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Èldr¡r;:¡-{r.r

Dit is de lichtste akkerzoe-
ker ooil gemaakt, hier krijg
je geen tennisarm van,
weegt 999 graml Nu met de

nieuwe superlichle 21 x 24 cm sprder
zoekschijf. Ondersteel helemaal van kunststof, r 9 volt
inlegbatterij Met grondonlstorìngsknop en frequentieschakelaar èn

o dÌscriminalie! € 699,-

eonquistaclor
il Max

Vlordt veel verkocht aan

archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige

bediening, geringe
gewicht en door zijn

hoge gevoeligheid
ook in lastige grondcondities Nu met superllchle zt x z4
cm spider zoekschÌjf. Verschil t o v de Silver Sabre p Max:

de Conquistador p Max heeft een vasle aile metalen-stand
en een frequentieschakelaar om storingen van andere

detectors uit te schakelen
5gg,-

c
, .r

N ieuwste ondemater'
detector van Tesoro Voorzien van
een zout- en een zoetwater- stand Nu
met inlegbatterij Hoge gevoeligheid uiteraard
voor kettingen en kleine gouden voorwerpen

€ 1095,-

Cutlass ll ¡rMax

S--=t__

Als u een detector koopt voor
een van uw famiìieleden of als

back-up, denk dan eens aan deze

detector Enorm goede prijs/kwaliteits
verhouding!

€ 459,-

Compadre

Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor
beginners, maar ook als back up deteclor
ofom in de storl te gebruiken, deze

deteclor heeft n I o'discriminatie!

€ 339,-



M IN ELAB CADEAU!
Bij aankoop van een Explorer XS zonder

inruil krijgen de eerste 3 klanten een waardevolle
Portofoonset t.w.v, € r79,- cadeau (PMR a66).

Bereik tot 5 km!

grijp nu je kans!

Deze cirtsetr' ciri deiecior '. eÌ

''¿ngt de zlaardere oude hluslieteer

ser e Pro[essLor¡ele ar¡¿ oge derector voor de pr js

'.,a¡ een nridder¡k ¿sserL Prir¡a al< <erzoeker e¡ scoort
.,ooia zeer goed op k e en ¿ndere 2,,'are groncj onrdat

er eerr \.¡' de scan zoeksch :I
gebr urkt',^.'ordt Zoekscir 1f

ú*t_ _'' De [ ¡r'o.¡ ]ooo r cJe orrcler

mei cle 25 cn¡ r',, de scan zoel<sch 1f heefu dar
tol ge,.,o g dat de Erc¿ ,bur ror de (Ì¿chiì"sie

delectors behoori s ¿ s rr,:¿ddetector te gebru re¡
rì zoei-e n zoLrt \',,aier (roia¿Ì geen siorlf q ¡och \.'¿¡ zoLrt

olnr rreralen en ioch d scr rf rr¿t e \ af lzer en zi,,,erpa-
p er) als du <detecror (io:4c nreter d epre) en u'aar ¡rod p

:ls lar¡dcJetecior Wordt se e',erd mei: ade.. r arerd cl¡te
hoo[dte efoon e'¡ bescher'.r <¿ o € I 4gs,-

Supervoede sirandderecror ioia: geen slo
r rrg op f atte zoLrte erltoIger-ìrrer¿ seerde
strar¡der le,\'/ ll clez- j-eÌ e-
z ,,cr papier u tscha
ked (anuieraard

o',,era mee gezochi
si ordef d!s oo< op

akkers ls a s herrp

nrode le sebru ke,r \trerki op
r7 frequent es e¡ behoort r.ai diepte

bere k toi de iop UilgerLrst lrei eerl

25 cnr \.,., de scar zoeksclr ¡i op ader en

i;:l :..?;,: 
srt¿re meie'| s ee' € 1049,'

Meter € 225,-

v_@

l<eLrze russen zo of z5 cnr schijf
/ (tlielbescherm<ap) Crondonislorrng
ze f n te stel en V,¡erklequerr e: ; kHz

Heuprrode:onr ie bor¡r';er¡ lol Cebru k

8 pen ìght baiierilen CaraniÌe z 1a:r

€ 579,-

--

en een beschern¡ c c draagi¿s met ba¡d

€ 149,50

!\'âteÌ!¿r ar,t',:,r de So\/ereiqf \\/erki
dus oo< op l/ frequeni es rr ccrrbrnJi¡e

Explorer XS.en

s

\ | e r e: i.' ,b de op'"edp. ' "de
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Noord-West Europa
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penningen
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E Van het Bestuur

Vootwoord 6t

Nog even en we kunnen onderweg naør Ootmørsun'L on'L ons rc jøig
jubileum te vieren. Velen zullen in d.e loop van vrijdagmiddag øl

arriueren zodat het 's avonds øl een gezellige boel kan gøøn worden

øøn de bar.

In het vorige nummer hød ik beloofd uitsløgte geven on+trent de

reacties op mijn voorwoord. Dit blíjkt, gezien de kofte tíjd vøn voorbe-

reiding, niet mogelíjk. Døar we tuím voor de zoekdaghet møgøzine 6t

d,e deur uit willen hebben moeten we onze kopíj binnen 4 døgen na

verschíjnen aI bij Kees Leenheer inleveren. De eerste reøcties duíden er

op døt veel va.n de leden die geantwoord hebben lid zijn van een AWN

øfdøling.

Heløas gøøt een øctiviteít waarbíj wij als verenígr.ng sanlen met Leo

Kooistrø een onderdeel zouden gøøn uítmøken niet door. Het løgin d.e

bedoelíng om in september op verzoek vøn het Fries Genootschøp de

jeugd kennís te laten maken met ons cultureel erfgoed in Friesla.nd., We

zouden dit sømen m.et meerder instanties doen. Onderdelen zouden

zíjn: øen opgraving, bezoek aøn het Fríes Museum wøør een jeugdøcti-

víteit zou pløøtsvinden, zoeken met de metøaldetector ín samenwer-

kíng met het vondstenmuseurn uøn Leo Kooistrø gezømenlíjk met de

DDA. Med,e gezíen de eisen vøn de provincíøøl ørcheoloog met betrek-

king tot het inzetten vøn beroepsmensen en de aanvraøg vøn een

vergunning ovn die kleíne opgrøvíng te mogen doen, heef. het Genoot-

schøp besloten, gezien het koslenpløøtje, øfte zien van deze døg.

Helaøs is dit een gem.iste kans om de jeugd bij de ørcheologle te betrek-

ken. Dit werkt ook øl níet mee, gezien de wet va,n Malta, om de

beroeps en de ømøteurs dichter bíj elkaar te brengen.

Middelgrote en grotebouw- en øønnemíngsbedrijven nemen tegenwoor-

dig zelf een archeoloog ín dienst. Regelmøtig komen we dít tegen in de

d.øgblad.en. Zonder hierop diep in te gøøn, Lijkt dit míj geen goede gang

vøn zøken. De køns bestaøt døt de betrokken ørcheoloog het beløng

van zijn werkgever zøl løten meewegen in zijn beslissingen. De øønne-

mer is nøtuurlijk niet gebaat bij (Iøngdurende) stílleggtngvøn de

w erkzøømheden v o or onderzoek.

Niet het zoeken met de metøa.ldetector in de ploegzool møør de vrøøg

naal n'Leer huizen, industríeterreínen en wegen vorvnen een bedreigíng

vz"n ons bodemørchief.

H uishoudel¡ik reglement
I Vraag altijd toestemmingtol zoeken aon de

landeigenaar ofbeheerder van de grond

I Legitimeer je met je lidmaotschapskaarl

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging'de Detector

Am ateu r' een d etecto ro mb assa d eu r.

I Laat munitíe liggen; indien nodig de plaats

markeren en de politie waarcchuwen

I Zoek nooi¡ op archeologische terreinen,

tenzij je toestemming hebt verkregen van

de bevoegde instanties om mee te helpen

bij een archeologische opgraving

I Neem zoveel mogelíjk het metalen afval,

zools lood en koper mee. Denk om het

milieu

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

zo, dat er geen schade zichtbaar is

(bijvoorbeeld aan een evøntuele grasmat)

I Vondsten, woouan men redelijkeruijs kan

aonnemøn ofvermoeden dat deze van

w ete n s ch a p p el ij ke cu ltu u rh i sto ri sch e

waarde zijn, moelen binnen drie dogen

gemeld worden bij de burgemeester van de

ploals woartoe het gebied behoorl

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld bì1 dø desbetrffinde

a rch øol o{tsche insta nties, zo als de

provinciaal archeologen en het KPK.

I Het 's nachts zoeken zonder toestemming

van de Iandeìgenaar is verboden lemand

die 's nachts zoekt is verdachl bezíg.
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Lidmaatschap E
In de krant zøg ik een a.dvertentie voor een tøxøtiedøg van een aøntøl

muntenhandeløren ín het Va.n der Vølk Ltotel bij ons in d.e buurt.

Daør het díe dag slecht weer wat ben ik hier heen gegaøn. Ik werd.

vriendelijk welkom geheten en kon gelijk plaats nemen. In het koft
vertelde ík wie ík wøs en d.at míjn nieuwsgierighøid wøs gewekt. Vøn

een vondstcomplex hød ik wøt munten nxeegenon'Len om te laten

tøxeren. Dríe Rorneínse, twee Keltísche en een sceatta. Al gøuw bleek

het mij dat dit niet zou lukken. Immers ik hød. øl gezegd. d.at ik niet

wílde verkopen. Over de kennis vøn de meegebrøchte nxunten viel níet

nøør huis te schríjven. Een Romein werd. øøngezien voor een Griek. De

sceattø werd niet øls zod,ønígherkend maør øIs een rniddeleeuwse

munt gezien. Voor deterrninøtíe van de m.unten werd ik vetwezen

nøør het Ikninklíjk Penningkøbinet te Leiden. Binnen tien minuten
stond ik weer op strøøt. Een illusie ønner nLa.a.r een beløngrijke eruø-

ring rijker. Bezint eer gij verkoopt. Dit løa.tste wil niet zeggen d.øt er

geen goede ød.ressen te vínd.en zijn. Beslist wel.

Johøn Koning

Aønlevering kopij

Gelukkíg zijn er steed.s meer leden die hun verhøal willen delen met de

andere leden. Dít køn zijn zomøør een gezellíg zoekvørhaø\, een

spønnend zoekailontuur, møør ook een wat meer setieus verhaøl over

bijvoorbeeld lood.jes vøn hun stad.

Støeds meer krijgen wij deze kopij per e-mail binnen. Hier zijn we heel

blíj mee, wa.nt dit scheelt ons een heleboel typewerk. Møør ook led.en

d.íe wel een conxputer hebben møar nog geen ínternet-aansluítíng

kunnen ons een hoop werk bespøren door de tekst op een dískette te

zetten en deze op te sturen.

De dígitøliseting heefi. veel voord.elen møør ook een nadeel. Het gebeurt

steeds n+eer døt we foto's per e-m.ail binnen kñjgen met een te lage

resolutíe. Dit is jømmer want de foto's ín het n'r.agøzine gøøn d.øn in
kwøliteit achteruít. Anders døn wanneer u uw vond.sten op een ínktjet-
pnnter pñnt hebben wij voor het drukken een hoge resolutie nodig.

Scant u uw vondsten op util scanner in, d.øn dient u voor een rco%o

(wøre grootte) de scanner op joo dpi in te stellen. Wilt u het kleine

muntje toch wøt groter in het magazine. Døn zet u de scanner op

zoo%" en de resolutie op 6oo d.pi.

Als u uw voot'werpen fotografeert nxet een dígitøle ca.mera døn dient u
de hoogst mogelijke resolutíe op d.e camerø in te stellen. Bijvoorbeeld bij
een z,t míljoen pixel cømerø ß56 x g9z píxels. Iliterøard. met het

voorwerp zo groot mogelijk op defoto. IJ kunt uw foto nøtuurlíjk als

jpeg bestand versturen, nxaar nog beter is het øls u de foto øIs tiff
opslaøt en døn verstuurt. Het bestønd is wel flink wøt groter, møør de

kwøliteit vøn de foto bIffi beter.

Nietiedereenheefi een con'Lputer. Ook dehøndgeschrevenbrieven en de

gewone fotokiekjes blijven natuurlijk vøn hat'te welkom.

Heef. u vra.gen, gewoon even bellen of de vraag per e-møil sturen.

Kees Leenheer

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in

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

van het lopende iaar. Opzeggingdient uiterlijk op r augustus schriftelijk binnen

te zijn Per januari zooz bedraaglde contributie € 26,-
Prijs steunleden € 8,- en buitenlandse leden € 33,-.

Postbank r675ooo t.n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bij de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

rijtje zetten. Wilt u zoveel mogelijk

schrijven in plaats van bellenlll

Leden ad m in istratie
Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

W. lfloudstra, lVlelkemastate t6,
8925 AP Leeuwarden.

w.woudstra @detectoramateu r n I

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretar¡s:

D Smilde,

Pr Bernhardweg 3t,
8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 63r978

d smilde@detectoramateunnl

Bestuursleden

Activiteitencomm issie

Voor vragen, suggest¡es enz over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,

Meerpaal 2t8,9732 AM Croningen,

Tel (o5o) 54r3396

zoekd a g@detectora mateu r.n I

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C B. Leenhee¡ Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5r z) 545r r 7

redactie@detectora mateu r. n I

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden vooruerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

D Eekhol Vangstraat 46,
847r EX llolvega,

vraagbaa k@detecto ramateu r. n I

Voorzitter

J Konìng

Roodborststraat zo

89t6 AC Leeuwarden

Iel I fax (o58) 2165573

j.konin g@detectoramateur. n I

Vice-voorzitter & hoofdredacteu r

C B Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 541¡,j7 (na r8.oouur)
Fax (o5tz) 545tt7
redactie@ detectora mateur n I

Bestuu rslid

D Eekhof

Vangstraat 46
847r EX llolvega
rel. I fax (o56r) 6r8579

d.eekhof@detectoramateu r. n I

Bestuurslid

J. Huls

C roenendael zor

8z7r EL lJsselmuiden

Tel. (o38) 33r68r
i. h u ls @detectora mateur. n I

Bestu u rsl id/coörd i nator

activiteitencommissie

J. Bosma

Korenmolen 7r

9zo3 VB Drachten

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

Secretaris

D Smilde

Pr. Bernhardweg 3t

8453 XC Oranjewoud

Tel (o5r3) 63r978

Fax (o531 632927

d.smilde@detectoramateur,n¡

Penningmeester & ledenadministratie

W. lloudstra
Melkemastate r6

8925 AP Leeuwarden

Tel (o58) z6618r8

Fax (o58) 2664646

w.woudstra@detectoramateu r. n I



XP Metaaldetectors
gaan verhazing-

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de belangrijkste
eigenschappen van XP-Detectors

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 diepte-
bereik en discriminatie ontwikkeld.

Door het inbouwen van een ultrasnelle micropro-
cessor (voor de signaal analyse) bereiken we een

hogere gevoeligheid en een betere afwijzing van
ongewenste signalen. Door de dubbele discrimi-
natie hebben we een belangrijke flexibiliteit in

metaalafwijzing, waardoor we optimale presta-
ties krijgen in het veld.

0nze expertise, in elektromagnetisme, heeft ons ¡n staat
gesteld om, een laag frequente 'Dubbele-D'zoekspoel te ontwikke-
len die een extreme dieptebereik heeft.

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

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

IMPORTEUR:

METAL
DETECTORS

wekkend diep...

Øøsoølçtøkt
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL)

Tel. (0114) 370480 - fax (0114) 370481

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

@ ouscxnuvtt'tc
- Robuuste 22 5 cm waterdichte

zoekschotel met beschermkap.
- Speciaal verstevigd verbindingsstuk
- Fiberglas ondersteel.
- Draaisluiting
- Comfortabele foam handgreep.
- 0nbreekbare armsteun.
- Duurzame schotelkabel
- Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de

detector als ook als hip-mountte gebruiken
- Frequentie:4600 Hz.

- Dubbele discriminatie.
- Alle metalen stand.
- Grond afstelling: automatisch of handmatig.
- Normaal / Mineralisatie schakelaar.
- Voeding: 8 AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.
- Batterijduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met

oplaadbare pack,

@ oerrrs
- 0plader.
- 0plaadbare pack
- 28 cm. Wide scan schotel.

@ cnnnrurre

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



Zoekweekend 0otmarsum
23 en 24 maart 2002
De vereniging De Detector Amateur bestqat rc jøar en dot gaan we vieren met
een specioal zoekweekend. We zijn net als j joar geleden te gost in cafe-restau-
ront De Molenberg. Een occommodatie met een speeltuin, kegelbaan, voetbol-
veld en kampeerboerderij. ln de directe omgeving hebben we een aqntal hele
grote nieuwe zoekvelden beschikbøar.

Tijdens het zoekweekend zijn er diverse activiteiten voor het hele gezin, zoals
videohoek voor de kinderen, een testbaan om uw detector te testen, bingo
enz.enz.

Op de zoekdøgen zìjn ook altijd de importeurs aanwezig met een stond. Bij hen
vindt u de nieuwste detectors, boeken en qccessoires. Bovendien hebben zij
tijdens dit weekend een oantal speciole aønbiedingen voor u.

Op de grote akkers hebben wij ook dit keer weer een qqntql penningen verstopt
met een nummer. Aan deze nummers zijn dit keer echt hele grote prijzen ver-

bonden.

Determinatieteam
Op beide dagen is een determinatieteam
aanwezig om uw vondsten te bekijken.
Tevens is er de mogelijkheid om vondsten
voor het magazine te laten fotograferen.

Prijzen
Bij een jubileumweekend horen natuurlijk
ook speciale prijzen. Dit weekend hebben

we een prijzenpot t.w.v. € 45oo,-.Met als
hoofdprijs een White's Spectrum DFX.

Verenigingstafel
Op beide dagen kunt u bij de verenigings-
tafel informatie krijgen over de vereniging,
oude magazines kopen enz.

Bonnen
ln heI magazine vindt u een vel met specia-
le aanbiedingsbonnen die alleen op het
zoekweekend geldig zijn.

Testbaan
Op het terrein is een testbaan voor detec-
toren aanwezig. Er zijn diverse voorwerpen
en munten op verschillende dieptes in de
grond gestopt.

Bingo
Als u er tijdens het vorige weekend ook bij
was, weet u dat dit een hele speciale bingo
is. Dit mag u echt niet missen,

Videohoek
Tijdens het weekend worden er voor de

kinderen diverse videofilms gedraaid.

Restaurant
Tijdens beide dagen is de keuken van het
restaurañt geopend. Met zaterdagavond
een speciaal DDA-diner en zondagochtend
om 8.oo uur een DDA-ontbijt.

Program ma zaterdag 23 maarl
lo.oo Opening voorzitter
to.3o-r2.oo rezoekwedstrijd
12.oo-12.3o Kinderwedstriid tlm tz jaar

(aansluitend prijsuitreiking
kinderwedstrijd)

r4.oo-r6.oo zezoekwedstrijd
t 6.3o Prijsuitreiking
19.3o-2o.3o Verrassingszoekwedstrijd
21.oo Bingo

Programma zondag z4 maarl
ro.oo-n.3o rezoekwedstrijd
11.45-12.15 Kinden¡vedstrijd (aansluitend

prijsuitreiking
kinderwedstrijd)

r3.ì5-r5.r5 ze zoekwedstrijd
15.45 Prijsuitreiking

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

- Kamperen op het terrein bij het
restau rant.
Elektriciteit en sanitair is aanwezig.

Prijs: € 5,7o per nacht per tent/caravan

- Overnachting in kampeerboerderij.
Prijs: € S,7o p.p.per nacht.
Slaapzak en kussen meenemen.
Reserveren per e-mail:
zoekdag@detectoramateu r. nl of
tel. (o5o) 5413 396 (C. Lukassen)

- Hotels, pensions en campings in
Ootmarsum en omgeving.
I nformatie: VVV Ootmarsu m,
tel. (o54r) z9 2t 83.

Deel na me zoekwedstrijden:
Zaterdag:,

leden en steunleden 8 euro p.p.

niet leden € r6 p.p.

Zondag:.

leden en steunleden € 8 p.p.

niet leden € r6 p.p.

Weekend:

leden en steunleden € r6 p.p.

niet leden € 27,5o p.p.

Zoekers die zich tijdens het weekend als

nieuw lid opgeven ontvangen ter plaatse een

speci a a I wel ko m stpa kket.

Ru¡ltafels
Tijdens het weekend zijn ruiltafels beschik-
baar. Prijs 5 euro per tafel. Aanmelding bij
C. Lukassen (oSo) f+ 13396.Voorwerpen
van archeologische waarde dienen te zi,jn

aa n gemeld.

I n I i chti n ge n, reserv eri n g en / of suggesti es:

Cerard Lukassen
zoekdag@detectora mateu r.nl of
tel. (o5o) 5413396.

LOCATIE

Cafe-restaurant De Molenberg
Ootmarsumseweg 375,

166l PB Retum
Tel. (o54) 67 oz og

W ijzi gi n ge n o n d e r voo rb eh o u d



VERDER ZOEKEN
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Daar gaan we weer, zullen velen misschien denl<en

bij het lezen van de titel. Hij zal wel weer een stukje
schrijven over de plichten en de gedragsregels waar
zoekers rekening mee moeten houden. Nou, het
scheelt niet veel, het ls inderdaad opnieuw een stukje

wat hier enigszins mee te maken heeft. Helaas moet
ik veelvuldig over deze zaken schrijven, omdat ik zie

en hoor dat er nog teveel mis gaat. Dat doet mij
gewoon pijn. lk vrees nog steeds voor het voortbe-
staan van onze hobby als er nu eens niet werkelijk
geluisterd wordt naar de talloze verzoeken die door
verantwoordelijke instanties verspreid worden, en als

er niet oprecht gehandeld wordt door alle zoekers.

De oproep bestaat ditmaal echter niet uit een verzoek
naar de zoekers toe om inzet te tonen puur op zoek-
gebeid, maar op een ander gebied. Wat ik namelijk
zie, is dat het bestuur van onze vereniging zich
inspant waat ze kan, belangeloos, en met een tome-
loze energie. Mijn bedoeling is niet dat ik stroop om
de monden van de bestuursleden wil smeren, maar
ik ben van mening dat die inzet door veel zoekers
niet alt¡jd op de juiste waarde wordt geschat, daarom
sch rijf ik d it!

Het is natuurlijk wel erg makkelijk als je kan blijven
doorzoeken, terwijl de hete kolen door anderen uit
het vuur worden gehaald. Als men echt wil laten zien
dat alle inspanningen van het bestuur worden
gewaardeerd, laat men dat dan doen, in en buiten het
veld (de strekking van deze zin lijkt wel een soort
adagium te worden, een ware lijfspreuk voor iedereen
die gepassioneerd zoekt).

Vanzelfsprekend zal er ook ¡n het bestuur wel eens

iets mis gaan, maar dat neemt niet weg dat ik er

stellig van overtuigd ben, dat zonder dit bestuur de

hobby in Nederland al geruime tijd verboden geweest

zouzijn. Om een verbod of andere grote problemen

te voorkomen, is het raadzaam om het bestuur te

steunen, en dan bedoel ik ook écht te steunen, in

woord en daad.

De hobby kan zoveel brengen, waaronder echte,

ouderwetse kameraderie. Een vriendschap die

oprecht, soms ruw maar onvoorstelbaar mooi kan

ztjn. lk weet gelukkig wat het is om te kunnen spre-

ken over ware zoekerskameraderie, en voel hoe

onmisbaar dat is. Nu begrijp ik dat niet iedereen met

elkaar bevriend hoeft te zijn, maar een gevoel van

verbondenheid met elkaar en zeker óók met het

bestuur zou al heel mooi zijn. De hobby verdient het
en het bestuur verdient hetl
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Piet Heydelaar

qo uD zo€K€N
aa

IN AUSTKÀLI€
Goud werd voor het eerst gevonden in l85t in de staat New

South Wales door een goudzoeker die, net teruggekeerd van de

goudvelden in Californië, hier zijn geluk beproefde en met de

vondst tevens een flinke beloning in de wacht sleepte. Die

beloning was uitgeloofd door de Australische regering voor de

ontdekking van edele metalen.

r5 jaar later werd goud gevonden in
West Australië en de rush was on.
Rijke vondsten door o.a. Paddy
Hannan enzijn maten, waar nu de

goudstad IGlgoorlie is, brachten
duizenden goudzoekers naar'West

Australië, die met fietsen, kruiwa-
gens en later kamelen steeds verder
het binnenland introld<en en
ondanlcs grote ontberingen talloze
nieuwe goudvelden ontdekten.
Sommige vondsten werden gedaan

darl<zlj de Aborigines, die wisten
waar het gele metaal te vinden was

en bereid waren om de goudzoekers
naar die pleld<en te leiden, in ruil
voor tabak of bloem. De Aborigines
zelf waren nooit geïnteresseerd
geweest in goud, in het harde
ldimaat hadden ze wel andere
dingen aan hun hooftL.

Goud werd gevonden in twee
vornen, gouderts en nuggets.
Gouderts werd vaak gevonden
bovenop de grond en dat resulteer-
de dan in een ondergrondse mijn.
En nuggets vond je, waar de gouda-

ders door erosie verspreid waren in
"patches" van nuggets, soms vele

hectaren groot, met tientallen kilo's
aan goudldompjes. Het gewicht van

sommige nuggets was ongelofelijk,
bonken van een lcilo waren wij
norrnaai met uitspringers zoals de
"Welcome Stranger" met een

gewicht van 75 kiio, gevonden in de

staat Victoria en de "Golden Eagle"

in West Australië, die 53 kilo woog.
De goldrush was eigenlijk nooit
over en zelß vandaag de dag wordt
nog steeds gezocht naar nieuwe
goudaders, maar nu met modeme
technieken. Maar buiten de open pit
en ondergrondse mijnen, werden
de ldeinere goudvelden en gehuch-
ten a1 verlaten in het begin van de

vorige eeuw en ze zljn na een ldeine
opleving tijdens de depressie hele-
maal in de vergetelheid geraakt.

In de jaren zestig werden metaalde-
tectors populair, heI begon in
Amerika, waar het al snel tot een

rage uitgroeide; er waren ai gauw
detectorclubs, tij dschriften, wedstrij -

den enz., zoals later in Holland en



andere landen van Europa. De

detectors in het begin waren
r.E.o.'s, die plaats maalcten voor de

T.R.'s, een hele verbetering wat
diepte aangaat. Maar dit waren
detectors, geschikt voor het zoeken

naar munten enz. in parken, rond
scholen, 7'rraar zeer gelimiteerd in
grond met hoge mineralisalie.
Inry74 kwam \Vhite's uit met de

Coinmaster rv c.E.B., de eerste

v.r.¡., die met één lcilohertz bi1 hoge
mineralisatie en op stranden met
naI zand veel dieper ging. White's
werd snel gevolgd door andere
fabrikanten, Fisher met de 4,5
kilohertz 4oo series en Garretl met
de Deepseeker en de Groundhog.

Ik woon a1

sinds 1965 in
Amerika en
kocht mijn
eerste detec-

Ior rn1967,
een White's
Coinmaster I,
¡.r.o., later

gevolgd door
de Coinmaster r.R. en de Compass

7rn. Jaarlijks ging ik voor kofie
bezoeken naar Nederland, altijd
vergezeld van mijn detector. Toen
was het werkelijk één maal zwaaien,
tien maal graaien. Ik werd alleen
gestoord van het bekijks, want
iemand met een detector was nog
nooit waargenomen en iedereen
moest er het zijne van hebben. Op
het strand van Scheveningen in
1969 had ik zoveel mensen om mij
heen dringen om te zien wat er aan

de hand was, dat de strandpolitie op

kwam draven, denkende dat er een

vechtpartij aan de hand was of iets

dergelijks. Maar dit terzijde. Ik had
tevens als hobby het zoeken naar

goud, eerst met de goudpan in de

talloze goudhoudende rivieren in
Noord Californië, toen met de sluice

box en de "drywasher" in de woe-
stijn. Toen de prijs van goud

omhoog schoot inry79, besloot ik
er mijn beroep van te maken. Het
was rond die tijd, dat een wiend van
mij, die inzljnwije tiid ook op zoek

was naar goud, een prachtige nug-

get liet zienvan 8 gram, die hij
gevonden had in een droge kreek-

bedding in de woestijn. Hij vertelde
dat het slechts een paar cm diep in
een rotsspleetzat.Er ging mij
ineens een licht op. Met de nieuwe
v.L.F. moest zoiets makkelijk te

vinden zijn! Ik had het a1 eens

eerder geprobeerd met de r.n., maar
goud wordt altijd gevonden in
grond met hoge mineralisatie en de

r.n. detectors waren gewoon hope-
loos in die situaties. Een paar dagen
later was ik in de woestijn in een

gebied, waar vroeger veel goud
gevonden was. De tweede dag, laat
in de middag vond ik een nugget
van 6 grarn.Ik was buiten tnezelf
van vreugde, want al het goud dat ik
gevonden had tot dan toe was

stofgoud, van nuggets droomde je

alleen maar. In de volgende maan-
den was ik in alle goudvelden te

vinden in Californië en Arizona en
vond tientallen nuggets, maar de 6-

grammer bleef de grootste. Een

bonus waren de munten en artefac-

ten, verloren door goudzoekers van
lang geleden.

Omstreeks die tijd las ik een artikel-

tje in een trjdschrift van een grote
goudvondst in Australië. Er was een

foto van twee grijnzende goudzoe-

kers met hun handen vol met
enorne nuggets... en een metaalde-

tector. Later hoorde ik dat al sinds
1976 eenware goldmsh aan de

gang was in Australië. Dankzij een

paar krantenarËkelen over grote
vondsten trold<en duizenden men-

sen met deteclors de woeslijn Ìn
naar goudvelden waar geen mens

geweest was in al die jaren en
sommigen vonden fortuinen. De

msh was begonnen door Peter

Bridge, een Australische geoloog,

Enkele van de grole nuggets in t98z gevonden

Þ



die aftijd zeer geïnteresseerd was in
goud. Hij wist dat nuggets en
gouderts in West Australië, bijna
altijd zeer ondiep gevonden werden,
in tegenstelling tot andere bekende
goudvelden, zoals die in Californië
en Alaska, waar het goud vaak
alleen diep op de bodem van rivie-
ren te vinden was.

De eerste goudzoekers in West
Australië zochten vaal< naar nieuwe
vondsten door het vormen van een

parlnership van een handvol men-
sen, die dan schouder aan schouder
door de woestijn liepen, soms
wekenlang tot ze goud boven op de

grond zagenliggen, deze methode
noemden ze "specking" en als ze op
die manier iets vonden, werlden ze

de grond af met een "dryblower",
een apparaat dat zonder water
nuggets van de grond scheidt. Met
het goud zo ondiep is het natuurlijk
perfect zoeken met een metaaldetec-
tor en toen Peter Bridge de Garrett
Deepseekers en de Groundhogs
impofieerde, duurde het niet lang of
de rush was on.

In r98r ging ik met een wiend naar
Australië om ons geluk te beproe-
ven.'We vlogen naar Sydney, gingen
vandaar met een bus naar I(algoor-
lie in.West Australië, wat drie dagen
duurde. We hebben snel een auto
gekocht, zor gden voor voedsel,
water enz. en gingen de bush in
met slechts een minimum aan

informatie over waar we konden
zoeken. W'e leerden veel de volgen-
de maanden; de Australiërs waren

Deze 2 prachtige

nuggets werden
gevonden in de buurt

von Meekatharra

over het algemeen wiendelijk en
hulpvaardig en gaven ons de infor-
matie, die we hard nodig hadden.
Het was een enoffne ervaring.
Binnen 5 dagen vond ik een nugget
va:n 12 gtarn, twee dagen later
gevolgd door een bonk van 76
gram, allemaal slechts centimeters
diep. De natuur was ongelooflijk,
het scheen dat iedere dag een

nieuwe ewaring bracht, kangoeroes,
emoes, en een eindeloze verscheide-
nheid aan felgeldeurde kaketoes en
andere vogels. Maar ook reptielen,
gevaarlijke spinnen en insecten,
zoals de bull ant, een mier van 3 cm
iang met verrraarlijke kaken en een
zeer pilnlijke steek. Als men oog
heeft voor al het moois dat de

natuur te bieden heeft, dan wordt
het soms dagenlang vruchteloos
zwaaien met de detector wel maldce-

lijker.

De meeste nuggets werden eerst
gevonden, waar de "oldtimers"
gewerkt hadden, de meesten waren
toenteftijd slecht uitgemst en
gebruikten zeer oneffectieve metho-
den om het goud van de grond te
scheiden en dat resulteerde in het
verlies van een flinl< percentage aan

nuggets. Daarna zochten we rond
de pleld<en waar ze gewerkt hadden.
De meeste zoekers van toen liepen
honderden kilometers naar de

goudvelden; paarden werden weinig
gebruikt in de bush, alleen bij de

grotere expedities werden kamelen
gebruikt. De meeste zoekers kwa-
men per fiets of duwden al hun
uitrusting op een zelfgemaakte

kmiwagen naar de goudvelden.
'Water was zeer schaars, dus het ligt
voor de hand, dat de zoekers alleen
rond de rijkste concentraties kon-
den werken. Ze wisten wel dat er
meer nuggets rond de "diggings"
verspreid lagen, :maar ze konden
niet kilometers woestijn opgraven
voor een enkele nugget. Ieder jaar

opnieuw in de winter, wanneer het
ldimaat het beste is in het Westen,
zochten honderden goudzoekers
naar het begeerde metaal, maar de

nuggets werden steeds schaarser,

alhoewel de detectors steeds beter
werden. Eerst gebruikte ik de Fisher

44r,Ioen de meest populaire detec-

tor ooit in de goudvelden, de Garrett
Groundhog, daarna de Fisher
Goldbug en toen de \X/hite's Gold-
master, zeer gevoelige detectors, die
nodig waren om de steeds kleinere
stirkjes te vinden, want de grotere

nuggets waren op, dachten we. De
bush raakte leeg, op een paar zoe-

kers na, die maandenlang zochten
in 'nieuwe grond' naar nieuwe
ontdeld<ingen. Het gouddragende
gebied in Wesi Ausrralië is enor:rn

en vanwege het gebrek aan rvater en
de afstanden was het eigenlijk nooit
helemaal afgezocht door de oldti-
mers. Nog zo af entoe werden er
enoÍne vondsten gedaan, zoals die
door de twee broers, Bmce en foe



Legendre, die na jaren zoeken hun
grote vondst deden, een patch van
ro kilo aan nuggets, de grootste
woog j kilo. Na het uitgraven met
bulldozers kwam het totaal van die
patch tot 2ooo troy ounces, oftewel
62,5 kilo aan nuggets. Dit "patch

hunting" is echter niet voor ieder-

een weggelegd, want het betekent
maandenlang zoeken, zonder vaak

maar een signaal te krijgen en men
moet zeer goed uitgerust zijn met
erÍa banden, reserveonderdelen

etc., want de dichtstbijzijnde garage

is vaak honderden kilometers ver.

In 1995 kwam eindelijk de door-
braak waar we al jarenlang van

droomden. De v.r.r. detectors

werkten wel, maar de diepte was

gering, de mineralisatie in de Aus-

tralische goudvelden is zeer hoog,

de grond is rood gekleurd door een

hoogljzergehalte en op de meeste

plaatsen bedekt met "Ironstone",
hematiet of magnetiet, wat eigenlijk
een laag gehalte ijzerer-ts is. Begrij-
pelijk, de v.r.r. detectors maakten
een enoÍn lawaai op die grond en

de nuggets waren moeilijk te horen.

Bmce Candy, ingenieur voor de

Australische firma Minelab, die al

eerder mel grote verbeleringen op

de proppen was gekomen, zoals

multifrequentie detectors en auto-

matische grondontstoring, ontwierp
de u.r.s. techniek, die weinig last
had van mineralisatie en bijna
dezelftle diepte heeft tnzwaar

Bruce en Joe Legendre
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gemineraliseerde grond als bij een

luchttest. De detector kreeg de

naam sD zooo (so voor superdetec-

tor), maar hij sloeg niet onmiddel-
lijk aan. Hij kostte vijf keer duurder
dan de gemiddelde deteclor, de

batterij woog twee kilo en moest in

een rugzak gedragen worden en het
hele ontwerp $/as nou niet bepaald

gebruikersvriendelijk. Maar toen
kwamen de gemchten, eerst lang-

zaaÍn, trraar toen als een lawine,

over schier ongelofelijke vondsten,

die met die detector gemaakt wer-
den, over enonne nuggets, die op

zeer grote diepte gevonden werden

;rfir
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en de hele goldrush begon weer

opnieuw. Minelab l<on niet genoeg

detectors produceren en er was een

wachttijd van weken en dat was

enorrn frustrerend voor de mensen

die er een besteld hadden, want in
de tussentijd liepen de geluldcige

eigenaars van een so zooo flink
hun zakken te vullen op hun plek-
jes. Er werden hoge bedragen

geboden voor een so, soms het
dubbele van wat ervoor betaald was,

maar niemand die er al een had,

wilde zijn machine verkopen en
zorgde ervoor, daT zljn detector

veilig opgeborgen was, als hij niet
gebruikt werd, w anl ze werden
gestolen. Als het om goud gaat

veranderen helaas een hoop men-
sen.

De eerste twee jaren met deze

detector waren pure vreugde, het
had weinig meer met zoeken te

maken, meer met oogsten. De

zoekers renden van de ene vind-
plaats naar de andere, al die plekjes,

waar al jaren niet veei meer was te

vinden en waar nu op grotere diepte

nog van al1es bleek te zitten. 'Waar

de v.r.r. detectors hooguit een paar

centimeter diep gingen op een grote

nugget, ging de sD tot een meter

I
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diep op een groot voorwerp. Dit
bracht nieuwe problemen met zich
mee. De toplaag is normaal wij
losse grond, de diepere lagen waren
kefüard, vaak zaten de nuggets in
"calcrete", een conglomeratie zo

hard als cement. Werden vroeger
ldeine houweeltjes, schepjes of
schroevendraaiers gebruikt om te
graven, nu was heel wat zwaarder
graafnignodig. Vooral de calcrete

was een probleem, veel zoekers

sleepten en generatot en een
"kango" rnetzichmee voor die
situaties. De so bracht ook andere
veranderingen, waar de goudvelden
altijd open waren om te zoeken, op
een enkel plekje na, nu verschenen
steeds meer borden met "verboden

voor metaaldetectors". Er waren en
zljn er nogenkelen, die een
"miningclaim" hebben en goud
delven voor hun inkomen en begrij-
pelijk zelf al dat goud willen vinden.
Maar het rechtvan de mineralen
voor de meeste grond behoorde aan

enoÍne míningcompanies, die het
eerst niets kon schelen, dat goud-
zoekers kilo's goud opraapten van
hun daims. Die bedrijven zijn
alleen geïnteresseerd in de rijke
goudaders diep ondergronds. Maar
helaas is er altijd een percentage
zakkenwassers, die het verpest voor
anderen. Sommigen van deze

dw azen gf oeven enorme gaten,

soms midden in een landweg,
zonder ze weer dicht te gooien,
lieten grote hoeveelheden bierblik-
jes en ander afval achter en een

enkeling viel in een ondiepe, verla-
ten mijnschacht en probeerde de

eigenaar van de daim aansprakelijk

te stellen voor zljneigen stommiteit,
dus het was begrijpelijk dat toestem-
ming steeds minder gegevenwerd.

Na een paar jaar was de toom er
vanaf en moest er weer hard
gewerlf worden om de nuggets te
vinden, dus de meeste zoekers

waren weer verdwenen. Minelab
kwam uit met nieuwe modellen om
de ìnteresse erin te houden, eerst

met de 2roo, toen met de zzoo en
vervolgens met de cl exÍeem. Al
deze machines hadden ldeine
verbeteringen, rnaar inwezen was

er niet zoveel verschil met de origi
nele zooo, iets wat meer fabrikan-
ten doen met een populair model.

De schotels, die recentelijk gemaakt
worden door het bedrijf Coiltek
maakten meer verschil. Ze hebben
nu een keuze uit 8 modellen, oo of
Mono met de 6oo x joo mm
elliptische schotel en de 35o mm
ronde oo, hun meest populaire. De

6oo x 3oo mm wordt het meest
gebruikt door "patch hunters",
vanwege de grote oppervlakte die
bestreken wordt. Dus dat is de

situatie nu, er wordt nog steeds
gevonden, rnaa! et moetvoor
gewerkt worden. De meeste zoekers

vinden iedere dag nog wel een paar
ldeine nuggets en er zijn nog steeds

uìtspringers zoals een gepensio-
neerd echtpaar, die in augustus
2ooo een patch vond van 15 kilo, de

zwaarste woog rr kilo en is nu te
zieninde Perth Mint.

Een nieuwe wet maakt het nu
mogelijkvoor zoekers, die alleen

een detector gebruiken om op de

meeste grond te zoeken, die de

grote miningcompanies onder lease

hebben, na schriÍÌelijke aanvraag.

Ook is er nog genoeg open land het
z.g.n. Crownland, waarwij gezocht
mag worden. Ongeacht wat men
vindt, een verblijfin de goudvelden
van Australië is een enorme erva-

ring, de natuur is fascinerend, het
weer tussen april en oktober zeer

goed, er kan overal gekampeerd
worden in de bush en dankzij een

grote hoeveelheid dood hout heeft
iedere zoeker altijd een groot kamp-
vuur's avonds en kan koken op de

kolen. Voor dit alles is geen vergun-
ning nodig en bordjes zoals in
Nederland: "Verboden het gras te
betreden" kom je hier echt niet
tegen.

Copyrigþt zoot by Píet Hzydelaar
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Zoals u kunt zien zijn er afgelopen jaar weer een aantal heel leuke
dingen gevonden. Het aantal inzendingen was alleen wat minder dan
het iaar ervoor. llellicht komt dit, doordat er na het uitbreken van de
MKZ in het voorjaar niet veel meer werd gezocht.

D.m.v. het invullen van de antwoordkaart kunt u uw keuze aan ons
duidelijk maken. Graag inzenden voor z4 maart a.s. U kunt de kaart
ook inleveren op het zoekweekend aan de DDA-tafel. Onder de inzen-
ders van de kaarten wordt een 'DDA-bodywarmer' verloot. ln het vol-
gende magazine worden de prijswinnaars ven de 'Vondst van het jaar
2oor', en de winnaar van de kaartenactie bekend gemaakt.
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Om mee te doen met de "vondst van het iaar" dient u een verhaal, van

tenminste r5o woorden, te schrijven over het door u gevonden object.

Natuurliik stuurt u duidelijke foto's van het vooruerp mee. Voorwerpen

van archeologische waarde dienen te worden aangemeld.

Ik heb al twee keer wat ingestuurd, en daar zou het
wel bij blijven, dacht ik.
Maar ik heb blijkbaar een goed jaar achter de rug.
Ik werd een week geleden gebeld door een bewiend
archeoloog, deze had een aantal vondsten van mij
meegenomen om nader te bekijken.
Onder deze vondsten zat een stuk zilver van 5.5 bij 3

cm. Dit stuk is versierd mat hangende driehoeken
en punt/cirkel versieringen.
De archeoloog in kwestie had een klein verrnoeden
wat het was, en ging hiermee naar twee collega's.
Deze bevestigden zijn vermoeden, het bleek om een

randfragment te gaan van een Germaanse imitatie
van een Romeinse zilveren drinkbeker.
Volgens de archeoloog is dit werkelijk uniek want
dit is nog maar vier kee¡ eerder gevonden.

Dit fragment is het eerste dat ten westen van de

Elbe werd gevonden, oftewel ook de eerste keer in
Nederland. Op het stuk land waar ik dit vond, heb
ik ook nog twee grote fragmenten van een l¡ronzen
schaar gevonden.
Dit valt allemaal binnen het plaatie dat er hoogst-
waarschijnlijk een rijk Germaans graf is geweest.

Met deze vondst doe ik dan maar weer voor de 3e
keer mee met vondst van het jaar.

Edwinvøn Alphen

Munten tot l1oo

59 Bronzen Romeinse munt
6o Couden tremissis en gouden Keltische stater
6o Romeinse munt
6r Couden tremissis

Munten vanaf 6oo
59 Muntschat van 30 munten

C eb r ui ksvoo rwetp en gee n m ets ol
6o Vuurdover
6o Craankneuzer
6r Benen voorwerp

G eb r u i ksv o o rw erp en m eta ol

58 Tapkraantje

57 Dolk
6o Romeinse sleutel

59 Ponsoenstempel

6r Cermaanse imitatie van Rom. drinkbeker
6r Loden pijproker
6r Versierde dolk

Religieuze voorwerpen

58 l(opje van Athis of Mithra
6o Romeins beeldje Mars

Sieraden

Sg Zilverenvoetboogfibula
6o Muntspeld
6l Couden armband met bedels
6r Gouden kinderring

E. Klokgieters
H. Peters

C. van Sambeek
F. Van Berkel

G. De \)lit

M. Roosjen

J. Postma
!L Spoelder

C. van Sambeek
E. Swarts

Natasja

R. Van Cutsum
E.van Alphen
A. Pijnenburg
E. Klokgieters

!1. Martens
E. Van Alphen

E. Van Alphen
M. van Weele

G.J. Böhmer
P. De Raaf
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Allereerst mijn complimenten voor ons Detector Magazi-
ne. Altijd weer interessant, de verhalen en tips van andere

zoekers. Even een paar dingen over mijzelf. Ik ben 3z jaar

en zoek al vanaf mijn r7e. Mijn eerste detector was en

Viking, die wij (mijn maat en ik) kochten aan de hand van

verhalen over schat- en muntvondsten toentertijd uit
tildschriften en kranten.'We begonnen diezelftle middag
nog met zoeken op een recreatiestrand bij ons in de

buurt. Maar je kunt het wel raden, na zo'n 3 uur zoeken

een vuilniszak vol trelcingen, zilverpapier, bierdopjes, één

stuiver en een speelgoedautootje. Deze detector verdween
toen voor ongeveer een jaar op zolder na deze teleurstel-
lende vondsten. Na dat jaar kreeg ik een tip over een

interessante locatie. Hier vond ik de eerste duit, koperen
zegelingen verzilverde tasbeugel, vele granaatschewen,

kogels, hulzen en patronen.

Nu werd het tijd voor een betere detector. Dit werd een

Tesoro Toltec roo, een pracht detector, waar ik vele

vondsten mee deed, zoals een zilveren crucifix, een

bronzen beeldje (laatmiddeleeuws, zie vondstenvaria blad
nr. 5o DDA), loden Spaanse soldaat uit de late r6e eeuw
(idem blad ff. 5o), Romeinse munten, zilveren sieraden,

vele munten van koper en zilver, van Romeins tot heden-

daags, vuursteenkets, zx zegelstempel, muntgewichten,
gewone gewichten, vele knoopjes, gespen, boekbeslag,

mantelhaakjes, vele soorten en maten vingerhoeden,
fietsbelastingplaatjes, een carbidlamp, loodkopgewicht,
Maria hangertjes, ontelbare zegelloodjes, allerlei maten en

gewichten aan kogels (musket, pistolet enz.), muurspij-
kers, speelgoed, ringen van koper en zilver, bikkels enz.

Ook vele oogvondsten hpamen in de vitrinekast te liggen,

zoals inktpotl es, spinsteentj es, porseleinen pijpenkoppen,

oude flesjes met kurken, pijpaarden engeltjes, Maria met
kind, uiltje, lcropen en lcrikkers en een uit natuursteen

gehakt potje met koperen dekseltje en pootjes.

Na ongeveer 7 jaar trouwe dienst heb ik deze detector met
pijn in het hart omgeruild voor een Lobo Super Traq, ook

een Tesoro van de bekende Tesoro dealer uit het oosten

van het land, waar ik trouwens alle detectors heb gekocht,

zo ook een Silver Sabre II in 1995 om mee in het water te

zoeken. Wat leuke resultaten opleverde zoals 5 gouden

ringen, z gouden hangertjes, r gouden armband en een

gouden ketting, Natuurlijk ontbraken de ontelbare zilve-

ren ringen, kettingen, oorbellen en hangertjes niet.

Evenals hlo's vislood, twisters, haarklipjes en haakverwij-

deraars.

Maar nu even over mijn vondst van het jaar zoor. Sinds 3

jaar zoek ik met Robert Frazer op verschillende locaties in
ons kikkerlandje. Veel op akkers (met toestemming

uiteraard), in bossen en op grondstort. Zo ook die bewus-

te zondag in januari. In onze gemeente is afgelopen

najaar de Oude lJssel uitgediept en langs deze rivier zijn
diverse gronddepots ontstaen. Toen de grondgesteldheid

het toeliet, ziin wij hier gaan zoeken. Veel rotzooi werd
door ons opgegraven, maar toch ook een duit uit 168r en

gangbaar geld.

Terwijl we daar dus aan het zoeken waren kreeg ik een

mooi signaal. Ik zag iets l¡oven het slib uitsteken. Ik trok
er heel langzaam aan en 8 gouden voorwerpjes aan een

gouden ketting (bedelarmband) kwamen uit het bruin-
zwarte slib. fa daar sta je dan, tot aan de rand van 1'e laars

in de modder. Mijn maat Roì¡ert had al in de gaten, dat ik
iets bijzonders had gevonden en kwam naar mij toelopen.

Helemaal onder de indruk liet ik de armband aan hem
zien. Ik spoelde de armband wat schoon in een plas water.

Sommige bedeltjes begonnen onecht te glinsteren, zodat

ik begon te twijfelen aan de echtheid ervan. Het tegendeel

bleek waar, want al gauw vond ik een aantal goudmerkjes.

Van het zoeken kwam niets meer terecht, dus gingen we

maar naar huis. Dat de armband er niet bepaald als goud

of waardevol uilzag, bleek wel uit de eerste reacties van

onze vrouwen: ".Wat een kitsding" en "Wat een lelijke
armband". Maar wat te doenl Hoe kom je erachter hoe

oud en waardevol zo'n ar:rnband eigenlijk isl Op aanraden

van een collega ging ik naar een antiekjuwelier, ik liet de

armband daar achter, na er thuis eerst foto's van te heb-

ben gemaakt. Na 6 dagen kreeg ik bericht dat de armband

was gereinigd en getaxeerd. 3 gouden munten aan een
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armband, een tien markstuk uit r9o3 van Wilhelm II,
Deutscher Kaiser, I(önig v Preussen en twee herdenkings-
munten ook uit Duitsland. Eén uit Aschaffenburg en één

uit Würzberg. Een "Russisch eitf e", als hanger met
bloedkoraaltjes ongeveer 2,5 cm hoog en rz mm door-
snee, enkele koraaltjes ontbreken. Een opengewerkt
egeltje van zbli z cm, een gouden verticaal gestreept

bolletje, doorsnee 2 cm, een geelgouden vis van 3 cm lang,
z cm hoog en 6 mm dik met als oog een zwart steentje

aan beide zijden en als laatste een koebelletje van geel-

goud met een mooi rood emaille vlak in de vorm van een

wapenschild met hierin een wit kruis, zoals het Zwitserse
wapen op een vlag.

Het vermoeden bestaat dat de ketting, die voor de arm-
band is gebruikt het oudst is. Dit soort sieraden werd veel

gedragen in de jaren zestig, waarschijnlijk komt deze

armband ook uit die tijd. Wij vermoeden zelf dat deze

armband in de loop der jaren bij elkaar gespaard is,

Het is op een maandag in oktober
als bij mij de telefoon gaat. Het is
mijn zoekmaat fan Buster met de

vraag of ik zin heb om met hem
die middag op pad te gaan. Daar
hoef ik nooit lang over na te den-
ken, zeker niet als lanzegl, dat het
een akker is waar al eerder leuke
dingen gevonden zijn. Als we
elkaar ontmoeten op de zoekplaats
maken we eerst nog een praatje
met de eigenaar alvorens aan de

slag te gaan. De eerste piepjes
komen al vlug maar behalve wat
muntjes is de rest niet erg interes-
sant en na een uurtje zoeken,
begin ik de moed al op te geven.
Maar dan is er dat mooie geluid,
waar je eigenlijk al van weet dat
het goed zit en vol verwachting
gaat mijn schopje de grond in en
sta ik even daarna met een klomp
klei in mijn handen. Voorzichtig
haal ik de massa uit elkaar en
komt er een figuurrje van lood te

misschien door aankoop van souvenirs van vakanties of
door verjaardagsgeschenken. Dat ik ooit zo iets nog eens

zal vinden is onwaarscliinlijk. Tel maar uit: 3, gouden
munten in een keer. Pak daar dan de formule van Wil
Kulpersbij: rxin deTiaar goud. Ikzoeknu zo'n15jaar,

3x goud ín zr jaar, dus over onge-

veer 6 jaar ben ik weer aan de

beurt, en dan nog!!

Met deze vondst zou ik mee willen
doen aan de vondst van het jaar

zoor, categorie sieraden.

M et wiendzlijke zoekersgroet,

Gert-Jøn Böhmer

.,t
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voorschijn. Met een klein borstel-
tje, dat ik altijd bij me heb, haal ik
nog wat uril weg en dan blijkt het
een mannetje te zijn, zittend op
een stoel$e met een lange piip in
de mond. Opgetogen laat ik fan
mijn vondst zien en ook hij, met
zljnlange ervaring als zoeker, is
erg enthousiast. Om het beeldje
verder te determineren roep ik de

hulp in van nog een zoekmaat en
we1 fohn Kuipers. We spreken af
op donderdagavond op de weke-
lijkse bijeenkomst op de afdeling
archeologie van de gemeente
Oosterhout. Als fohn het beeldje
ziet komt hij al snel tot de conclu-
sie, dat het r7e-eeuws moet zijn.
Hij baseert dit op de kleding en de

lange pijp. Ik ben natuurlijk erg
blij met deze vondst en ik geloof
dat het best een leuk voorwerp is
om in te schrijven voor de vondst
van het jaar zoor.

Ad. Pijnenbwrg

van Reesstrøat t7,

49ot LZ Oosterhoul
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rl oktober was het mooi weer, wat zeg ik, het was schitte-

rend: zz à z3 graden. Korte broeken weer was het dus in
Limbricht op onze gezamenlijke zoekdag. Wederom was

dit georganiseerd door de activiteitencommissie, en daar

is niks mis mee natuurLijk. De zoekdag in maart ging niet
door vanwege de MKZ crisis, die roet onder de schotel

had gegooid. Maar wij, Piet en Pieter, zijn daar wel
geweest, al waren we niet op de percelen waar anders

gezocht zouziin, want dat zou niet eerlijk zijn geweest.

Er was wel veel nieuwbouw dus daar zijn we er op los

gegaan. Op een gegeven moment kwamen er een paar

collega's bij, even handen schudden, want dat hoort er al

eeuwen bij. Dat heb ik gelezen in een ander detectorblad

in een artikel over ringen en ringbroches. Maar goed, op

die plek vonden we niet veel.

Maar in Ureterp en omstreken heb ik wel iets gevonden

op een stukje land van zoo bij roo meter waar ogen-

schijnlijk niets lag, want wij kijken altijd eerst naar scher-

ven en aardewerken pijpenkoppen, ofer ooit stratendrek
op is gegooid, dus. Ik ging eerst naar de boer. Het was een

mooie zondag en de boer kwam net naar buiten met
zijn kroost en een boekje onder de arm. Ik woeg

hem of het stukje omgeploegde land, waar ik
wilde zoeken van hem was. Dat bleek het gevaJ

en ik woeg of ik mocht zoeken. Dat mocht
gelukkig. Ik bedankte hem hartelijk en ging
zoeken. Ik vond een stuk hoefijzer, een oude

knijptang en een zilveren naairing. Daar was ik

De telefoon...... Patrick, een van mijn
zoelcnaten, belde. "Weet je wat ik
gevonden hebl" woeg hij. "Nee"

antwoordde ik, "maar vertel". Hij
vertelde dat hij een prachtige versier-

de bel had gevonden, die volgens

hem zeer oud was. Ik vond het gaaf
voor hem en vroeg waar hij was

wezen zoeken. En dat was gewoon op
"ons" zoekstekje, alleen nu op het
strookje groen erlangs, waar norrnaal
gesproken de koeien altijd lopen.
Omdat de koeien weg waren, is hij er
gauw gaan zoeken. Hij had er ook
nog enkele mooie duiten van r5oo-

erg blij mee, want Peter en Piet hebben er al jaren één en

die ettertjes plaagden mij er vaak mee van "Heb je je

detectortje wel aan, of ben je doof of zo, of zijn je batterij-

tjes leeg misschien)".

En toen kwam er een gouden kinderring naar l¡oven uit
de periode n5olt4oo. De ouders van dat kind moeten wel

flink in de florijntjes hebben gezeten. Het ringetje bestaat

uit twee handjes, die elkaar de hand geven, met wit
glaspasta om de manchetten en tussen de vingertjes in.
Hij is nog heel mooi scherp, die vingerles kun je nog

tellen. Ik heb het ringetje aangemeld bij de ROB.

Zo zie je maar weer, er kan overal een verrassing voor ie
klaar liggen in de modder. Zo ook in Harlingen, waar we

ook een paar keer zijn geweest. Daar vond ik een zilveren

wapenstuiver van Gron et omel uit 1682. Echt heel mooi
hoor. Ook vond ik een bractraat uit Denemarken, Christi-
aan IV, ryoof r4oo en ook nog een gouden schoengespje.

Dus Peter en Pieter hoeven voortaan geen commentaar
meer te leveren.

Met het gouden kinderringetje wil ik graag meedoen met
de vondst van het jaar zoor.

Met vrienfulijke groet,

Piet en ook van Peter en Pieter

rToo vanaf gehaald: een interessante
plek dus.

De eerstvolgende keer gingen we

natuurlijk zoeken op die strook.

Allereerst kwamen er wat duitfes
naar boven, waama het even rustig
bleef. Patrid< en Willem kregen wat
te weinig signaaltjes naar hun zin en
verkasten toch maar weer naar het
veld, waar we anders altijd zoeken. Ik
bleef echter doorzoeken omdat ik aan

de vondsten kon zien, dat deze strook

ouder materiaal bevatte, dan gewoon-

lilk (ik had inmiddels al een minia-

tuurschepje
gevonden en een

prachtig versierd
mesheft, beide uit
de zestiende

eeuw.

Ik hoopte stiekem

dat er nog wel een

zilveren munt aan

de oppervlakte
zou komen en al

snel kreeg ik een

heldere piep in
mijn koptelefoon.



De LASER Metaaldetector, Engelse elektronica
(printplaat) in de behuizing van een Tesoro,
is een van de meest verkochte detectors van
Engeland. Niet zonder reden, de Engelsen
stellen zeer hoge eisen aan de detector.

Door zijn Power-boost, extreme gevoeligheid en
stabiliteit in verontreinigde bodem is hij
ideaal in het vinden van zeer dunne hammered
coins, fibulae enz. onder zeer moeilijke
omstandigheden. Dus ideaal voor Romeins,
middeleeuws, stadsgrond en stort.

vakantie. Zeer makkelijk te bedienen. Zeer lange levensduur met
een 9 volt blok. Garantie: 2 jaar op elektronica en 1 jaar op de

zoekschijf.

Omdat één merk niet alles in huis
heeft zijn wij ook dealer van andere
"degelijke" merken zoals Minelab,
White's en Tesoro.

.)' , zy zoekfrequenties variérend van '1,5 kHz tot

a / 
100 kHz voor optimale diepte en discriminatie

DFX

Nieuwe top detector met dual fre-

quentie, wordt geleverd met maar

liefst 4 ingestelde zoekprogramma's,

hetgeen hem ook uitermate geschikt

maakt voor de beginnende zoeker.

CORTEZ

Nieuwe telg van Tesoro, een com-

bìnatie van analoog en digitaal,

met deze detector hoef je in de

discrìmìnatiestand geen

grondontstoring in te stellen.

WATBORN

Speciale "weatherproof "

hoofdtelefoon met krulsnoer

en volumeregelaar en

speciale schakelaar, die

hem geschikt maakt voor

elk merk detector. Verder

leveren wij ook luxe uit-
gevoerde detectortas-

sen, regenhoesjes,

vondstentassen enz..

MltlRON zoekt nog DEATERS in de BeNeLux
die bereidt zijn om enkele modellen in
voorraad te nemen. Bel of mail als je
interesse hebt.

voor LASER Metaaldetectors in de BeNelux

Dit is de meest verkochte laser
Nagenoeg onverslaanbaar in zijn prijsklasse.

Uitermate superieur op Romeinse

akkers, middeleeuwse bewoningsres-

laser RAPIER

ten, stadsgrond en stort. Weegt slechts 1 kg. ln 3
delen te monteren, dus ideaal voor in de rugzak op

METAL DETECTORS

ldeaal voor op stadgrond en stort met echte

nuldiscriminatie. Lichtgewicht. ln 3 delen te monteren.
Garantie:2 jaar op elektronica en 1 jaar op zoekschijf.

Dr. Philipsstraat 29 Wij zijn 7 dagen in de week beschikbaar
6431 EC Heerlen-Hoensbroek
045-523 1872 Wilt u komen kijken in onze showroom? Dit kan
vanuit buitenland 0031-45 5231872 altijd, WEL EVEN BELTEN VAN TE VOREN!
e-mail: miliron@home.nl
internet: www.miliron.nl

M¡LIRON ME LDETECTORS is sinds 2000 de offiële
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Ik keek op het scherm van mijn
Spectrum, die ook een hoog getal

aangaf Zou het dan nu ziver zljn,
woeg ik mljzelf af.
Ik zette het schepje in de grond en

merlcte meteen dat het geen munt
was, omdat het voorwerp door mijn
schepje omhoog gelicht werd. Uit de

uitgeschepte kluit aarde zag ik een

prachtige versierde dolk tevoorschijn
komen. Het voorste puntje van de

dolk was eraf,, maar hij zag er zo mooi
uit, dat ik daar niets om gaf. Ik kon
wel een gat in de lucht springen van

geluk.

Ik vertelde echter nog niets tegen

Patrick en Willem. Zrjwareneen heel
eind verderop aan het zoeken. Na nog
wat uurtjes gezocht te hebben, keerde

iedereen terug naar de auto. Zij
vroegen ofik nog wat bijzonders had

gevonden. Ik reageerde expres wat
koeltjes, maar aan mijn ogen konden
ze zíen, dat ik wel wat interessants

had gevonden. Patrick was zo nieuws-

gierig. "taat eens gauw zien", riep hij.

fe had hun ogen moeten zien, toen ik
de sierdolk tevoorschijn haalde. "Joh,

wat gaaf,, hoe oud zal die zijn)" Nou,
dat wist ik dus niet en ik ben naar
dhr. Stormbroek gegaan om dat te

wagen. Hij kon het me niet exact

zeggen, maar hij dacht dat de dolk
ongeveer uit de negentiende eeuw

moest zijn. Eerlijk gezegd, was ik een

beetje teleurgesteld, dat de dolk niet
zo oud was als ik eigenlijk hoopte.

Totdat ik de dolkmeenam naar de

zoekdag in Limbricht voor determina-
tie.

Volgens dhr. Eekhof had ik toch wel
wat bijzonders gevonden. Hij wist me

te vertellen dat de dolk toch zeker wel
in de zeventiende eeuw geplaatst kon
worden en liet er foto's van maken.

Hij adviseerde me er toch eens mee

naar een museum te gaan, of om
hem aan een expert te laten zien. Kort
ema heb ik een afspraak gemaakt

met Nico Arts, de stadsarcheoloog

van Eindhoven en die vertelde me dat

de dolk waarschiintijk uit de zeven-

tiende eeuw komt, maar dat hij
mogelijk nog iets ouder is. De dolk is
meteen aangemeld en wederom voor
hun archieven gefotografeerd.

Achteraf blijkt het dus toch nog een

zeer interessante vondst te zijn. Ik wil
hiermee dan ook meedingen voor de

vondst van het jaar.

Groetjes, E. Kokgietnrs

P.S. Gø zo door met jullieblød

rr november 1994. Viat is er met die datuml Wel, toen
vond ik mijn laatste gouden munt, een Philipsgulden.
En ..... op anderhalve maand na,7 jaar later was het
weer raak. We schrijven z9 septembet 2oor.
Deze zaterdag is het eindelijk, sinds lange tijd, weer
eens een droge dag. Door de regenval van de afgelopen
maanden is de mais er op een aantal plaatsen nog niet
ai zo ook niet op de twee akkers die ik voor vandaag in
de planning had staan.

Rondrijden dan maar. En tijdens deze rit kom ik langs
een maisakket, waar er al veel in het verleden gezocht
hebben, waaronder ikzelf. Ik kom hier eigenlijk al in
geen jaren meer, omdat de spoeling steeds dunner
werd, maar bij gebrek aan beter ga ik het nu toch maar
proberen en omdat deze akker wat hoger ligt, valt de

nattigheid gelukkig mee.

Na een paar uur weet ik ook weer
waarom ik niet meer op deze akker
ging zoeken, want er ligt niets
noemenswaardig meer (dacht ik),
op wat kleine fragmenties van
fibulae na. Precies op het hoogste
gedeelte ontvang ik echter een klein fel toontie en
na wat graafwerk bemerk ik in een kluitje een felgeel

gekleurd klompje (een maiskorrel dacht ik nog, maar
dat wat het gelukkig niet). Maar wat is het dan wel)
Met een beetje speeksel veeg ik de wat vette klei van het
klompje af en ik zie dat er maar aan één kant wat op

staat, nl. een soort kruis van beenderen met bolletjes er
omheen, een raar ding vond ik het. Ik had nog nooit
zoiets gezien en kon het dan ook niet plaatsen qua tijd.
Het kon evengoed Keltisch als middeleeuws zijn, maar
daar hebben we het KPK voor.

De week erna belde ik met Bouke fan v.d. Veen en

beschreef het "muntje" (als het er al een was), waarop
hij antwoordde dat het aan mijn omschrijving te horen
een tremissis moest zijn, een gouden muntje van rond
6oo na Chr. Na wat over een weer gebabbel, nodigde
hij me uit in Leiden het muntje verder te onderzoeken.
Omdat Arend Pol op dat momenTbezígwas met een

inventarisatie van deze muntjes zou dat ook voor hem
goed uitkomen, zodat hij het exemplaar gelijk mee kon

nemen en dan zou ik tevens mijn veel

eerder verzonden muntjes mee terug
kunnen nemen (soms duurt het erg
lang daar).

Kortom, twee weken later ben ik in
Leiden waar ik door de heren word
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ontvangen en inderdaad, de bevindingen van Bouke fan
waren de juiste, het is een late Friese gouden tremissis
van het zogenaamde nietap-type met een hoog goudge-
halte, ongeveer 83%", en kan gedateerd worden op ca.

6o3 na Chr.
De woegere exemplaren zljn aan beide zijden beslagen
enzljn duidelijker, maar omdat de muntstempels niet
werden vervangen en dus sleten, werden de munten
steeds onduidelijker en in sommige gevallen niet meer
aan beide zijden geslagen, zoals in dit geval.

Inmiddels heb ik de munten weer thuis en zijn alle
munten apart vermeld op het nieuwe Numis invulfor-
mulier van het I(PI(, met uitgebreide determinatie en in
sommige gevallen een foto.

Ik hoop dat de zeven jaar cyclus zichvoortzel, want ik
ben voorlopig nog niet uit gezocht.

F. vøn Berkel

Het was maandagmiddag en mijn
werk in de bakkerij zat er weer op.

Dat betekent voor mij dat ik dan
rechtstreeks doorrij naar de Archeo-
logische dienst te Zwolle. Om daar
als wijwilliger allerlei zaken te
doen.
Op de heenweg naar Zwolle keek ik
links en rechts om mij heen om zo

misschien nog interessante zoek-
stekjes op te sporen. Zo zagTk een
leuk, pas ingezaaid stuk grasland
en vond dat die maar even snel
bekeken moest worden. Na een

vlotte blik te hebben gewo{pen op
het akkertje en daar de nodige
stukken aardewerk te hebben
aangetroffen, werd het de moeite
waard om de landeigenaar op te
sporen.

Het geluk voor mij is dat ik in mijn
eigen regio al heel wat boeren ken
en al vele goede contacten heb
opgebouwd. Toestemming krij gen
om op hun land te zoeken, is bijna
nooit een probleem. Ook deze boer
vond het prima dat ik ging zoeken,
alleen moest het land eerst nog
even wat opdrogen. Toch een beetje
teleurgesteld, verliet ik het erf.
Want op zo'n interessant akkertje
wil je maar één ding en dat is
zoeken.

Maar gelukkigzagik dat men hier
in de buurt bezig was met dijkver-
zwaring, dus ben ik daar maar een

kijkie gaan nemen. Al snel had ik
gezien dat het niet hoopgevend
was. Alleen een ldein beetje opge-

l¡rachte ldeigrond met een enkel
scherfje. Toch haalde ik mijn XLT
maar even uit de auto om er even
vlot overheen te lopen. Hoewel niet
verwacht, kreeg ik daar toch een
zwak signaal, dus graven maar. Op
een gegeven moment, toen het
ronde voorwerp voor het eerst het
daglicht weer aanschouwde, dacht
ik dat het om een olie- ofbenzine-
dop ging. Na de kleigrond te heb-
ben verwijderd, bleek dat het ging
om een benen voorwerp met Karo-
lingische versiering.
Toen ik dit allemaal op me had
laten inwerken dacht ik: "yes", de

vondst van het jaar. Zelf wou ik al
meedingen met één van de vond-
sten die ik kort geleden had gedaan
zoals een gouden oorring uit de r8e
eeuw ofeen zilveren kopje van
Floris de IV en ook had ik dit jaar
onder andere een profane kraal uit
de r5e eeuw gevonden, met daarop
in gotische letters Maria geschre-
ven. Maar ik wist al, dit ging hem
worden: mijn vondst van het jaar.

Een prachtig gepolijst l¡enen voor-
werp, vermoedelijk gemaakt van de

onderkaak van een koe. Het voor-
werp bestaat uit twee verschillende
ronde schijven die door twee bron-
zen pennen bij elkaar gehouden

worden. Het
heeft IGrolin-
gische versie-

ringen zal
vermoedelijk

9e-eeuws zun.

Het gebruiks-
voorwerP rs een

paar maal aangetroffen
bij terpopgravingen in Friesland en
is ook als grafgift gevonden. Het
voorwerp lijkt op een spinschijfie
maar is het niet.'Wat het wel is:

foost mag het weten! Graag zou ik
met deze bijzondere vondst mee-

dingen naar de vondst van het jaar

200r.

Ook wil ik via deze weg de navol-

gende personen bedanken voor de

nodige informatie die zij mij heb-

ben verstrekt. De Archeologische

dienst van Zwolle. Amateur-
archeoloog dhr. Goudbeek. Mijn
zoekmaat Martin Biljardt.

De vondst is aangemeld bij de

provinciaal archeologe S. Wentink
en de Archeologische dienst Zwol-
le.

Wessel Spoeld.er

Noot redactie: Leden van het vraag-

baakteam hebben de afbeelding
bekeken en geconstateerd dat het
wel degelijk om een spinklosje gaat.
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WH IT€'5 D FX sTKÀNDT€ÍT
door Marco Klomp

"Ik kon het niet laten, en heb vanmiddag ook gesnipperd en heb tot 17.oo uur gezocht."

Ik heb mijn energie op het strand losgelaten, en weer een hoop ervaring en veftrouwen met
de \Vhite's Spectrum DFX opgedaan. Ik weet niet of er al op het Noordzee strand gezocht
was met de DFX, maar dit is echt een genot en het beste en stilste wat ik heb meegemaakt
van al mijn detectoren. De DFX is naast een 'land-' (zie test in nummer 6o van dit magazi
ne) ook een echte 'strand' detector. Ik heb in het losse zand met het 'schone grond' en
Recreatie programma' programma gezocht. PERFECT, en diep dat wil je niet weten. Op het
zoute natte gedeelte heb ik, met de voorversterker op J, met het 'Licht vemrilde' program-
ma gezocht

Helemaal geen last gehad van mineralisatie en toch erg diep. Ik had een grote haarspeld van
messing (9 x 4 cm), dat ding kwam pas boven nadat ik een moeilijk nat gat had gegraven
van iets meer dan een halve meter! Het viel me ook op dat deze DFX super en super gevoe-
lig is voor zelfs de kleinste dingetjes. Ik had een zilveren bedeltje welke op ongeveer een
volle SPA diepte uit het nalte gedeelte kwam. Ook heb ik r3 dubbeltjes variërend van ro tot
lo cm diepte gevonden, daarnaast 7 kwartjes en 3 guldens, r knaak , z vijfies, r3 stuivers, een
I pfennig stuk, r cent en 9 douchemuntjes. Ook lowamen er een heleboel kogelhulzen en
stukjes daarvan, en een stuk of 5 RVS(!!) bouten en moeren naar boven. Ik heb al heel vaak
op het strand gezocht, veel geld gevonden maar nog nooit zoveel muntstukken in één keer.
Inmiddels heb ik ook al 3 mooie gouden ringen gevonden, goud vinden is dus ook geen
probleem.

Ook heb ik nog nooit zoveel dubbeltjes gevonden. Het gaat mij niet om de waarde van het
geld maar ik ben blij dat ik zoveel kleine muntjes heb gevonden. Dit zegt mij meer dan het
vinden van guldens want hierdoor weet ik nu dat de detector ook erg gevoelig voor klein
'spul' is. Ook waren de signalen erg duidelijk met zoveel stilte tussendoor, zodat ik af en toe
de schotel even langs mijn schep moest halen om te kijken of ie het nog wel deed! Ook heb
ik op de bazaltblokken (super zwaar gemineraliseerd lavasteen) getest met een stuiver: Met
het 'zwaar gemineraliseerde programma' en het'grondfiltet' op 6, de 'preampgain' op z en
'hotrock reject' op 15 detecteert hij een stuiver nog op zo'n zo cm diepte tussen de blauwe
bazaltstenen. Met de munt op 'zijn kant' kom ik niet dieper dan een centimeter of ro. Al
met al een erg goede prestatie wat veel zegt over de gevoeligheid van de DFX en de
opheffing van mineralisatie.

Wat me wel opviel is dat je soms geen grondbalans kan doen op het losse zand ('AUTO-
TRACI(' ,de automatische grondbalans, corrigeert dat echter direct) en op 't natte gedeelte
wel. We zljn er achter gekomen dat de DFX mineralen moet 'zien' om een standaard balans
te krijgen.

Ik ben hier echt waanzinnig en super tevreden mee, en had wel een vermoeden dat de DFX
goed werkte rnaaÍ zo goed gaat echt boven mijn verwachtingen. Ik heb deze week nou alle
programma's en grondomstandigheden gehad (ook de zware Zeeuwse klei) en hij werkt 'uit
de brand'. Ik denk dat als iemand een goede detector wil, hij absoluut meer dan tevreden zal
zijn met de DFX: Het is dan ook een absolute aanrader voor de land- en strandzoeker.

De opgegeven dieptes kunnen hoogstens ro% afwijken, alle door mij opgegraven attributen
zijn systematisch afgegraven in stukjes van ongeveer to cm diepte per keer.

Vlissingen, Marco I(omp
www.people. zeelandnet.nl/beegle/
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Daar waar u geweest bent heeft een ander

'niets' meer te zoeken...l !

Metaaldetectors zijn in alle prijsklassen

te koop. Voor 1 69 euro ben je al de trot-
se eigenaar van een echt goede metaal-
detector: de Startrack MD 318.
White's heeft een uitgebreide serie

metaaldetectoren waar voor iedere
(aspirant) zoeker wel een keuze
(25 verschillende soorten detectoren) uit
te maken is. NaastWHlTE's verkopen we
natuurlijk ook alle andere bekende

merken.

Twee dingen zijn erg belangrijk:
Het dieptebereik van de detector en de

mogelijkheid om rommel (bv ijzer e.d.)

weg te kunnen filteren.

*ôoÉt"te%
lvlùïteb

1 7e eeuwse Friese

gouden trouwring

gg
Op de White's Spectrum XLT en DFX

(de multi frequentie detector) zit zelfs

je kunt'zien'wat er onder de

schotel ligt! Naast detec-
toren voor de hobby leve-

ren we ook detectors

voor bedrijven (houtzage- , \...i?.,,.
rijen, beveiliging, milieu- \ \i..-
diensten, overheden etc.).

een digitaal beeldscherm waarop

Als hobbyzoeker zijn er genoeg
_ã'

plaatsen te bedenken om leuke succes-

sen te boeken. Daar waar bedrijvigheid
is geweest is altijd wel iets verloren of
verstopt: oude kerkenpaden, stranden,
oude woonplekken, oude zandwegen
etc. etc. (Kijk eens op onze internetsite
voor nog veel meer ideeën).

Onze service en 'aftersales' zorgen
ervoor datje ook na de garantieperiode
probleemloos kunt blijven zoeken. Graag

ruilen we detectors in en hebben altijd
wel een gebruikte detector te koop met
een degelijke garantie.

0p aanvraag versturen we je een uitge-
breid detector informatiepakket
met erg veel zoektips zodat je eerste

zoekactie een succes wordt!
Veerpad 2 8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel: (038) 3636591 Emaíl: info@metaaldetectors.nl
lnternet: www.metaa ldetectors.nl
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G EBRU I KERSERVARI NC

De EXPLORER XS van
M lN ELAB onder de loep

De Explorer XS is nu z jaar op de

markt, lang genoeg om enkele
enthousiaste zoekers aan het
woord te laten, die deze buitenge-
wone machine goed hebben leren

kennen,

Antonio Piras
uit Hoensbroek
(t4 jaar zoekervaring)

Vette mazzel

Vorig jaar had ik de ongelooflijke
mazzel om in een detectorwedstrijd
in Frankrijk een Minelab Explorer XS

[e winnen. De eel'ste er.raringen met
een digitale detector verliepen wat
moeizaarn - de vele instellingen
lijken in het begin ver-warrend - maar
door steeds weer te proberen en

vondsten in de grond te verstoppen,

begon ik de Explorer steeds beter te

begrijpen. In hetbegin is ookhet
plaatsbepalen lastig, maar ook hier
geldt: oefening baart kunst. En nu
mim een jaar verder, kan il< wel
zeggen dat ik de detector behoorlijk

': r'.[' Lo 'i.ç-P "/\/ "_)

onder de knie heb en wat het belang-

rijl<ste is: de vondsten liegen er niet
om!

Zoeken aan zee

Ik woon inZuid Limburg, de zee ligt
dus niet om de hoek, daarom ben ik
een weekend met de caravan naar
Zeel.and geweest om de Explorer XS

uit te proberen. Met behulp van het
gevorderden programma'Advanced
Learn', heb ik een trelaing in het
geheugen gezet en deze samen met
zilverpapier uitgeschakeld, de meeste

gouden ringen werden nog gewoon

aangegeven. Na een uur ofwat
zoeken, ging ik met een hand vol

geld: Belgische franken, Duitse
marken, en Nederlands en Engels

geld tevreden terug naar de camping.

De volgende dag ging ik uiteraard
weer op pad. Wat me opviel, was dat

de munten dichter bij het water heel
diep zaten, in dat t¡pische bmine
vieze zand. De munten waren ook

erg aangekoekt, ze moeten er al jaren

gelegen hebben. Opmerkelijk was

ook, dat de Explorer XS helemaal
geen last had van bijgeluiden of
storing, ook niet wanneer ik de

schotel in het zeewater hield; hij gaf
alleen een signaal wanneer er echt

iets lag!

Geboortejaar r9z3l
Bij een meerLje met een dagstrand,

waar ik zelf a1s lcind nog gerwom-
men heb, moeten aan het eind van

de oorlog Amerikaanse soldaten

gestationeerd geweest zijn. Het barst
daar weliswaar van de h'ekringetjes,

maar ik besloot toch daar mijn
nieuwe detector ool< eens uit te
proberen. Ik was nog geen kwartier
aan de gang ofik kreeg dichtbij een

diid<e boom een heel goed signaal. Ik
moest zo diep graven, dat ik dacht dat

er iets niet aan de instelling ldopte en

zwaaide keer op keer over het gat,

maar de detector bleef een mooi,
goed signaal geven. Nadat ik een stuk
dieper gegraven had en wat boom-
wortels moest doorsteken, zag ik
onderin het gat een grote zwafte
munt liggen, Met een ldoppend hart
maakte ik die schoon. Het was niet te
geloven, maar ik had een Amerikaan-

se zilveren dollar uit r9z3 gevonden,

bijna zeker in de oorlog verloren door
een Amerikaanse soldaat! De munt is

38 mm groot en 3 mm dik. Mijn dag

kon niet meer stuk!

Schutterijfeesten

Een paar weken er na zocht ik op een

grasveldje waal volgens mii vroeger

Limburgse schutterljfeesten werden
gehouden. Na ongeveer anderhalf

uur zoeken had ik z zilveren kwarl-
jes, 4 zilveren dubbelqes, een heel

aantal centen, 2,5 centen, r zilveren
gulden van r92j en een r8-karaats

gouden herenring met een rode

steen. Het veld lijkt trouwens wel
bijna onuitputtelijk want elke keer als

ik er nu zoek vind ik tussen de r5 en

de z5 munten!
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Meer zilver, meer goud

Met de Explorer XS heb ik meer
zilveren munten gevonden dan met
mijn vorige detector en ook vaker

goud. De vondsten zijn enorm
toegenomen. Naast de al genoemde

munten en voorwerpen vond ik het
afgelopen jaar nog4 zilveren
Romeinse denan, verschillende
fibula's, een aantal assen en sester-

tiën. En, waar ik heel blij mee ben,

een zilveren denarius van Karel de

Grote uit de 8e eeuw en vier ldeine
zilveren penninkjes uit de elftle en

dertiende eeuw!

Storingsvrij zoeken

Hoewel de Explorer ookwat minpun-
ten heeft, zoals de zwakke hoofcltele-

fooningang en ztjn aanmerkelijke
gewicht is de Explorer XS van Mine-
lab een uitstekende detector waar ik
zeer teweden mee ben.

A1s je met meerdere zoekers dicht bij
elkaar zoekt, oIals er hoogspannings-
masten in de buurì zijn, kun je

behoorlijk last van storing krijgen.
De Explorer XS heeft daarvoor de

druktoets: NOISE CANCEL: de

detector zoelct zelf de meest storings-
wije deelfrequentie uit en bij tover-

slag is de storing weg!

Johan van de Horst
uit Veenendaal
(zojaar zoekervaring)

Ik heb zo'n beetje elke interessante
detector gehad die er de laatste zo
jaar is gemaakt. Ik kijk dus altijd
rond naar iets nieuws. Wilheim Bos

fluisterde me toe, dat hij sinds hij
met een Minelab Explorer XS zoekt,

met een grotere schop op pad gaat.

Dat leek me tamelijk overdreven.

Maar goed, ik ging overstag en ruilde
mijn XLT in en schafte me de Explo-

rer XS aan. Uiteraard heb ik eerst

even moeten wennen, maar toen ik
hem door had, raakte ik diep onder
de indmk, wat een prestaties!

Weet je walzobljzonder is aan die
detectorl De Explorer verliest geen

diepte in de grond, volgens mij gaat

deze gewoon dieper dan in de lucht
2e1fl.

r
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Het begrijpen van
de EXPLORER XS
(door Gert Gesink)

De Explorer XS is niet zo maar een

digitale metaaldetector. Minelab heeft

enorm veel research verricht. De

innovaties van hun professionele

gouddetectors als de CP Extreme +

nieuwigheden als Smartfind en Noice

Cancel + een uitbreiding van de fre-

quenties naar z8 maken de Explorer XS

tot een superdetector die voorlopig niet

geëvenaard zal worden.

z8 frequenties tegeli jk

Omdat de Explorer XS op z8 frequen-
ties tegelijk werkt, heeft deze detector
de positieve kenmerken van detectors
met lage zowel als hoge frequenties! ln

de prakti¡k betekent dit, dat de detector
gevoelig is voor zeer kleine voorwerpen
maar ook diep gaat op grote voorwer-

Pen.

Grootschalige terreinen
De kwaliteiten van de Explorer XS

komen het best tot hun recht als je op
grootschalige terreinen zoekt: bossen,

stranden, akkers en weilanden. Er zit
standaard een 25 cm zD ofwide scan

zoekschijf ondeç die in tegenstelling tot
concentrische schijven waar de meeste

detectors mee uitgerust zijn, behoorli,jk

recht de grond in gaat, hierdoor pak, je

op dieper niveau veel meer grond. Dat
geeft meteen een goede verklaring

waarom de Explorer wat minder
geschikt is voor rommelige, vervuilde
stadsgrond. Schaf voor zulke terreinen
een 20 cm schijfaan en vertraag je

zwaaisnelheid. Of koop er een Tesoro

detector bij (perfecte com binatiel).

Gevoeligheid

Veel zoekers willen de sensitivity
(diepte) alti¡d zo hoog mogelif k instel-

Srngle
Frequency

Dual 28 Multple
Frequency FrequencresÁÁJ

J

len, dat is vaak niet wenselijk. Hoewel

de gevoeligheid tot 3r gaat, ligt de

beste stand tussen r5 en 25. Het
diepteverlies tussen de hoogste en de

laagste stand is gering en de gewonnen

stabilite¡t is meestal belangrijkerl

stabiliteit
Voor je begint met zoeken, altijd eerst

Noice Cancel indrukken om de externe

storingen te onderdrukkenl Druk de

middelste toets aan de linkerkant in, er

gaaL dan een Iijntje om het sensitivity
nummercirkelen (AUTO) De meeste

zoekers laten dit altijd aanstaan. Effect:

meer stabiliteit.

Grondontstoring
Zeer opmerkelijk, is dat ExplorerXS

geen instellingen voor de grondontsto-

ring nodig heeft, ook heb je geen

speciale goede ofslechte grond pro-

gramma's nodig. Het enige waar je

voor moet zorgen is dat je een stabiele

basistoon hoort tijdens het zoeken, is

deze niet stabiel, verlaag dan de sensiti-

vity.

Nog een reactie van

Jack van der Velden

De Explorer heb ik nu een jaar. Eerst

heb ik wel moeten wennen, want het is

echt anders dan wat ik gewend was.

Ceweldig apparaatl Je oude schepje

kun je wel weggooien, zo diep gaal daI
ding!

Minelab ExplorerXS (sept. zooo
uitvoering) wordt geleverd met:
- Hoofdtelefoon en batterijpack
- NiMH (NikkelMetaal Hydryde)

plaadpack
- Gewone lader èn autolader
- Beschermkap en detectorstand
- Australische & Nederlandstalige

handleiding + tips en instellingen.

lmporteur:
Detect, Wooldriksweg 88, Enschede.

Tel: o53-43oo5r z info@detect.nl
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"Zoeken" met een metaal
detecto¡ is de mooiste hobby op
aarde. Êeen andere hobhy biedt
zoveel, spanning en ont$pan-
ning, lokale archeologie, aan-
Ieggen van een munt of een
andere ve¡zameling, in de
gezonde huitenlucht hezig zijn,
maar het meest van alles de
spanning het opgraven van iets
unieks. Het is een hohby met
diverse mogelijkheden.
TV programma's zoals Tíme

Team op Discovery hehhen de
verbeelding vercte¡kt en tonen
aan dat u uw ve¡moedens kunt
gehruiken om te gaan "schat-
zoeken". Maa¡ wannee¡ u
onhekend bent net de hobby
wilt u weten hoe je moet
heginnen. Als u in de regio zoekt
probeer dan de locaties te
vinden waar de inwonerc zich
llfi tot lüM jaar geleden con-
cent¡eetden, Sla er oude kaar-
ten en boeken op na. Êehruik
uw logische verstand en stel u
zich voo¡ waar u schatten aan
zou kunnen t¡eÍfen. ln het
algemeen was het begraven van
geld en kostbaarheden de
manie¡ om hetveilig te bewaren
e¡ waren immerc in die verulo-
gen tijden geen hanken maar
wel veel dieven. 0ok ligt er op
het strand een vondst aan
schatten. U zult vercteld staan
wat iedereen zoal kwijtraakte.
Tien tegen een dat u ook wel
eens iets op het strand heeft
verloren. Êehieden die toegan-
kelijk zijn voor het puhliek zijn
ook voor u toegankelijk. Is het
perceel privé eigendom vraag
dan aan de eigenaat toestem-
ming. De sensatie iets te vinden
dat honderden jaren geleden
verloren is gegaan ol verborgen
heeft gelegen is met niets te
vergeliiken. Dat is de kick van
het zoeken met een metaalde-

ln de CS220 ligt al onze ervaring
met het maken van hoogwaardi-
ge, veel verkochte detectors,
Dezelfde bedìenin gstechnieken

vindt u ook bij de overige pro-

ducten van het C-Scope pro-
gramma.

De ideale staft om te gaan

schatgraven met C-Scope.

De CS220 is een hoogwaardige
recht-toe-recht-aan detector die

zich thuis voelt op vele sooften
vindlocaties,

Met de C5660 begint professio-

neel detecteren pas echt.
Een volwaardige metaaldetector
in de 'LAZY S' klasse voor een

ongelofelijke lage prijs. Zoals bij

vele spoften en hobby's leveren
feeling en volharding pas

resultaten op als u over het
goede materiaal beschikt
Gegarandeerd is de C5660 het

instument dat u nodig hebt, De

rest hangt van uzelf af
De geheel nieuwe CS330 heeft
dezelfde ergonomische vormge-
geven handgreep als de CS220,

maar brengt bovendien de

mogelijkheid van selectieve
detectie (discriminatie) binnen
ieders bereik. De geavanceerde

discriminatie-technologie van de

CS330 sluit de detectie van vele
sooften metalen rommel uit, Met
de drukknop voor het automa-
tisch herstarten van de afstem-
ming zorgt u ervoor dat de

maximale gevoeligheid behou-
den blijft,
De CS330 kan worden uiteenge-
nomen tot een compact pakket,

wat hem ideaal maakt voor de

rugzak en voor vakantie.

cs 660

GS 330

De in 1999 geintroduceerde

CSl M maakt de 'lVl0Tl0N'-

technologie pas echt betaalbaar.
Het'M0Tl0N'-principe combi-
neert bedieningsgemak met een

uilstekende stabiliteit en een

formidabel detecterend vermo-
gen. De CSlM is bij uitstek het
¡nstrument waarnaar iedere
beginnende hobbyìst op zoek is.

Hij is gemakkelijk te bedienen,
krachtig en zeer goed betaal-
baar,

GEtu
DETECTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48.5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0173 548 1199, fax: +31 (0)73 548 1195

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

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

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant

. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen

. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

detectors

. Wii hebben alle modellen op voorraad
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Het zal u niet ontgaan zijn dat onze verenigingdit jaar haar tienjarig jubileum viert. ln die tien jaar is er veel gebeurd op

allerlei terrein. Ook het ledental is gelukkig goed gegroeid. Door het steeds groter en professioneler worden van de

vereniging is het bestuurswerk natuurlijk ook toegenomen. Toch is de verdeling van de werkzaamheden en het aantal

bestuursleden ongeveer hetzelfde gebleven. Dit betekent dat er door het bestuur meer tijd in het verenigingwerk moet

worden geïnvesteerd dan vroeger. Natuurlijk doet ze dat met veel plezier maar zoals het meeste vrijwilligerswerk moeten

ook de verenigingsactiviteiten naast het normale werk gebeuren.

Om ervoor te zotgen dat dit ook in de

toekomst verenigbaar blijf (en ook om
mee te kunnen groeien met de vereni-

ging), hebben we onlangs besloten om
de bestuurstaken anders te gaan

verdelen. Zo wordt het secretariaat

opgesplitst in een zogenoemd "leden-

secretariaat" en in de nieuwe functie
"bestuursiid exteme betrekkingen".

In verband met andere verplichtingen
heeft onze secretaris gewaagd om per

september ontheven te worden van
zijn taten. Wel blijft hij actief als

l¡estuurslid en zal na verloop van tijd
tenrg keren in een andere nieuwe

functie. Waarover te zijner tijd meer.

In de nieuwe taakverdeling betekent

dit dat er een vacature ontstaat voor de

functie "bestuurslid exteme betrekkin-
gen". Hetbestuuris daarom op zoek

naar een enthousiast verenigingslid
dat het bestuur wil versterken.

Om u een idee te geven van het werk
dat deze functie inhoudt,
volgt hier een korte omschrijving van
de belangrijkste werkzaamheden:

- Hetvoerenvan de externe corre-

spondentie. Hieronder vallen

brieven aan lokale, provinciale en

landelijke overheden alsmede het

aanschrijven van archeolo gische

instellingen en bedrijven.
- Het vertegenwoordigen van de DDA

in gespreld<en met diverse partijen.
- Het reageren op en het maken van

samenvatLingen van beleidsstukken,

verslagen en rapporten.

Hoewel u natuurlijk niet helemaal in
het diepe wordt gegooid, wagen wij
vanwege de complexiteit van het werk,

het volgende van u:

- Goede communicatieve eigenschap-
pen zowel in woord als geschrift.

- Affìniteit met de archeologie en

enige kennis daarover.

- Ook staat u achter het huishoudelijk
reglement van de vereniging.

- Om alle schijn van belangenverstr-
engeling te voorkomen mag u niet
betrokken zijn bif de handel i¡r
metaaldetectoren of bodemvond-

sten.

Wellicht waagt u zich af waarom
iemand zichzelf wijwillig zoveel werk
op de hajs haalt. Om u enigszins te
helpen bij het beantwoorden van deze

waag geef ik u de volgende argumen-
ten:

- De DDA is er voor en door de

leden Als iedereen wacht tot een

ander het werk op zichneemt komt
er nooit iets voor elkaar.

- Hoewel veeleisend, geeft het werk
zeer veel voldoening.

- U kunt op deze manierkennisma-
ken met een heel ander aspect van

uwhobby.
- U kunt rechtstreeks meepraten over

veel zaken die de metaaldetectie

aangaan.

- U doet veel praktijkervaring op.

Het blijft wijwilligerswerk maar
natuurlijk krijgt u het materiaal, dat u
voor de uitvoering van uw werkzaam-

heden nodig heeft, vergoed. Ook
ontvangt u het Detector Magazine
gratis.

Als u de vereniging ook een warrn hart
toedraagt en haar, net als wij, graag

verder wìlt zien groeien, aarzel dan
niet langer en stuur een briefnaar het
secretariaat met daarin de motivatie

waarom u ons nieuwe bestuursiid wilt
worden. Wellicht geeft u ons dan het
beste jubileumgeschenk dat wij ons

kunnen wensen.

Namens het bestuur

D. Smilde

G EZOCHT:
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Vorig jaar kwam het Fries Museum via ons lid Daan de

Jager in het bezit van haar eerste zegeldoosje. Deze

vondst is vooral belangrijk omdat wij er mee aan kunnen

tonen dat er in die tijd in het huidige Friesland bewoners

of Romeinen zijn geweest die konden lezen en schrijven.

Er was al een Romeins wastafeltje bekend van Tolsum.

De conservator van de archeologische afdeling van het

Fries Museum de heer Evert Kramer is benieuwd of er

meer vondsten bekend ziin uiI Friesland. Het gaat hierbij

niet alleen om complete zegeldoosjes maar ook om halve

en fragmenten. Op deze manier kan er een goed overzicht
worden verkregen omtrent hun verspreiding in dre periode

in Friesland. Een ieder die informatie heeft over deze

zegeldoos.jes, in Friesland gevonden, wordt verzocht

contact op te nemen met de heer Evert Kramer.

Dit kan op de volgende manieren:

Fries Museum

Archeologische afdelin g,

Hr. E. Kramer

Postbus rz39

89oo CE Leeuwarden

Telefoon o58-z'tz3oot
E-mail: e.kramer@friesmuseum.nl

Of aan de redactie onder e-mail
j. kon i n g@detectoramateu r. n I



MUNTHANDEL G.HENZEN

Wtj zrjn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Llij zijn doorlopend geinteresseerd in de aankoop
van belere munten,in het bijzonder middeleetnvs.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge pnjs

à contant !

Heeft U iets te koop ? Dan bel ons voor een

afspraak I Lltij kunnen Uw munten tevens vrij-
blijvend determineren en tqxeren /ít-\

!Ð
Postbus 42 3958 ZT Amerongen

Te1.0343 - 430564 - Fax.0343 - 430542

E-

DETECT GERT GESINK
ùùùùù ùùùù
Munten en penningen (priizen in EU!)
B0o2 OFFICIëLE CATALOGUS ãLVEREN MIJNTEN dæl I (urtverk)
B0O3 OFFIC'IëLE CAT,{LOGUS ZLVEREN MIJNTEN deel 2 (uitveft )
B0O4 OFFICTëLE CATALOGIJS KOPOREN MUNTEN (Zonnebloem) € 6,95

BOO2 C.{TALOGUS, DE NDDERLANDSE MIJNTEN V,A]\
l806tot heden Mevius 2001

BOOS CATÀLOGUS, DE MUNTEN V,AN BELGIE I79GI997
BOO9 KLEI N'ER DETITSC}IER MUNTZCATALOG ] 8? I - 1 99?
B0l3 II{UNTBOEK VAN PIET VERK-ADE (l 54Gl 795)
8044 V.D.CHIJS BEEI-DENAÂ& Nederlædse munten tot 1576

8062 DE STEDELIJKE MUNT VAN MJMEGEN
8063 NOORD NEDERLAN'DSE MIJNTGEMCIITEN, A¡ent Pol
8146 HA¡IDBOEK NEDERLANDS KOPERGELD 1523.1 797
BI47 STANDÄ.RD CÀTALOG OF GERMAN COINS 1601 TO PRESENT
B20O ROMAN COTNS úd rheir vslu6, dæl I (tot 96 n Chr) D S(m

Determinatìe van hoofdT metalen voorwerÛen
BO85 EEN EIGENZINNIG VERZAMELAA& 94 pag ,honderden foto's

ø metalen voomrpe¡. kmdelam. prjpewoetes. lrn. enz
8096 DETECTOR FINDS I 100 pag l00O illustmtres
Blm EILIG EN PROFAAN lM Pag over trnnen þelgnms) irsrgne
8107 BRONS IJIT DE OIr'DI{EID, I pag Nederludstaìig
Bl09 DE ROMEINSE TUD in Nedslud, 96 pag
B1 13 DETECTOR FINDS 2, lfl) pag tff)O i[ustr
Bl ¡7 GELD UIT DE BELT, Mìddelbugse huiswilvondsten l55G 1570

Bl 56 BUCKLES 125G1800 (,A.4 boek over g6pen, mooi nælag) 125 pag
8164 DETECTOR FINDS 3 (væl in kJeur) A4 fomæt, veryolg vm
B I 67 MEESTERTEKENS OP IIET DAK, boek over trotsærloden 64 pag
Bl78 CÁTALOGUS, Pennrngen v/d Hondenbelast¡ng /h Belæt¡ngm
Bl79 BRONæ AGE MOTALWORK, bronstUdvoowerpen 64 pag
B18l 40,00 JAAR METAAL IN NEDERLAND, allæn detectorvondsten
8182 DE TEMPEL VAN EMPEL, 195 Pag A4 fom, geb N Roymds
Bl84 ANTIQITE BOTTLES COLLECTORS ENCYCL. mer pnjsl¡jst, lÐ pag

hud kaft, gebonden Veel foto's
BI 86 C,{TALOGUS NEDERLANDSE IIONDENBELASTINGPENNINGEN

doorAJ Kooi.j 1998 A4fonaar,2l2pagnias (3083 afbeetdngen) - 19,50

BIg6CELTIC&ROMÁNARTEFACTS, NigelMìlls, - 25,9s
Bl97 IISUAL CATALOGÛE OF 

^NCIENT 
BROOCIIES (Rrchüd Hattâtt)

Het boe.k om m@telspelclen?Êbula's fe dete-mjnerenl (u'tverk )
B20O ROMAN COINS Md the¡r valu6, dæl t (tot 96 n Chr) D Sm - 19,50

Bl98 LEAD WEIGIITS (The Dayid Rogers Collection) 72 pag Bep Opl
300 loto's vm Romernse, Angel Sal<ssche, Vikrng en À,tddelæuwe
loden gewchten (m1*el allemæl detectoryondsten) - 21,50

B 187 ARIEFACTS OF ENGLAND & UNITED KINGDOM, met mær dan
l0O0foto'svævondstenwafdestæntudtotl750 (+act pnJslt) - 26,95

8 1 89 MEDIEV,A L ARTIFACTS, veruolg Romæ Artefacts Fu ll CoLo¡ met
prj-islüst 3ooillustmlies doorNþeìMilìs - 20,95

Bl90 THE ACIOMPLISHED ART, gouden v@ßrerpen urt de bronstùd rn

Frgeland er lerlæd Pmchtwek, in pn-is ge]ìalværd, nu - 22,95

Melaaldelecfors
B00l SUCCESVOL ZOEKEN MET DE METAALDETECTOR door Ger

Cesin( 229 pag honde¡den foto's , ook !m vondsten
81 7] METALDETECTING ON TTIE C{)AST
8087 SUNKEN TRE.ASURE HOW TO FIND IT door Robe¡t Mu
Bl4l TREASURE HAORDS, þmchtboek ged m kleur over schatvonds)
B I 92 ORTLINGSTECIINIK tur Profs I 69 pag Wolfgm g Sch ule¡ I 999

Gæt over professronele detæhetechn¡eken (DurLs)
BI9] MASTDRINGTIIE MINELABÐ(PLORERXS & S

Bl94 TREASURE HIJNTING with MINELAB DETECTORS dæl I
8195 TREASURE HUNTINGwith MINELAB DETECTORS deeD
B20l HUNTING FOR TREASUR-E John cætle, 92 pag
BI99 ADVANCED IVATER WORKTNG TECHNTQUES

Nieuwe boeken--Nieuvre boeken --Nieuwe boeken
B2l I SAXON AND VIKING ARTEFACTS (z¡e sene Medreval en Celhc & RomM )

B@rdevol detætoryondsten, væl rn kleur)

- la5
- 10,95

- 10,95

- 17.95

- 77,50
- 13,95
(uitve* )
- 43,s0
- 66,50
- 79_50

- '1,95

- 18,95
- 12,9s
- t2,95
- 12,95

- 18,95

- I 1,95

- 20,95

- 20,95

- 12.50
- r2.50
- t0,-
- 1,95

urtverkocht
- 18.95

- 32,50
- 20,95

- t8,95
- I 8,95

- 18,95

- 18.95

- 18,95

- 1495

- 2s,95
B2t2
B2t3
8202
8203

8204
8205
8206
820?
B208
8209
82r0

FINDS IDENTIFIED (Det6for F¡nds 4) (hoordevol detecloryondsten) - I 1,95

IN QIJEST OF TEHLOST LEGIONS (De Vmsslag 9 n Chr)
2mO YE,4R of ¡IESTTD CUP-IYEIGIITS G-M.M. Houben

35

750
IIEILIG EN PROFAÂN 2 (ø Beunngen) 1200 læt mrddeleeu$e
Insignö 5l2pagna's, Mecrdml00Oafbecldingen - 72,50
OPGESPOORD VERLEDEN Archeotage in de El€tuweroùte, 2O5 pag - 22,1n
REISG.ARCIIEOLOGfSCIIEMIJNUMenten inNederJmd II0pag - t1,95
DEKONINGSTERPVAN\ÀIJNALDUM 79PAG - 11,95

NIJMEGEN, Legeçlæts en stad (in de Romeinse tìjd) I t2 pag - 13,95

IIET KOPS PLATEAU, (opgraving5rsult Romems legerk ) 79 pag - I I.95
DEONDERKANTVANDEMARKT(arch opgr Mrddelh lll pag - ll95
BEGRA\¡ENopdeTER?ENinFER\ilERDERADIEL 79pag - 11,95

BOEKEN 2OS T/M 2IO ZIJN EEN SERTE, ALLE 6 VOOR EU 70,-

BESTEL: Via Giraoyerboekins op giro 48.38.918
M,AAK T{ETTOTAAIBEDRAG VAN DE BESTELLING +
€ 4.50 VER-æNDK PER ÆNDING OVER OP ONS GIRONT^IMER
TNV DETECT ENSCIIEDE @etelnummen + adres vemelden!)

Bel DETECT en Reseryeer 053-4300512
je Bestelling! Of mail ons: info@dctect.nl

.=GIRTIIN"

hEÐ
rE¡1, r,1!rr

L-",'
F*..

WAARVOND IK
DIE GOUDEN MUNT

OOKALWEER?
Bij X Electronics koopt [J een goed
plaatsbepalingssysteem met locatie

markeer mogelijkheid!
X Electronics, vool' Navigatie-,

tracking and tl'acing en Telemetrie systemen.

WWW.X.ELECTRONICS.NL

X Elec¡-onics Nederland
Postbtrs 8 I

NL-4870-AB Erren Leur

Will u ouze showroorn bczoeken.

bel dan voor een afsplaak I

Tcl 0168 370749 ofFAX 0168-370750



Atlantis, specialist in detectortechniek

Specialist op het gebied van
Wh ite's d ete cto re n (se rvi c e p u nt

Benelux), alle detectoracces-
so i res, sup e rm agn ete n,

telescopische stelen, enz.

Verkoop, verhttur,

modilicatie vzn.gt

Ruim assortiment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

MINELAB

^ (ê^ã\tÃ¡= FlsHEElv;gE\zt-E

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
fel. 0227 593280
Mobiel06-20 2277 90
Fax0227 593286

E mail: djlaan@zonnet nl

www.djlaan.nl

I

I

ATUITTIS 2OOI

0ns ontwerp van een krachtige detectnt: Recorddiepten

dankzij zeer krachtige electronica en een geoptinali-
seerde elliptische 2D-zoekschijf.

Iarenlange enaring, opgedaan bij het senicen, nodifr-
cercn en testen van diverse nerl¡en netaaldetectors,
hebben wij sanengebald in deze zeer diep zoekende

detecto¡

tp:l /rurun metôôldetector com

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

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(cto)rminatie
Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 af beeldingen
worden 650

voorwerpen getoond

I nclusief d eterminatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Minimum systeemeisen:

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

16 Mb RAM,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.



28 R.f. Holtman

Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in

NOORD\M€sT-
€u RoPA D€€16

D€KÍ€L M€T ÍCHÀK-
NI€KKÀÀK €N fLUIT-
KÀÀK, BUIT€N\^/ÀND
M€T KIßB€N,
ßINN€NWÀND KOND,
INÇ€flÀq€N PUNTCIK-
K€Li OP D€ KÀND

Vormgeving van het huis:

zes ofvier vertikale ribben op de

buitenwand, die naar onderen toe
versmallen (afb. 5o-53). Een afwij-
king hierop is een gewicht uit Schot-
land met zes dubbele ribben en
onder de kaken twee enkele ribben
(aflr.S+).

gehamerd ("fb. SS). Het deksel schar-
niert met een naar onderen stekende

scharnierkaak om een as die is aan-

gebracht in twee zijdelings van de

buitenwand uitstekende kaken.
Recht tegenover de kaken voor het
scharnier steken zijdelings van de

buitenwand twee kaken voor de sluit-
l<aak van het deksel.

Vormgeving van de sluiting:
het deksel (dat aan de rand de vorm
van de buitenwand van het huis
volgt) heeft een naar beneden ste-

kende scharnierkaak. Hier recht
tegenover heeft het deksel een naar
beneden stekende sluitlcaak met één

of twee oogjes. Het is niet bekend of

AJb 54 Huis van t mark, model Dj
Puntcirkels op rand en deksel Dubbele

ribben om het huis en om de rand van

het deksel Sluitkaok met één oogje

B o d emvo ndst Da i I ly, Ay rsh i re, Schotl qnd

Foto overgenomen uit [1o]

er een harpsluiting of een metalen
pennetje aan een metalen ketting
heeft gezeten, om het deksel te

borgen. Van een uitmuntend be-

waard gebleven gewicht van model
E3 wijst de massa van het huis erop,

dat er geen sprake is van een meta-

len pen- of harpsluiting. Vermoede-
lijk heeft dat ook voor dit model
gegolden. Wel is het mogelijk dat

AJb so

Op de Ìdeine huisjes vervlald<en de

ribl¡en al; op de grotere ztjn de

ribben nog fors aanwezig. De bin-
nenzijde van het huis is rond. Het
platte gegoten deksel is iets bol; aan
de bovenzijde goed afgewerkt maar
aan de onderzijde is nog het mwe
opper-vlak van het gieten zichtbaar.
Soms is het deksel aan de onderzijde

Huisje Aantal Deel

z mark

r mark

8 lood

4 lood

Aantal Kom Aantal Sluitstuk

deksel van r mark huis

4 lood huis zonder deksel

r mark

8 lood

4 lood

z lood

r lood
tlz lood
114 lood

1lz lood
1l 4lood



met een koord, dat tijdens het wegen
werd verwijderd, het deksel werd
geborgd, ofdat het huisje in een bui
deltje werd vervoerd.

Vormgeving van de inhoud:
de kommen zljnvan buiten en van

binnen rond, afgevuld met een sluit-
stukje.

Materiaal en afiarerking:

gegoten brons of messing. De kom
van het huis heeft geen centerpunt.
Versiering en markering: op het
deksel is in het midden een kruis
van puntcirkels afgeslagen. Er zljn
verschillende vormen bekend: een

kruis met vier, zes of acht gepunte of
vlakke uiteinden. Soms is het deksel

ook nog - om het kruis heen -
voorzien van één of meer sierringen
van puntcirkels. Op grotere sluitge-
wichten zet die versiering zich door
tot op de uitstulpingen boven schar-
nier- en sluitkaak en de ribben op

hethuis. Op de bovenrandvan de

kom van het huis (inclusief de kaken
voor de scharnier- en sluitkaak) en

de overige kommen zijn puntcirkels
afgeslagen. Er is een deksel bekend
(uit Noord-Ierland) dat aan de bin-
nenzljde versierd is met een ruitpa-
troon.

Justering:
loodpropjes in het grondvlak, vlakbij
de buitenwand. Diepe en ondiepe
vijlstreken op het grondvlak.
Het meest voorkomende gewicht
zou kunnen bestaan uit een huisje
van 4 lood, kommen van z, t,af z en
rl47ood, en een sluitstuk van r/4 lood.

Massa:

(4 opgaven): omgerekend ligt het
mark tussen de r95,o eî 224,5 g,

met een uitschieters :naar 373,o gper
pond (in Engeland gevonden).

Gemiddeld 2ry,o g (zonder de uit-
schieter). Vermoedelijk zijn de

eerstgenoemde gewichten gejusteerd

Aft st

op een mark uit Frankrijk of Duits-
land. Het gewicht uit Engeland komt
overeen met het Troy pound van

)7j,24 g (ingedeeld in rz ounce).

Verhoudingsgetallen:

(9 (deel)opgaven): helling tussen 64
en 8z', gemiddeld 78" (zeven ge-

wichten). Hoogteratio tussen jo en

4\%o, lr;.et een uitschieter naar 84%";

gemiddeld (zonder de uitschieter)

4o%".

Opschriften:
geen.

Merken:

een gegraveerd schild in de bodem
van het huisje (huismerk gevonden
in Noord-Ierland¡. In een mit een
naar links lopende rat, erboven een
A, eronder een M (het wapen van
Arras, Frankrijk).

Datering: (6 opgaven):

omstreeks rl5o, en nauwkeuriger:
rjjo - r35o. Uitschieters naaÍ ,,t3oo

- r54r" en ,,r2e - r5e eeuw".

Vindplaatsen:
(9 opgaven): Rotterdam (ZH), Arras
(Frankrijk), Frankrijk (onzeker),
'West Dean (Engeland), Engeland
(niet nader gespecifìceerd), Dailly
(Schotland), Grey Abbey (Noord-

Ierland).

Alb So-Sl Huis van 4 lood, model Dj
Puntcirkels op rand en deksel Rìbben om hel

huis en om de rand von het deksel Sluitkaak

met twee oogjes Bodemvondst Rotterdom

(ZH) Massa 56,tzg
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AJb 56 en 57 Kom van z lood,

model Dx. Puntcirkels op de rand
Het grondvlak is gejusteerd door

vijlstreken.

Aft 58 Sluítstukjevan lood,

model Dx. Puntcirkels op de

bovenzijde. Massa j,67 g.

KOMM€N M€T PUNTCIKK€LÍ ÀLf
KÀNDV€KfI€KINÇ, ÀLi LOfS€ VONDfT
NI€T TO€ T€ ÍCHKUV€N ÀÀN MOD€L
DI, D2 OF D3

lndeling: (zz vondsten; enkele zijn bekend in de literatuur maar nog niet opgespoord,
vandaar dat er ook een huisie wordt genoemd):

Huisje Deel Sluitstuk

Vormgeving van de inhoud:
de kommen zijnvan buiten en van
binnen rond (afb. 56), afgemld met
een sluitstukje (afb. 58).

Materiaal en afirverking:
gegoten brons of messing. De kom-
men hebben op de buitenwand
diagonale schraapsporen (van links-
boven naar rechtsonder). Een enkele
kom heeft een centerpunt in de

bodem.

Versiering en markering:
op de bovenrand van de kommen
zijn puntcirkels of punten afgesla-
gen.

Justering:
in de bodem is lood gegoten, dat
tegen de binnenwand omhoog
kruipt. Diepe en ondiepe vijlstreken
op het grondvlak (afb. 57). Loden
propje in het grondvlak.

Massa:

(r8 opgaven): omgerekend ligt het
mark tussen de r8r,6 err 2,34,9 g,

met een uitschieter naar 36o,o g per
pond (uit Engeland); gemiddeld
2r4,r g (zonder de uitschieter).
Vermoedelijk zljn de eerstgenoemde
gewichten gejusteerd op een mark
uit Frankrijk of Duitsland. Het
gewicht uit Engeland is vermoedelijk
geiusteerd op het Troy pound van

)73,24 g (ingedeeld in rz ounce).

Verhoudingsgetallen:
(r8 (deei)opgaven): helling tussen 61

en 8r', gemiddeldT4" (16 gewich-

ten). Hoogteratio tussen 3o en 48%",
met een uitschieter naar 6t%",

gemiddeld 35%o (zonder de uitschie-
ter).

Opschriften:
geen.

Merken:

Franse lelie (kom uit Engeland).
Datering: (4 opgaven): rloo - r4oo
met uitschieters naar ,,r2,oo - rz3o"
(Londen), ,J2o6 - ú77" (*lral) en

,,voot r5)o" (Zeeland).

Vindplaatsen:
(r8 opgaven): Amsterdam (NH,
onzeker), Helmond (NB), Middel-
bwg (ZId), Valkenisse (Zld), Tolsen-

de (Zld), Sluis (Zld), prov. Zeeland,

Ruïne Lands IGone (Ahrtal, Duits-
land), Londen, Southover (Sussex,

Engeland), Engeland (niet nader
gespecifìceerd).

deksel van 8 lood huis

8 lood huis zonder deksel

4lood
z lood

r lood
llz lood
114 lood

onbekend

to

'I

8 lood

Aantal

114 lood

Aantal
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Gelan in nieuwe beh uizing

Samen met het moederbedrijf Safeline Benelux B.V. zit Gelan Detectiesyste-

men BV per r januari in een nieuw fantastisch pand in's-Hertogenbosch
aan de Az. De importeur van C.Scope en Fisher heeft nu, zoals u aan de

foto's kunt zien, alle mimte om het groeiende aantal ldanten te lcunnen
onwangen.

Gelan Detectiesystemen BV, Het Sterrebeeld 48,
5zt5llL 's-Hertogenbosch, Tel.: (oZ) S+r rr99, Fax: (oy) 54r n95
E-mail: info@ gelan.nl, www. gelan.nl

PATINA
Vorig jaar is er ter gelegenheid van de 8oe verjaardag

vanJay f. Butler een uitgebreid boek over de Europese

bronstijd verschenen. Het boek bevat bijdragen van 65

en telt 619 pagina's. Prijs € 35,- excl. Verzendkosten.

lnformatie over bestelling en betaling:
W.H. Metz. B.L. van Beek & H. Steegstra, editors/
publishers,'Westerstraat 50, 9zo3 AL Drachten
E-mail: j.steegstra@hccnet.nl

INfT€LLINGf PKOC€D UK€
MIN€LÀß €XPLOK€KY',
Ç(-B KU I K€ K5-
PKOGKÀMMÀVOOK
ÀKK€ Kt/\^/€ I LÀN D €N €N
sTKÀN D €N

Zet de detector aan en druk dan op NOICE CANCEL en

wacht r8 seconden tot de Explorer klaar is.

Druk op de menubutton en ga naar OPTIONS.

Ca vandaar naar ADVANCED. Druk op RESPONSE en

kies AUDIO 3. Druk op l\zlENU, voorkeur (bijvoorbeeld

6). Druk op DETECT. Je komt nu terug in het Coins

scherm (het basisscherm). Druk op IRON MASK en

verander dit tot r 6. Druk weer op DETECT.

Stel verder de Sensitivety in voor de zoekplek (meestal

tussen de r5 en 25, maar in elk geval zodanig, dat de

threshold (basistoon) stablel blijft!

Op een relatief schoon veld kun je nog één instelling
wijzigen. Ca naar RECOVERY en kies DEEP. l(linkt
ingewikkeld, maar als je dit precies stap voor stap vol5,
gaat er niets mis en heb je een beestachtig goede

detector!

Let op:

- Dunne munten van zilver, koper of goud zitten heel

laag in het scherm. Altijd gravenl

- De meeste zoel<ers zetten SOUNDS op Ferrous en

niet op de vooringestelde stand Conduct. Door

SOU N DS op Ferrous te zetten, hoor je als je heel laag

discrimineert of je met i)zer of meI iets anders te
maken hebt.

- Op rommelige stadsgrond met veel ijzer de gevoelig-

heid verlagen en beslist geen DEEP gebruikenl

Vondstaa n meld i ngen Utrecht
Het telefoonnummer voor vondst-
meldingen in Utrecht is veranderd.
Per rz-zooz is dit (o3o) 267 9r h.
Meldingen bij voorkeur schriftelijk.
Het meldpunt is in principe
z ochtenden per week bezet:

maandag en dinsdag tot r3.oo uur.

Detector Shop, nieuwe detector dealer

Op r febmari is de Detector Shop in Musselkanaal op een professionele
manier gestart met de verkoop van metaaldetectoren.
Detector Shop, Horsten 32, 95& TD Musselkanaal
Tel: o599 47o 878 Fax: o599 4Zo Ø9 Mobiel: o69 6q785
E-mail: info@detectorshop.nl Web: www.detectorshop.nl

Vaak ook op andere tijden.
Donderdag en wijdag gesloten.

Postadres: ABC provincie Utrecht,
Zwaansteeg rr (het Pandhuis),

35ir VG Utrecht
Fax. (o3o) 286 39 9r

PATINA

Detectorbijeen ko m sten
Limburg
ln Limburg is er 5 keer per jaar een bijeenkomst
voor zoekers. Er worden vondsten bekeken,

zoekplekken besproken, contacten gelegd enz.

enz. De nieuwe bijeenkomsten ditjaar zijn
gepland op: r5-o3, 24-c'5, o5-o7, o6-o9, r5-rr.

De bijeenkomsten worden gehouden te:

Cafe Louter Kabouter, Amstenraderweg 36,
Hoensbroek

Info:

Miliron, miliron@athome.nl
Antonio Piras, ac.rg@rzmove.nl

John Ferri, j.b.aferri @freeler.nl
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R€INIÇ€N VÀN
MUNT€N €N P€NNINÇ€N
Goud

Gouden munten en penningen vergen

slechts weinig onderhoud, omdat
goud niet oxideert. Moeten de munten
toch gereinigd worden, dan kan het
eerste vuil verwijderd worden door ze

te wassen met een sopje. Dit sopje

moet gemaakt worden van een zachte,

niet-bijtende zeep.

Zíjn de munten na deze behandeling
nog nietvoldoende schoon, dan
kunnen zij gereinigd worden door ze

te laten weken in citroenzuur. Na een

paar uur, afhankelijk van de hoeveel-

heid vuil, de munten afborstelen met
een nagelborsteltje. Daama volgt het
proces van spoelen en drogen zoals bij
de algemene regels beschreven is.

Wanneer na deze behandeling nog

onnatuurlijke vlekken met een don-

kerblauwachtig uiterlijk achterblijven,

zljn deze te verwijderen door middel
van reducde; door galvanisatie. Dit is
het oplossen van oxidatie door de

scheiding van zuurstof chloor en

zwavel uit zutuslof-, chloor- en zwavel-

verbindingen, waamit de oxidatie op
het muntoppervlak bestaat. Deze

werkwijze ben-rst op de galvanische

stroom, die ontstaat wanneer twee
verschillende metalen met elkaar in
aanraking komen, terwijl zlj zich
bevinden in een oplossing van meestal
een loog met gedistilleerd water.

Het is ook mogelijk om een zuur te
gebruiken. Voor deze methode gaat

men als voìgt te werk. Strooi op een

stukje aluminiumfolie wat huishoud-
soda (een loog). Leg hier de munt op

en strooi er nog wat soda overheen.

Vouw het shrkje aluminiumfolie dicht
en leg het zo ingepakt ro à zo minu-
ten in een klein beetje warm water

(circa 8o graden, niet koken). Nadat de

aangegeven tijd verstreken is, ver-wij-

dert men het aluminiumfolie en
borsteit men de munt goed schoon.
Hierna nog goed spoelen en drogen.

Zilver
Zilveren munten worden na enige tijd Behandeling met een zure vloeistof
bruin of zelfs zlvart. De oorzaak van Zilveren munten, die slechts licht
dit verldeuren is dat het zilver onder gevlekt zijn, kunnen ook bewedigend
invloed van verontreiniging in de gereinigd worden door ze in te wrijven
atmosfeer, waaronder zwavel, gaat met een rauwe aardappel of door ze

oxideren. onder te dompelen in helzij zure
Het is echter niet altijd raadzaarn deze me1k, hetzij warme azijn; hierna
aanslag volledig te verwijderen. Bij spoelen, drogen en met een zachte

Nederiandse provinciale en Romeinse doek opwrijven.

munten bijvoorbeeld is het niet
gewenst. Door de lichte verkleuring Behandeling met silver dip

hebben deze munten juist een fraaier
uiterlíjk.

Zijn de munten erg vuìl of overdekt

met oxidekorsten dan moeten zij toch
gereinigd worden. Het vuil kan, zeker

als het erg vasl zir, vaî zeer verschil-

lende samenstelling zijn. Er zijn dan
ook diverse mogelijkheden om de

munten schoon te maken, afhankelijk
van het soort mil. Een moeilijldreid
hierbij is dat niet altijd vooruit gezegd

kan worden welke methode het
doelmatigst is. Het is dan ook aan te

bevelen om verschillende methoden
eerst op minder waardevolle muntjes
uit te proberen. Het ergste vuil kan
men, voorzover mogeiijk, met een

borsteltje verwijderen. Daama kan
men één van de volgende methoden
toepassen.

Behandeling met ammoniak
Laat de munten gedurende ongeveer

dertig minuten weken in een ammo-
niakoplossing, hierna de munten
afborstelen, goed spoelen en drogen.

Behandeling met citroenzuur

Leg de munten en paar uur tot een

dag, afhankelijk van de hoeveelheid

vuil en de dikte van de oxidekorsten,

in een bad citroenzuur. Hierna volgt
weer de gebruikelijke handelwijze van

het borstelen, spoelen en drogen.

Deze methode valt eventueel nog te

verbeteren door op de bodem van het
bad wat ijzeren spijkertjes te leggen.

Door middel van reductie heeft dan

een snellere reiniging plaats.

Verder zijn er een aantal middelen
onder allerlei verschíllende namen
(zoals silver dip, silver quid<, silber
tauchbad) in de handel. Deze zijn
meestal goed te gebruiken om bmin
en zwart aangeslagen mllnten snel en

effectief te reinigen. Men dompelt de

munten slechts enkele seconden

onder in de vloeistofen de aanslag is

geheel verdwenen. Hierna spoelen en

drogen. Het nadeel van deze middelen
is echter dat de aanslag volledig
verwijderd wordt, en dit is niet altijd
gewenst. Bij Nederlandse provincíale
en Romeinse munten is het dus beter

om ze even op te füssen met een in
ammoniak gedrenJ<t waLje, waama zij
gespoeld en gedroogd worden.
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R€CTIFICÀTI€
Door een misverstand werd bij de kennismakingstest van de White's Spectrum DFX in
nummer 6o de verkeerde reactie van Wijnand Lokhorst geplaatst Hieronder volgt de
juiste reactie

Na eerst wat problemen te hebben gehad als gevolg van een te hoog
i n gestelde gevoel i gheid, werden a ndere prog( amma i nstel li n gen

gebruikt. Het verschil was ¡ndrukwekkend. \)lat een rust tijdens het

zoeken. lk vond bij mijn eerste zoektocht met de

nieuwe instellingen in 4uur tijd een voor mij
record aantal van r munten (waaronder een gaaf

zilveren dubbeltje uit r897 op ongeveer z5 cm).

M ijn conclusie tot dusver is, dat de DFX

een fantastische detector is, waarmee
je ook kleine voorwerpen tot op grote

diepte kunt vinden.

Wijnand Lokhorst, Elburg

De beroemde'Patinø PIus'voor het patineren van
uw voorwerpen is vanaf heden weer verkrijgbaar

Jaarlijkse
Ruilverzamelbeurs
TaIerdag 30 maart aanstaande zal weer de jaarlijkse

ruilverzamelbeurs in dorpshuis de Bining te Hemrik
worden gehouden van ro.oo uurlf m r6.oo uur. Deze

jaarlijkse beurs waar ook steeds meer bodemvondsten
en andere verzamelingen te koop en te ruil worden

aangeboden, krijgt steeds meer bekendheid in Neder-

land, en wordt ook door steeds meer mensen bezocht,

mede dat dit nog steeds de enige beurs is die nog

steeds gratis bezocht kan worden, dus geen entree.

Mocht u zich willen opgeven voor een ruiltafel, neem

dan even kontakt op met o5t3-465o93. Een ruiltafel
kost 5 euro per tafel. Op deze beurs kunt u ook uw

vondsten laten determineren. Enkele dekundigen zijn
die dag aanwezüg. Ook zal op deze dag weer een

stand van Kooistra Detectors aanwezigzijn,waar u

met al uw vragen naar toe kunt. Tevens worden de

nieuwste modellen getoond op detector gebied.

Verder kunt u op deze beurs munten-postzegels-

bodemvondsten-ansichtkaarten enz. enz. bekijken.

Zaal open vanaf to.oo uur,

dorpshuis de Bining te Hemrik.
lnl.: o5r3-465o93 of o5r5-5r4ooo

Raad de foto

Gedurende het jubileumjaar 2oo2 zal de redactie in elk

magazine een foto/ afbeelding plaatsen van een gevon-

den voorwerp. Door middel van een e-mail of
brief(kaartle) kan hierop worden gereageerd door leden

van onze vereniging. Onder de goede inzenders zal een

boek worden verloot.

Reacties kunnen naar:

e-møil j.koning@ detectoramøteur.nl of

J. Koning, Roodborststrøat zo, 89t6 AG Leeuwørd.en.

In dit nummer gaat het om een zilveren voorwerp met
een diameter va:n 14 :mrrl, aan twee kanten geslagen en

gevonden in Gelderland.bij Kooistra Detectors te Hemrik.
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Romeinse transpal'ant glazen karaf
Rijniands Hoogte : 16 cm
daterìng : 3e - 4e eeuw

I

Romeinse aardewerk fir'malarnp met op
de bodem het makelstempel FORTIS
datering : 75 125 na Chlistus

Telracotta beeld van Aphrodie
rnet Eros, hoogte :27 cm
dateling : 2e eeuw voor Christus

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

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

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

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

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

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



U kunt uw vragen notuurlijk ook
d.m.v. een e-moil naor ons verzenden.

E- mail: v raagboak@ detecto ra mateu r. nl

VRAAGBAAK

Van Cerrit Suierveld uit Joure kregen we de

volgende reactie op de vraagbaak uit magazine 6o

Hierbij wil ik even een aanvulling geven op een
determinatiestuk van A.van der Nat. Hierin
wordt gesuggereerd dat deze hangers gedragen
werden door adellijke personen en hun perso-
neel zodat men wist wíe bij wie hoorde. Hierin
kan ik mij niet helemaal vinden. Mìsschien
werden sommige hangers op een harnas gedra-

Ook ditmaal hebben we weer geprobeerd een interessante vraagbaak te produceren Elke inzending ís welkom Denk niet dat in het

compurerTijdperk met de híermee verbonden e-maíl er geen plaats meer ís voor de handgeschreven brief met al of niet een tekening

van het voorwerp. ln veel boeken die gebruikt worden voor het deTermineren van vondsten komT bij het gebruik van tekeningen het

besprokene beter over dan bíj een foto. Vergeet verder niet dat Iang nieî, iedereen over een computer beschìkt. Mocht je al een com-

puTer hebben moor geen e-maíl: ook geen probleem Een floppy kunnen we ook wel verwerken.

gen, maar het merendeel werd gebruikt als

sierstukken op paardenhrig. Deze hangers

hadden een decoratieve functie en hadden in de

meeste gevallen niets te maken met de afl<omst
van de bezitters. Dus wie bij wie hoort is eigen-
lijk niet juist, want de hangers hadden (meestal)
geen relatie met een familiewapen. De meeste

hangers hebben het oog aan de bovenzijde. ZeIf
bezit ik een verguld exemplaar met het oog aan
de zijkant. Deze exemplaren waren sierstuld<en
op de zadelringwaar ze om een bewerkte pen
heen konden draaìen-

Cerrit bedankt voor je reactie. Cerrit heeft gelijk
dat we over paardenbeslag moeten praten. Deze

vermelding is helaas niet opgenomen in het

vorige nummer. ln Engeland waar ze vaker wor-
den gevonden gaat men er vanuit dat ze wel

familiegebonden zijn. Helaas kunnen we geen

eenduidend antwoord geven. Misschien een

afstudeerproject van een beginnend archeoloog.

L x'lJt;xî1"îi:ï:: ï";'ï ff;:#:;x:::îi"îi::

ik heb onlangs een voorwerp gevonden dat ik nog nooit
eerder heb gezien. Het houdt een beetje het midden tussen
een knuppel en een tentharing. Het is van hout, 5o cm lang

3.5 cm breed en loopt toe in een punt. Hetbreedste deel (de

kop l) is verstevigd, verzwaard met lood. Dit lood

lood is ingegoten (met een mal er omheen). Het
geheel is gevonden in grond waar verder enkel
vondsten van rJoo - r4oo uit kwamen (profiel
gespjes en enkele penninkjes). Helaas is de kop
gescheiden van de rest door mijn schep (graven op
het signaal en het hout is erg zacht...)
Ik hoop dat jij zoíets al eens eerder gezien hebt. Zelf
kom ik niet verder als: tentharing (alleen is een
versteviging van lood tegen het slaan niet zo stevig),
knuppel (het uiteinde is wel zwaar maar nou ook weer

niet zo zwaaÍ, eî waarom dan die punt, dat houd niet
zo lekker vast), vee-knuppel (zoiets als de elektrische
prikstokken van nu, met wat lood om een tik uit de

delen op de dikke delen en een punt om te porren)
I(ortom, het is een mooi raadsel. lk hoop dat ji1 nog
raad weet.

M et vríendelijke gr oeten,

Erík Jensen

Ook wij zitten vol met vragen. Even

was er de gedachte dat het werd
gebruikt om een boot aan vast te
leggen maar daar is het niet stevig
genoeg voor. Van uit Zeeland is

zoiets bekend. Wat wel duidelijk is

dat het is gebruikt om iets vast te

zetten. De inkepingen wijzen hierop.

Rekening houdend met de maat kun
je dan uitkomen op een (tent)harìng.
Het Iood is dan gebruikt voor versie-
ring. Lood is een zacht materiaal

daarom gaan we er vanuit dat het
niet is gebruikt om de kop waarop
geslagen werd bij elkaar te houden.

Elke andere oplossing/determinatie
is welkom. Wel gaan we ervan uit dat

een middeleeuwse datering op zijn
plaats is.
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Mijn naam is lohn Hagestein. A1 geruime
tijd heb ik mijn enthousiaste zoon begeleid
in bezoeken aan de door de vereníging
georganiseerde zoekdagen door het gehele

land. In het begin uitsluitend als chauffeur,
maar later toch enigszins met meer interes-
se. Hij zocht met de White's Coinmaster,
hetgeen niet het gewilde resultaat op heeft
geleverd. Inmiddels hebben we een White
XLT aangeschaft. Doordat hij op dit
moment meer gehoor geeft aan de roep van
zijn hormonen, hij is 16 jaar, ben ik af en

toe op pad om te zoeken. We zijn nog wel
allebei lid. Naast de voor u ongetwijfeld
bekende maar voor mij leuke vondsten als

beginner zoals duitjes, musketkogeltjes,
veel ondefinieerbare munten, diverse
gebruiksvoor-werpen uit eind r6oo begin

r7oo, heb ik
onlangs echter

een munt
gevonden die

ik als vols-

trekt begin-
nende amateur

niet kan plaatsen.

Als ik in de diverse

IK

lectuurmogelijkheden zoek dan
lijkt het op een Romeinse munt.

heb foto's bijgevoegd van de

munt in de hoop dat u mij uitsluitsel kan
geven hierover. De munt heeft een diame-
ter van ongeveer 16 mm. En weegt onge-
veer J gram. Voor zover ik het kan beoorde-
len is het mogeli¡k zilver. De XLT geeft een
waarde van +64 dus misschien kunt u hier

wat mee. Ik vind het echter vreemd dat ik
hem gevonden heb op een ald<er waar ik al

vele malen heb gezocht. (omdat ik nog niet
veel andere locaties heb gevonden) en daar
uitsluitend muntjes en voor-werpen uit
begin rToo heb gevonden. Ikheb hem
gevonden in Hazerswoude tussen Alphen
aan den Rijn en Zoetermeer in. Ik hoop dat
u mij kan helpen met de vragen als; welk
materiaal, omschrijving munt, moet dit
nog ergens aangemeld worden en hoe

verder te reinigen.

Met vriendelijke g'oet, John Høgestein, Alphen

øøn d.en Ríjn.

Beste John, het antwoord is gegeven door
Rob Reijnen van de ROB te Amersfoort.
De zilveren munt is een denarius van keizer
Nero (54-68 na Chr.). De foto's zijn prima.
lk heb alles kunnen z¡en, wat ik nodig heb.

Hier volgt de determinatie: Vz. kop van

Nero naar rechts, onbedekt, [NERO
CAIESAR - AVCVSTVS. Kz. ronde tempel
met 6 zuilen, waartussen staande Vesta,

VESIA (daarboven). Handboeknrs.: RIC I

(nieuwe versie) nr. 6z; BMC I nrs. ro4-ro6
Muntplaats en daterìng: Rome, 65/66 na

Chr. Deze vondst zou ik wel melden bij de

provinciaal archeoloog. Zilveren munten en

vooral de oude moet je niet te veel reinigen.

Ze verliezen dan vaak hun fraai uiterlijk. We

zijn bezig met een serie over het reinigen
van munten. Hierin staat precies wat je wel
of niet moet doen.

Tekening 7,

Ziet er inderdaad als een loden
gewicht uit. Vormgeving doet me aan

r8e eeuws Den Bosch denken. Waar
is het stuk gevondenl ln Den Bosch

is het in de r8e eeuw gebruikelijl<

geweest te merken met een rond (of
anders gevormd) stempel met daarin

centraal een boom, geflankeerd door
z ci.jfers: het jaartal. Dit zou dan

duiden op r756. De afmetingen
maken me duidelijk dat het gaat om

een gewicht van r ons : z lood,

ongeveer 27 gram.

In enige verloren uurtjes vorige week
heb ik op een ald<er een bewerkte

gouden ring gevonden, oud goud,

met losse steen. Vermoedelljk
afl<omstig van een dominee/priester
o.i.d. Geen goudmerken te zien.
(hee1 oud) I(unt u mij hier meer over

vertellen.

Groeten, Kløøs Bot, Drøchten

Deze mooi bewerkte ring laat een

middeleeuwse zetting zien. Hij wordt
gedateerd rond r45o. De steen is

rond geslepen.

æj_
Tekening 8,

Misschien een loden gewicht, maar

dan moet het gewogen worden.

Steekt er een stukje ijzer uit, ofis het

een verhoging in het loodl Ook hier

weer: waar gevonden, datering van

omliggende vondstenl Dit vraag ik

met name, omdat heel vroege loden

gewichten wel van opgegoten delen

kunnen zijn voorzien (o.a. uit Vlaan-

deren en Engeland). Aan de hand van

de afmetingen kom ik op een massa

van zo'n 42 gram, moeilijk om daar

een gewicht van te maken.

De andere tekeningen van Arjen

zullen later worden behandeld.

Determinatieteam.
Willen jullie proberen om bijgaande
tekeningen te determineren.
Bij voorbaat dønk,

Arjen de Høan, Groesbeek.

Tekening r,

Dit is een oog of handvat. Het kan

zijn van een wekker of een warmwa-
ter kruik. Het bruine is ijzerroest, een

restant van de verbinding door het

deksel heen.

Tekening z,

Dit is wat we noemen een schilderii-
haak. Normaal kom je ze kleiner
tegen. Duidelijk is te zien wat de

schroeven of de spijkergalen zijn.Ze
worden heden ten dage nog steeds
gebruikt.
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Romeinse ríng
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Ê e b ru i ke rsvri e n de I i j k

¿ tAN D STAR
De akker specialist

ottlkt

Middeleeuwse gouden munl

Zilveren nunt l58l

St. Jor¡s

Fomeinse tnunl

- Geluids discrininatie
- Regelbare gevoelugheid
- Begelba re d isc rimtnatie
- Verwisselbare l8 cm schotel
- Batterijen controle d m v. geluid
- K o pte lefo o n a a n sluiti ng
- Mooelijkheid om schotels te verwisselen

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle netalen
- Volledige discr. stand
- Meer-toons geluidsdiscriminatie
- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie nater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- Tiptoetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Regelbare discriminatie
- 3-too n s g e I u i d sd i s c rinin ati e

- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Automatis c h e grond balans
-Verwisselbare 21 cm open schotel

- LCD beeldschern
- Armsteunmodel
- Vervvisselbare 2l cn schotel
- Tiptoetsen bediening
- Re g e I b a re D i s c rim i n ati e/ N otc h
- Regelbare gevoeligheid
- Autom ati s c h e g ron d b a I a ns
- Ko pte lefo o n a a n s I uiti n g
- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No notion all metal en mot¡on all metal
- 3-toon s g e I u i d sd is c r i m in ati e
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Autonatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handnatige- en auton. grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

Hø/ø
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - Tel. (01 l4) 370480 - fax (0114) 370481

E-nail: detect@wxs.nl - lnt.00 31 ll 4370480 - httpl/hone.wxs,nl/-detect/

DEALER VAN:

tgn..7o Pelgríntsínsigne
ca 1575-1650
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J.H. Cats

ZOEKEN FRANKRIJK

Verscheidene keren heeft u in ons magazine kunnen
lezen wat er allemaal nog aan schatten in Frankrijk
te vinden is. Sommige ziin met naam en toenaam
bekend, zelfs de plaats waar men zou moeten zoe-

ken wordt soms min of meer nauwkeurig aangege-

ven. Daarnaast zullen er nog vele toevallige vond-
sten gedaan worden en de uitspraak dat "de
miljarden onder onze voeten liggen" is waarschijnlijk
niet misplaatst. Het vinden van de juiste locatie
behoort echter tot één van de moeilijkste onderdelen
van onze hobby en het geluk zal een paar forse
handen mogen helpen om resultaten te kunnen
boeken. Maar, wordt er nog wel eens iets behoorlijks
gevondenl Nou en of! Hier een kleine bloemlezing.

ln 1979 werd het militaire fort van
Doullens (Somme, 8o) door een

groep archeologen en detectoristen
onderzocht. De kelders, gangen en

bunkers zilnin de loop der tijd
gebouwd en uitgebouwd op eeu-

wenoude grotten en gangenstelsels,

die voor vele generaties a1s schuil-
plaats hebìren gediend in woelige

tijden. Tijdens dit onderzoek ont-
dekte men wat onregelmatigheden
aan een gedeelte van de muur in
een lange doorgaande gang. Het
bleek een zorgvrldig dichtgemetsel-

de deur le zt1n, die voorzichtig werd
opengebroken. Er achter trof men
een werþlaats aan, die was inge-
richt voor het slaan van munten
met de l¡eeltenis van Lodewijk de

XIII, die regeerde van 16ro tot
t643.De ruimte was nog geheel

voarzien van gereedschappen en
instrumenten, maar geen munten.
Het lag voor de hand dat het atelier
na gedane arbeid was gesloten en

om mislrruik te voorkomen was

dichtgemetseld. Tijdens het onder-

zoek van de rrrimte
vorìd een detecto-

rist toch nog êén

gouden munt op

slechts z cm onder
het oppervlale. De

vondst van de

muntwerd uiter-
aard gemeld, maar
nadere details zijn
nooit bekend
gemaakt.

Het was de l¡edoe-

ling dat van het
onderzoek een

expositie zou worden gehouden en

de vondst van de muntenwerþlaats
en de gouden munt zouden het
hoogtepunt vormen. De Franse

Centrale Bank toonde zeer veel

belangstelling voor de munt en zou
deze, na de tentoonstelling, tegen

betaling van een fors bedrag van de

vinders overnemen. Helaas, helaas,

toen bijna alles in gereedheid w4s

gebracht voor l¡ezichtiging, bleek de

kostbare munt op onverklaarbare

wijze te zijn verdwenen, "verloren",

zoals de kranten cynisch meldden.

Eenzeldzarne vondst werd gedaan

in r98z in het bos van Brotonne

(Seine-Maritime, 7Zl. Detectorzoe-

kers vonden een praalgrafuit het
bronzen tijdperk, een unieke
vondst, want zoiets was nog nooit
ten Noorden van de Loire aangetrof-

fen.
Zoals dat hoort meldden z1j direct
hun vondst aan op het gemeente-

huis van Brotonne.

larnrner genoeg, werd er door de

autoriteiten langs elkaar heen

gepraat en duurde het daardoor nog
enige weken eer meR werkvan de

graftombe ging maken. Onbeken-

den hadden echter kans gezien om

in de tussentijd het geheel te stelen

en spoorloos te verdwijnen. Het
enige dat in het bos werd achterge-

laten, was slechts een groot gat.

In Frankrijk wordt betrekkelijk vaak

gezocht met behulp van een "Dow-
ser", een soort wichelroede.
Lange afstand zoeken noemt men
het wel. Een wichelroede zoeker

In ry77 meldden de kranten dat de

aarde een stuþe gesehiedenis had
prijs gegeven. In de omgeving van
Mâlain (Côte d'Or, zr) onderzocht
een deteCtorist een heuvelachtig
terrein dicht bij het dorp. Op gerin-
ge diepte stuitte hij op een groot
aantal bronzen beelden en beeldjes
uit de Gallo-Romaanse tijd. Er werd
een tipl'e van de historische sluier
opgelicht, maa deze vondst riep
meer vragen op dan antwoorden.
De waarde van het geheel is niet in
geld uit te drukken.
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vond in 1985 in de bergen van de

Jura een geldkistje met daarin een

aantal goudstaven met een totaalge-
wicht van 5 kilo. Er dient hierbij
gezegd te worden, dat de man er al
jaren naar op zoek was geweest.

Het betrof namelijk de spaarpot van

zijn voorouders.

Een andere wichelroede zoeker
vond ook het verdwenen familieka-
pitaal terug. Op het terrein van het
eeuwenoude familiehuis trof hij de

zor gvuldig verpakte rollen gouden
Louis aan, die lang geleden werden
verborgen. Ook hiernaar werd
gericht gezochr.

Een toevallige vondst werd ook met
behulp van de wichelroede gedaan.

Midden op een aldcer vond een

zoeker 15 gouden Louis, die daar
tijdens de Revolutie moeten zijn
begraven.

Een detectorzoeker in Bretagne
vond, ook op een akker, in 1987 een

flink aantal gouden munten, geda-

teerd en waarschijnlijk ook verbor-
gen tijdens de roo-jarige oorlog
(een lange reeks van conflicten
tussen Frankrijk en Engeland in de

jarenry37 - r4fi). Tussen de toch a1

zeldzarne (en kostbare) munten
bevond zich één uiterst uniek
exemplaar, n.1. een gouden munt
geslagen in de Benedictijner Abdij
van Mont-Saint-Miche1. De vinder
heeft zijn vondst geheel aan de staat

geschonken.

Het jaar 1987 was toch al een

geluld<ig jaar voor diverse zoekers.
De kranten maakten regelmatig
melding van grote en ldeine "spaar-

potten" en andere kostbaarheden,
die aan het licht werden gebracht.
Zoals een magnifiek medaillon, te

dateren 1855 met een geschatte
waarde van ca. rZ.ooo Franse
Francs. Dit medaillon werd door
een onderwater zoeker uit de Seine

opgevist.

In 1988 vond een detectorist 5ooo
Griekse zilveren munten in de

omgeving van Ollioules (Var, 83) en
rro gouden munten uit de tijd van
Lodewijk de XIV in de buurt van St.

Lo (Manche, 5o) brachten een
vinder 5oo.ooo Francs op.

Als laatste wil ik nog aan u lcwijt:
het Engelse dagblad Times wijdde
op 13 september 1993 een artikel
aan het fenomeen schatzoeken met
de metaaidetector. Er werd gesteld
dat de gebruikers van metaaldetec-
tors in de laatste r5 jaar roo keer
meer voor het nationale erfgoed
hebben betekend dan de archeolo-
gen ln roo Jaar.
Ziezo,we kunnen er weer even

tegen.

l. H. Cats, Høørlem

Diverse Romeinse munten, gevonden op een okker
in dept Lot (46)
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'Bolancier'

voor hel slaan

vqn munten
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XVll e eeuw

i,i;iFigl
Fii¡li, -;r-ì\ >è

ö UC"//_



FRIESLAND
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Kooistra Metaaldetectors
Compass / Carrett / C.Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren r4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistra-detectors.com
I nternet: w.koo¡stra-detectors com

Lankman Detectoren
Verkoop en verhuur White's metaalde-
tectoren I Dag- en nachtservice

Zilverlaan 48,847t EB \lolvega (Frl)
tel (056r) 6r 08 77
E-mail: lankman@zonnet nl
I nternet: ww.metaaldetectorwolveganet nl

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

Verkoop I Verhuur/ Diepzoekers

Beveili ging & Detectlepoorten

lnruil / Opsporing

J P. Beukemastraat r8, 9965 RJ Leens
tel (o595) 57 t7 49, mobiel o6-2526835o
Fax (o595) 57 7z gz, E-mail: xlt@hetnet.nl
lnternet: M.metaaldetectors nl/adsg/

Detector shop
Offìcieël dealer van White's / Diepzoekers /
OndeNaterdetectoren / Leidingzoekers /
jongeren- en kinderdetectoren /MAZ
hoofdtelefoons / RVS scheppen / Detectorac

cessoires / Detectoruerhuur / lnruil /
Opsporingen

Horsten 32, 958r TD lvlusselkanaal
tel. (o599) 47o 878, fax (o5991 47o Q9
mobìel o653 643 785
E-mail: i n fo@detectorshop. nl
lnternet: M.delectorshop.nl

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

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 43o o5 rz, fax (o53) 434 55 58
E-mail: info@detect nl
lnternet: M.detect nl

Detection Svstems
Holland (Rúud de Heer)
lmpofteur White's Benelux / Minelab /
Viking / Fisher / C.Scope / Tesoro / Laser

Startrack

Veerpad z, 8276 APZalk
tel (o38) 3Ø 65 g't, fax lqï) 3q 64 8o
E-mail : info@ metaaldetectors.nl
E-mail: metadec@ws.nl
I nternet: M.metaaldetectors.nl

Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / llhite's / Minelab / XP metal-
detectors / Verhuur van diepzoekers en

oPsPon ngsservrce

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O.P.
tel (o527) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo.detectors@wolmail.nl
lnternet: w,fl evodetectors nl

r MidHolland detectoren
D¡verse grote merken,
o.a. White's en Minelab

Zwaluw r5,3752 Nll Bunschoten
¡el o33-2gg 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: w bos@voeding tno nl

lnternet: ww.detectornl

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Verkoop / Service / Ontwikkeling van

White's en Atlantis detectors

llingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (o24) 677 4o63

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

d etectiepoorten

Haverdreef t9, 7oo6 LH Doetinchem
tel (o3r4) 39t456,fax (qt4\ 39t424
lnternet: M.ceia.nl, E-mail: info@ceia nl

Kortbeek Metaaldetectoren
Ruime keuze in hobby en professionele

detectoren, waaronder de bekende
Wh ite's metaaldetectors

Hondorpweg r, Trzr KA Aalten
tel (o54t) 47 86 96, mobiel: o653 964o75
E-mail: info@coinhunters nl
Internet: \M.co¡nhunters nl (under construc-
tion)

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C Scope / Fisher

Het Sterrenbeeld 48, 52r5 ML's-Hertogen
bosch
tel (o73) 548 r 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan nl
lnternet: w gelan.nl

P. vd Putten
C.Scope / Fisher

Tonterstraat r2, 556r AN Riethoven
tel. (o4o) 2o7 59 92

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron f CarreIT I
Detector Pro

Stat¡onsstraat r3z-r 34, Deurne
tel (o4y) 3t 4465

DEPA Zeeland
o.a. Vlh¡te's metaaldetectors

lndustrieweg z-6, 438o AC Vlissingen
tel. (orr8) 4t 635t,fax (or8) 4r 53 zo
Tevens een vestiging in Goes

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
Minelab / Viking / Fisher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financ¡er¡ng
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel (or4) 37 o4 8o, fax: (orì4) j7 04 8ì
lnternel: M.detectornet nl
E-mail: detect(Ðus nl

M iliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
I mporteu r Laser metaaldetectors
Dealer llhite's, Minelab, Tesoro en

CEIA detectiepoorten

Dr Philipsstr 29,
64jr EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 523 r8 72, mobiel: 06 il3o2ool
fax (o45) 54 t8 7z
E-mail: miliron@home.nl
lnternet: w miliron nl

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
M inelab / Viking / Fisher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detect¡e
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondslen I Enz.

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel oo3ì (rì4) 37 o48o, fax: oo3r (rr4) 37 o4 8r
I nternet: M.detectornet.nl
E-ma¡l: detect@ws.nl

Antwerpen detect
lvletaaldetectoren voor verkoop en

verhuur o.a. White's detectoren

Hooghu¡sstraat 26, B z94o Hoeven, België
tel ß21 q669751, mobiel (32) o4758t5o26
E-mail: ronnym@yucom be
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T Handelsonderneming
D.f. Laan
Tesoro / Minelab / Viking
C Scope / Fisher

T

T
Pieter Maatsstraat r2
r777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7l 59 3z 86, fax (ozz7) 59 tt z9
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl
lnternet: w.djlaan.nl

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

Grote Houtweg 97
r944 HB Beveruijk
tel. (oz5tl zz 54 57
Email: treasure@ws.nl
lnternet: w.metaaldetectorpagina.nl

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

Kle¡ne Haarsekade rr9
4zo5 NA Gorinchem
tel (or83) 6z 15 oo

EjR Technische
Documentatie & I nstructie
Tesoro / Minelab

Me¡doornstraatSga, 3o36 WC Rotterdam
tel (oro) 467 8478, mobiel o6-rr3zzr96

T

T
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T
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FISHER. een mill-- de geschiedenis,
een fabrikànt van metaal
detectoren die zijn 70 jarig
jubileum viert en dat
deelt met zijn ontelbare
fans door zijn beste detec-
tors te vernieuwen.
De beste, de CZ-7a, is verbe-
terd we hebben toegevoegd
een vierde toon, ontworpen
voor het ontdekken van de tot
nu toe door u gemiste "schat-
tén'i Gebaseerd op de versla-

* gen van d.q CZ zoekers dat
waardevolle objecten bu iten

¡'- .de munten identificatie wor-
" den gedetecteerd, is er nu een

vierde toon geintroduceerd
op de nieuwe CZ-70 Pro om te
waarschuwen dat u diep, op

È hyn kant, naast zilverpapier
ligge-tide munten heeft gede-
tecteerd. Dankzij SMD elektro-
ñica, geheugen voor de laat-
ste afstelli ng, snel le VCO
pin-point, een gevoelige wide
scan, al'le inetalen, auto-tune,
nat strand zoekafstelling en
een demontabele behuizing
voor urenlang zoekplezier,' hooft en ziet u het verschil en

' uw vondsten zullen toe
nemen.

Prestatie en kwaliteit,
kenmerken van de 1200
serie, nu op een hoger
niveau met de presentatie
van de 1270.
Een andere jubileum detector
van de oudste detector-fabri-
kant. De dieptebeul de 1266-X
nu voorbij gestreefd door de
1270 in diepte bereik. De
gevoeligheid voor relikwieein
is nu beter dan ooit en het
diepte bereik is tot nu toe nog
niet geevenaard. De 1270 is
compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met
een ijzer discriminatie om
door ijzer afval te "kijken'j een
nauwkeurige grond balance
regelaar voor moeilijke grond
condities en een "silencer"
voor stil en duidelijk discrimi-
neren. Daar is ook nog de tijd
besparende "Trigger switch"
voor het snel wisselen van
afstelling en pin-pointen. De
extra tijd die u kunt gebruiken
om uw vondsten te bewonde-
ren. Ga terug naar uw "afge-
zochT" veld en zoek dat nog
eens rustig af met de 1270 en
u zult net zo verbaast zijn over
het resultaat als de 1270 zoe-
kers die u voor zijn gegaan.

GEN
DETECTIESYSTEMEN

Waarom u nu kiesl voor een Fisher detector bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant

. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen

. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

Gelan Detectiesystemen B.V,

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0173 548 1199, fax: +31 (0)73 548 1195

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

De Gold Strike
Fisher introduceert met trots het
nieuwste in hun metaaldetector
serie.
De Gold Strike is niet alleen een
speciale goud detector, hij beschikt
ook over uitstekende ijzer discrimi-
natie en diepte bereik. De grond
balans is eenvoudig, automatisch of
manueel, af te stellen zodat grond-
mineralen geen probleem factor
hoeven te zijn tijdens het zoeken.

De kenmerken van de Gold Strike
zijn:

- Automatische, snelle ground
tracking systeem

- Zeer gevoelig voor goud
- 30 kHz zoekfrequentie met
- 10" of 6,5" elliptische zoekschijf
- Automatisch grond balans systeem
- Manuele grond balans instelling
- Zeer nauwkeurig ijzer discriminatie
- Groot LCD en nieuw digitaal l/O tip-

toetse n

- Audio systeem met 2 tonen
- Geheugen voor laatste afstelling
- Geheugen voor favoriete afstelling
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Een goedkope detector en toch
volgens diverse testen één van de
'diepstzoekende' detectors.
Heeft bewezen,'de' detector te z'rjn voor het
opsporen van kleine, zilveren muntjes.

Eenvoudig te bedienen. Discriminatieknop met dual-
tone stand, perfect ijzermasker en instelbare'rjzerdis-
criminatie.

JoJl t-

Laat veel duurdere digitale
detectors qua prestaties achter
zich. Eenvoudige bediening. Enorm
dieptebereik en toch stabiel dankzij
de geavanceerde grondafstelling.
Meerdere programma's (ook zelf in te stellen)
en zoeHrequenties. Groot scherm met duidelijke
digítale aflezing. Laat niet alleen de diepte van het
voorwerp, maar ook het verschil in grootte van het
voorwerp zien. Lichtgewicht en een perfecte balans
(belangrijk voor de akkerzoeker).

Ht-

Nu weer volop verkrijgbaar. Aljarenlang
de topper op het gebied van gevoeligheid en
diepgang. Populair bij de terpenzoekers.
Met duidelijke, grote meter voor vondstidentificatie
en diepteaflezing. Automatische en instelbare grond-
balans en instelbare basistoon.

Kijk op onze internetsite voor meer technische gegevens,
ons volledige assoltiment, onze prijslijst, occasions, acces-

soires, boeken enz.

Leden 5% korting. Alle n¡euwe apparatuur wordt geleverd met Nederlandse
gebruiksaanwijzing, 2 ¡aar garant¡e en een hoofdtelefoon.


