Tradins

Metaldetectors
Diverse grote merken o.a. White's
Crote Houtweg 97
r944 HB Beveruijk

T Detection Svstems
White's

T D.f . Laan Metaaldetectors

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

T Salland Detectors

/

Fisher

I

Kerkpad r8,83t6 DB Marknesse N.O P
tel (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo detectors@wolmail nl
I nternet: w.fl
evodetectors.nl

Bontehondstraat j-5, 456r BA H ulst
fax: (orr4) 37 o48t
lnternet: M-detectornet nl
E-mail: detect@wxs nl

Compass

/ Treasure Baron / Carrett /

Detector Pro
Stat¡onsstraat 132-1 34,
tel (o4y) 3t 44 65

D

ew ne

T M iliron Metaaldetectors

Ronald Smeysters
m porteur Laser metaaldetectors
Dealer White's, Minelab en CEIA
detectiepoo rte n
I

Dr Philipsstc 29,
643r EC Heerlen

/ Hoensbroek
(o45) 54 t8 72, fax lo45) 54 tB 7z
E-mail: info@miliron.nl

tel

lnternet:

rm.miliron

nl

BELCI

nternet: M.metaaldetectorpagina nl

T Steenbergen Detectors
ZUID.HOLLAND

T Hamstra V.O.F.
Carrett

/ Compass

/

Detector Pro

Kleine Haarsekade rr9

Dealer van Tesoro, Minelab voor hobby,
beveiliging en industrie Verhuur van
diepzoekers en opsporingservice

Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectiepoorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Email: treasure@ws.nl

C.Scope

T Flevo Detectors, Wilko Rook

ulst

Lel. (o251) 22 54 57

C.Scope / Tesoro
Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel (oj8) 36j 65 9r, fax (q8) 368648o
E-mail: info@metaaldetectors nl
E-mail: metadec@us nl
I nternet: M.metaaldetectors.nl

H

'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
Minelab / Viking / Fisher / Celtic

I HAGRO Metaaldetectors

/ Opsporing

Wooldrìksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 43o o5 rz, fax (o53) 434SS58
E-mail: info@detect nl

T Steenbergen Detectors

Hondorpweg r, 712r KA Aalten
rel (o541 47 86 77

Tesoro / Minelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Goldspear
Maz Hoofdtel / Verkoop / Verhuur

lnruil

41 53 20

Tevens een vest¡g¡ng in Goes

tel (ol4) j7 o48o,

T Kortbeek detectie
OVE

tel (or8) 4t 635t,fax (or8)

4zo5 NA Corinchem
tel (oì8j) 62 ì5 oo

T EIR Technische

documentatie & lnstructie

Tesoro

/

Minelab

Me¡doornstraat 39a, 3o36 WC Rotterdam
tel (oro) 467 84 78, mobiel o6-tt3zzt96
E-mail: e. jroosen@freelernl

H

ulst

'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
Minelab / Viking / Fisher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectiepoorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financìering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz
Bontehondstraat 3-5,456r BA Hulst

tel oo3ì (il4)

37 o48o, fax: oo3r (rr4) 37 o4 8r

lnternet: M detectornet nl
E-mall: detect@ws nl

T Antwerpen detect
Metaaldetectoren voor verkoop
verhuur o.a V/hite's detectoren

en

Hooghuisstraat 26, B z94o Hoeven, België
tel $z) q66975r, mobiel ß2]r 0475815c26
E-mail: ronnym@yucom be

1236-X2
Geruisloze metaaldetector met alneemhare elekt¡onica hehuizing en discriminatie functie

CZ-la
Detector voorzien van een
micrcprocessor

Eindelijk, de geruisloze detector in de 1200 serie is leverbaar. De Fisher i236-Xz
biedt strand- en muntzoekers alle benodigde gevoeligheid plus een nieuw onnruikkelde derde elektronica circuit dat ervoor zorgt dat ongewenste/storende "piepjes en
kraakles" in gebieden met veel verontreinigingen uitslu¡t. 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-

Bestand tegen alle weersinvloeden! Zelfs de ingebouwde luidspreker en de zoekschijf zijn spatwaterdicht. De CZ-7a werkt volgens het
gepatenteerde Fourier-si gnaalanalyse

naal opgevangen kan worden.
De 1236-X2 is tevens voorzien van een preset
ijzerdiscriminatie, een volume regelaar met een aan/uit stand en frequentieregelaar. Een variabel in te stellen
frequentie van 5.5 kHz tot 5.9 kHz om
zo storing door andere metaaldetectors
in de nabije omgeving uitte sluiten.

systeem met twee f requenties. Verder is
deze detector u¡tgerust met de modernste

elektronische schakelingen, die in staat zijn
onderscheid te maken tussen zeven verschillende soorten
metalen aangeqeven op het display met duidelijke pictogrammen, Verder is de CZ-la uitgerust met een drie-toons
audio objectidentificatie, bescheiden beltoon bij grote
ondiep liggende obiecten, programmeerbare "Notch' discriminatie, een all-metal auto-tune stand, stand voor natte
ondergrond en pinpoint functie.

De Fisher 1236-X2 een must voor

iedere wedstrijd detectorist.

ËElË
ËIffiffi

1280-X Aquanaut
Een

metaaldetecto¡ voor alle doeleinden

te gehruiken

1266-X

De Fisher 1280-X Aquanaut met discriminatie functie is
ontworpen voor zowel op het vaste land als onderwater, tot een diepte van 75 mete¡. Hij kiest automatisch de
instelling voor zout water, zoet water of vaste land. De
gepatenteerde kwa rtskristal gestuurde elektronica
voorziet in een levensduur van de batterilen van circa
75 uur. Voor het gebruiksgemak is een heupmontage

Extreem dieptehereik, een voor alle doeleinden in te zetten detecto¡
De Fisher 1266-x is speciaal ontworpen voor e)dreme dieptes. Test de I 266-X zelf op een
klein en diepliggend voorwerp begraven in gemineraliseerde grond op de
"trekringen" stand. Vergelijk dit met iedere ander detector uit elke prijsklasse en u zult zien, de 1266-X is onverslaanbaar. Een detector met een
extÍeem 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.

voorzien. Een echte
onderwater detector. gemakkelijk
in het gebruik,
stev¡ge constructie en gunstig
geprilsd.

Buiten dat is de 1266-X nog licht in
gewicht ook, slechts 1,9 ki10......
één van de lichtste hoogwaardige
metaaldetector in ziln klasse.

Nieuw adres:
Sterrebeeld 48, 5215 M['s-Hertogenbosch
Tel. (073) 54 81 188

Waarom u nu k¡est voor een Fisher detector bij Gelan:

GEN

DETEGTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B,V.
Bedrijvenweg 17. W2l2 PA Sinr-Michielsgesrel
Tel.: +31 10)73 55 12 9f9, fax +3t (0)73 55 tb 653
E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl
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jaar ervaring

llVii hebben een goed contact met de labrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de Íabrikanl
. Wiiziin op de hoogte over de laatste onrì¡v¡kkslinf¡en

.

VYii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

+

Wii hebben alle modellen

deloctors

. w¡i
.
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. wii
.
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Milleniusn
Treasure Elare¡n

\,

Discriminatieknop met dual-tone
stand, perfect ijzenmaske¡ insbelbare
ijzerdiscriminatie. Eenvoudig te bedienen. Uitermate geschikt voon het
opsporen van kleine zilvenen muntjes.
Volgens d¡verse testen een van de

\..
\

Headhuneeå" ì¡1/aden
Ð¡uciot?to
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îed,fie

f 195O,-

Lichtgewicht water,/land detector voor het waterzoeken aan stranden, maar ook een apparaat waar de
akkerspecialist uitstekende resultaten mee kan halen
Uitstekende diepte. Heel gevoelig voor gouden sieraden. Uiteraard heeft u met deze detector van een
regenbuitje geen lasb meer.

diepstzoekende detectors Eventueel
uit te bneiden met andere modulen
[o.a LED display]

\.i,

.l

'''íi\:

LÉã¡rå'eEE æll
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te

bed¡enen digitale topdetecton met enor"m dieptebeneik. Uitenst stabiel. Geschikt voon zwaar geminenaliseerde
Zeen gemakkelijk

f 1345,-

akkers en zoute stnanden. Zeer fel op kleine munten/voot'wenpen
Divense programma's. Ook zelf in te stellen. Meerdene zoekfnequenties. Penfecte grondafstelling. Alle instellingen zijn duidelijk op
het gnote scherm af te lezen. Laat zien wat u vindt, en hoe diep
het ligt Het Ganretb imaging systeem laat zelfs de grootte van de
munt,/voorwer"p zien. Lichtgewicht en goede balans. Het apparaat voon de meest veeleisende akkenzoeker.

reÈË Tr*ææsure
ce= ææ i 3æÐ

f 2,e,95,GARRETT

Lichtgewicht
detectors voor de
beginner. lnstelbare discriminatie en aubomat¡sche grondbalans.
\
Treasure Ace 3OO met
pinpointing,
LCD-scherm voor
diepteaflezing voorwerpidentificatie en af'wi.jzing,/acceptatie

METAL DETECTORS
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GanreÈt GTA 55e¡
CST9

Populair onder
de akkerzoekens.

æ5EG Fnæ Fackage

Voondelige maan toch professionele
digitale detector met duidelijke aflezing
(diepte, discr. enz.l op LCD schenm.
Grote gevoeligheid 2 pnogramma's Multi-notch [ideaal voor op
tc"
het stnandl en autom. pinpointrng.

met 9,5" en 'l 2,5" imaging schotel en GTI tas

f 1e95,-

KØØ'5Tß/I
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TAAL

DETECTORS

Ned gebruiksaanwijzing,

Buorren 114, B4AB HP Lìppenl'ruizen
46 50 93, fax tO513l 46 30 67

f;:FIl

\-P
,4

Lederr 5¡,¡ korting Alle nieuwe appanatuu¡'wordt geleverd met
2 jaan garantie en een hoofdtelefoon

ot'

ott.-o

-

\

Kijk op onze internetsite voor
meer techn¡sche gegevens,
onze prijslijst met alle detector-

Tel. [O513]

merken, n¡euwe aanbiedingen,

e-n-¡ail: info@kooistra-cletectors com

occas¡ons, accessoires, boeken
enz.

I

