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Dit is de iichtste akkerzoe-

weegl 999 graml Nu met de

rieuwe:uperlrchLe )' <24 cm spider
zoekschijl Onderstee helemaal van kunststof. r 9 volt
inlegbatteril lvlet grondoftstorrngsknop en frequenlieschake aar èn

o discriminatiel € 699,-

Wordt veel verkocht aan

archeologische drensten
vanwege zijn eenvoudige

bedrening, øerrnge
gewlcht en òoor zt¡n

hoge gevoeligheid,
ook rn lastÌge grondcondrtres Nu mel superlichte zt x z4
cm spider zoekschijl. Verschi t o v de S ver Sabre p Max:
de Conquistador p lrlax heeft een vaste alle meta en'stand
en een frequentreschake aar om stonngen van andere

detectors u t te sch¿l.elen I€ 5gg,-

Ë-\Þ(

een zout- en een zoeiwater- stand Nu
met inlegbatterij Hoge gevoe ìghe d uiteraard
voor kettingen en kle ne gouden voorwerpen

€ 1095,-

Als u een detector koopt voor
een van uw f¿mi leleden of als

back-up, denk dan eens aan deze
detector Enorm goede prrjs/krva iteìts-

verhoudingl

€ 459,-

Kle ne krachtpatser Zeer gesch kt voor
begÌnners, maar ook als back up detector
ofom in d€ stort te sebru ken deze

deiector heeft n I : d scrÌmÌnatel
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€ 339,- + z'.i2
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€ o"Ercal bur rooo s de onder
\.,/aiervar ant ',,an de Sovere gn Werkt

'1 r-ool op1 \^q1ø.' es l'.Lo-Dldtr-

deteciors behoon s als '¡,a:ddelector ie gebru i<e¡

Ìn zoei en zo!t,/raier itoi¿a geen sror ng noch \/an zoLr!

ofmìnera en, en toch dÌscr r¡Ìnat e v¿n lzer en zi verpa-
p er) a s duikdeiecior {toi 40 nreter diepte) en i,.a¿r nocj s
a s l:r¡ddeiector \,\/ordt ge everd met: ¿dei v.,aterd chre
hoofdte eloon en bescherrrka o € 1 495,-

Supergoecle str:ndde¡ec:or tota: geen sto
ring op falte zoule en ofgerr neral seerde
stranden ler,,,, l deze lzer en

z './erpaPieÌ | tsch2
ke d K¿n u ier¿arcj

= 
o'.era n¡ee gezocht

,- u'orde¡ drs ook op
¡ <ker s ls als heup

mociel te gebru ken Werkr op
r7 irequeni es en behoort \{¿l d epte

bere k toi de top U tgerusl nrei een

2) cnr u'ce sc:r¡ zoe<scir ]f op ader en

l;:l:':..: 
d str: c nreier is een 

€ 1049,-

Meter € 225,-

CADEAU!
Bij aankoop van een Explorer XS zonder

inruil krijgen de eerste 3 klanten een waardevolle
portofoonset t.w.v. € r79,- cadeau (PMR 466).

Bereik tot 5 km!

nu je kans!

Deze liciriger. cht deiec:or ,er

'.,:ngt de zr,'aardere oLide hlusketeer
ser e ProfessÌone e ¿rìa oge deteclolroor de prijs

\,,ail eef nr ddenk asserl Prir¡a akke rzoeker err scoort
\/oor: zeer goed op k er en e¡rdere zv,,are grond o¡r¡dai

er een lvrde scan zoe<sch 1[
gcbru l<i v,o'di Zoc<sch 1f

Grijp

keuze lussen:o ofu 5 crr sch 1f
7 (nei bescherrr<ap) Crondonistorlng
ze f in te ste er Werkfrequent e: 5 klz

Herprlode : onr ie bouv'en tol Cebrurk
8 pen ght barter len Caranl e: z laar

N,kkelimeiaa hybrde op aadp:c< i¿der en een besche,r¡ c q clraaelas rrei barcJ

=-_

oDe onovertroffen Explorer X5.

Expffi
€, 1495,-

€ 149,50



XP Metaaldetectors
gaan verbazing-

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de helangrijkste
e i gensch a ppen va n XP- D ete ctors

De door ons team gemaakte ADVENTIS en ADX200 metaal

detectors staan synoniem voor de hedendaagse kwaliteit, en onze

technologische vooruitgang. Deze detectors zijn een dramatische

verbetering ten opzichte van de reguliere detectors 0nze technici

hebben, in samenwerking met diverse ervaren detector-gebruikers,
voor de ADVENTIS en de ADX200 de perfecte balans tussen 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 elektromagnet¡sme, heeft ons ¡n staat
gesteld om, een laag frequente 'Dubbele-D' zoekspoel te ontw¡kke-

len die een extreme dieptebereik heeft.

Vanaf het eerste moment datje een XP-Detector ter hand neemt

zul je versteld staan van het gebruiksgemak. 0f je nu beginner of

gevorderd bent, je zult aan deze detector veel plezier beleven,

vooral door de handige instellingen voor snel en gemakkelijk gebruik.

XP-Detector is er trots op innovatieve producten te ontwikkelen van

hoogstaande kwaliteit en duurzaamheid.

Q ouscrnuvtt'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-mount te gebruiken.
- Frequentie: 4600 Hz

- Dubbelediscriminatie
- Alle metalen stand.
- Grond afstelling: automatisch of handmatig
- Normaal / Mineralisatie schakelaar.
- Voeding: B AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.

- Batterijduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met

oplaadbare pack

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

METAL
DETECTORS

wekkend diep...
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ØøeeørçHøkt
Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NU
Tel. (0114) 370480 - fax {0114) 370481

lnt.00 31 11 43 70 480

E-mail: detect@wxs.nl
I nternet: www.detectornet.n I

@ cnnnnrrrr

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



lan Post
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Het is ongelooflif k wat mensen soms met
munten doen. Ze slaan er bijvoorbeeld
met een moker op en ook werden ze wel
door kinderen onder de goederentram
gelegd, zodalze er dun, driemaal zo groot
onder vandaan kwamen. Om de klink van

een deur op zijn plaats te houden heeft
mijn grootvader nog voor ik naar school
ging een gat in een Wilhelmina-cent
geslagen. Helaas: op deze manier worden
betaalmiddelen dus vernield.

stf'EIft¿¡¡r¿q
v.l

tr'ùtßìrvoollg

Echter, soms a1s je munten halveert zijn
het nog wel wettige betaalmiddelen.
Tijdens mijn onderzoek naar de bena-
mingen van de munten in de oudste
Friese stukken, ontdekte ik dat in het
staÍlut van de Upstalboom halve munten
voorkwamen, namelijk sterlingen, die
middendoor geknipt we1 mochten wor-
den gerekend als wettig l¡etaalmiddel.
Dit ene voorbeeld, dat sommigen je dan
betwisten, doet je verder zoeken naar nog
een geval, dat liefst wat duidelijker is.
Dat is te vinden in een stuk van een paar
jaar later, dat de Buurbriefvan Appinge-
dam wordt genoemd. InyzT was "Dam"
een havenstad die concurreerde met
Groningen en waarschijnlijk ook tegen
Emden. Concurreren doe je met faciiitei-
ten, en het Land Fivelgoo waar "Dam"
onder viel stond de stad een aantal facili-
teiten toe. En de stad stelde op haar beurt
eisen aan de koopliedeî, rnaat ook aan
haar burgers en die eisen waren niet
genng. En vanzelf stond er op het niet
opvolgen van een eis een boete, waardoor
we weer meer te weten komen over de

munten die in omloop waren.

Het dertiende artikel gaat over het ver-
nielen van munten: 'Wanneer iemand
randjes van munten afhaalt of vaise
munten - dus eigen geslagen troep, denk
ik - slaat wordt die persoon de stad uitge-
wezen. Wie de handel verpest is een
gevaar voor de stad, dat mag duidelifk
z\n.
Iemand die in de functie van Raad of
Rechter in de stad is gekozen, mag dit
ambt niet aan een ander geven, op straffe
van Jo mark, op de waarde ervan komen
we aan het eind terug. Iemand die een
ander met een mes verwondt zaI aan de

rechter zes "zware penningen" schuldig
zljn en eveneens zes aan de kerkvoog-
den, totaal dus rz penningen. Een rech-
ter kan, warìneer hij alleen, zonder

collega's, een strafoplegt, niet hoger
gaan dan een halve mark. Y/ie ongenood
of te laat op een bruiloft verschijnt, is
anderhaive sterling schuldig. Een hele en
een halve.

Dat rekenen \Me even om; met een mark
wordt de Sint-fansgulden bedoeld. Deze
was twaalf stuivers waard. En inderdaad
wie met een mes iemand verwond is een

mark schuldig. Onder de zware penning
moeten we de turnoois, de voorganger
van de stuiver verstaan. En Fivelgoo heeft
inderdaad zulke turnooizen geslagen, ze

zljnbljzonder zeldzaarn. Een halve mark
is zes turnooizen, waarbij we moeten
bedenken dat deze ldeine gouden munt
hier in 1327 voor het eerst wordt
genoemd, want in ry4b1j de Upstal-
boom was hij er nóg niet. De sterling
bezorgt ons een klein probleempje, want
er staat geen waardeverhouding bij.
Doorgaans was in die dagen een turnoois
drie of vier sterlingen waard. Als we het
op drie houden, dan is de anderhalve
sterling de helft van een turnoois, als we
aannemen dat de verdubbeling van de

anderhalve sterling twee turnooizen
oplevert, zoals in hetzelfde artikel wordt
gezegd, dan is een sterling 3 f 4 í;;:noois
waard en dat is moeilijk rekenen. Op
grond van vergelijking met oudere stuk-
ken denk ik dat we moeten koersen op de

halvering van de boetes. Van rz naar zes,

van zes naar drie en van drie naar lI¡r.
Maar die laatste tussenstap missen we.
Waarschijnlijk omdat die nog op de oude
gewoonte stoelde. Want stelt de Buur-
brief van Appingedam: we leggen nu vast
wat al door de gewoonte was ontstaan.
Maar als je goed ziet, hebben de raad en
de rechters de tarieven aangepast aan de

nieuwverschenen munt, de mark of de

Sint-/ansgulden.

TTVEITl
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Zoefueekend Ootmarsum

\)lel eens 3oo zoekers in Nederland op

een akker gezienl Volgens ons was dit de

eerste keer dat dit in Nederland gebeur-

de. Zaterdags waren er 3zo deelnemers

en zondags zzo deelnemers aanwezig.

Tussendoor kwamen er ook nog eens

diverse leden gewoon voor de gezellig-

heid een kijkje nemen of kwam men

alleen voor het determineren van vond-

sten. Veel leden waren met het hele gezin

naar Ootmarsum gekomen zodat het een

echt familiegebeuren werd.

De locatie was perfect: grote akkers, een

prima accommodatie met camping,
speeltuin en herberg. Vrijdagmiddag
stonden de eerste caravans, campers en

tenten op het campingterrein en kwamen
er al diverse zoekers binnen.
Op beide dagen was er een determinatie-
team aanwezig die tijdens de pauzes van

de wedstrijden hun handen vol hadden
aan het bekijken van de meegenomen
voorwerpen en munten.
De interessantste vondsten werden gefo-

tografeerd en worden na determinatie in
ons magazine gepubliceerd.

De diverse importeurs trokken met hun
stands tijdens dit weekend veel bekijks.
Heel wat grote dozen met nieuwe detec-

tors veranderden tijdens deze dagen van
elgenaaf.
Tijdens de wedstrijden werd er naar
genummerde penningen gezocht waar
prijzen mee waren te winnen.
Zarerdag werd er ook naar een speciale

White's penning gezochl, waarmee de

hoofdprijs, een DFX was te winnen. Deze

speciale penning was in een ballonnetje

gestopt en 1ag in de grond. Er was een

zoeker die nadat hij het ballonnetje had
gevonden, het aan de kant schoofen weer

door 1iep. Een volgende zoeker die er

overheen liep vond een ballon die een

geluidle produceerde waarschijnlijk toch
wat vreemd, en trof in de l¡allon de spe-

ciale penning aan (foto's links). Toen
hem verteld werd dat hij de DFX had

gewonnen kon hij het eerst eigenlijk niet
geloven.

Zalerdagavond was er natuurlijk de

Superbingo onder leiding van Gerard met
zo' n r1o deelnemers. Ook hier waren
grohe pijzen te winnen. Net zoals vorige
keren was dit weer beregezellig. Voor het
naar bed gaan moest er ook nog eventjes

in het donker naar penningen worden
gezochl. Deze penningen waren verstopt
in rot fruit. 'Wat er hier en daar gezegd

werd, herhalen we hier maar niet.

Over het gehele weekend hebben zich
zo'n z8 nieuwe leden en steunleden
aangemeld.
Met de voorbereidingen voor dit speciale

weekend zljnwe bijna een jaarbezig
geweest. Maar dat was het wel waard. Het
was al met a1 een heel geslaagd en gezel-

1ig jubileumweekend.

We willen alle imporleurs bij dezen nog
een keer bedanken voor hun bijdrage aan

dit weekend. Ook willen we de Media-

markt en de Super de Boer in Groningen
bedanken voor de pùjzen die zij ter
beschildcing hebben gesteld.

Activiteitencomn'¡issíe en b estuur

r $J.
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22, 23, z4 tnaart 2ooz
Yrijdagmiddag ben ik in Ootmarsum aangekomen. Er was geen bus, maar gelukkig heb ik een

lift gekregen van een vertegenwoordigervan verpakkingsmaterialen. lk kwam al vroeg als eerste
aan en werd gastvrij ontvangen en al snel had ik contact met een andere gast, die ook kwam
voor de zoekwedstrijd.

's Avonds heb ik wat gegeten, een kroketje met friet, en gepraat met
kennissen. Slapen deden we in een slaapzaal'. die was ijs- en ijskoud. De

bedden waren niet al te best. Bovendien kraaide er de hele nacht een

haan.

Zalerdagmorgen om negen uur was de officiële opening met een woord
van de voorzitter, de heer Koning en om elf uur werd er gestart met de

eerste zoekwedstrijd. lk heb drie penningen gevonden met mi,jn detector.
's Mìddags was er weer een zoeksessie. ln de tussentijd ben ik nog langs

llii Hofman geweest om mijn detector te laten voorzien van een extra

programma. lk heb sinds kort een nieuwe detector, een White XLT.

's Avonds was er een diner en een bingo, dat was erggezellig. Dan naar

6ed.Tondag was er om acht uur ontbijt. ln de eerste zoeksessie heb ik
niets gevonden, alleen maar rommel. De tweede keer vond ik een pen-

ntng.
lk wil graag alle leden bedanken die mij zo hebben geholpen met mijn
nieuwe detector. En ook het bestuur verdient een pluim. Het hele weekend

is erg leuk geweest, het was echt fantastisch. lk heb veel mensen gesproken en veel wetens-
waardigheden gehoord op het gebied van metaaldetectors en alles wat er nog meer mee te
maken heeft.

Arjen de Haan, Groesbeek

-FB

foto: Thils de Lange



Dirk de f ong

MUUKHÀK€N
Het kan je gebeuren dat je na een paar jaar zoeken,
een kijkje in de vitrinekasten neemt en tot de conclu-
sie komt, dat je ongemerh van een bepaald voorwerp
meerdere stukken hebt verzameld. Dit is mij gebeurd
met muurhaken. lk bezit er al al een aantal en ze

hebben toch wel mijn interesse.

Vandaar dit verhaal met tekeningen.

Een van de huishoudelijke voorwerpen, die eigenlijk
niet zo lang in gebruik is geweest, is de muurhaak.
En dan heb ik het over de in het algemeen geel gego-
ten muurhaken uit de r6e en r7e eeuw.

Natuurlijk zult u gelijk zeggen dat de muurhaken nog
steeds voor allerlei doeleinden worden gebruikt, maar
toch zie je het type haken van de l6e en r7e eeuw niet
meer terug. Op mijn zoektocht in de lectuur is het
verbazend dat er zo weinig over terug te vinden is.

Degenen, die wel wat over o.a. deze haken publiceer-
den, is het team van Jan Baart in "Opgravingen in

Amsterdam"
Hij bespreekt daar dat eind r6e eeuw voorzover
bekend, het werk van de geelgieters - dat waren de

mensen die de muurhaken goten - uit Antwerpen een

zeer grote concurrentie uit Rotterdam en Amsterdam
hebben gekregen.

Of de geelgieters verbonden waren aan een gilde is

niet bekend.

De functie vøn de muurhøken

De veronderstelde methode was om de diverse haken
naast elkaar te plaatsen op een dusdanige plek, waar
je het beste met je te hangen waar uit de voeten kon

Je kunt je wel voorstellen dat als je wat patrijzen en

fazanlen wou ophangen, dat op een strategisch goede
plek moest gebeuren, zodat alles op vier poten er niet
bij zou kunnen komen.
Ook zijn er schilderijen bekend waar muurhaken op
afgebeeld zijn. Deze afbeeldingen helpen bij de deter-
minatie van de haken.

Het ma,ken va,n de høken

Voor het fabriceren van de haken was natuurlijk een

gietmal nodig, die meestal uit vormaarde bestond.
Na een afdruk gemaakt te hebben van bijvoorbeeld
een loden, houten ofstenen model van de haak, werd

de vormaarde vol gegoten en werd de haak, nadat

alles gestold was, nog bijgewerkt.

Of het een massaproduct was, zoals knopen en vin-
gerhoedjes, is niet te zeggen.

Omdat alles wat gegoten is heel kwetsbaar is op
afbreken - wat ook wel blijkt bij de haken uit bodem-
vondsten, waar meestal de haak van afgebroken is -
zou het kunnen zijn da| de vraag naar iets stevigers
vanzelf naar voren is gekomen wat er uiteindelijk weer
toe kan hebben geleid, dat dit soort haken niet meer

werden gemaakt. Dit leidt weer tot de vraag wat de

opvolger van deze haken dan is geweest.

Een andere mogelijkheid is dat de gieters te veel

arbeid en tijd in het fabriceren van de haken hebben
moeten steken voor wat betreft de opbrengst van de

haken, want er was immers wel genoeg te gietenl

Dat de muurhaak geen saai object is, blijkt wel uit de

veelzijdigheid aan modellen, dus zal het waarschijnlijk
als pronkobject een plaats in de woning hebben gekre-

gen.

Dit zou ook kunnen betekenen dat er elegante of
sierlijke dingen aan werden opgehangen.

Alleen al als je bekijkt hoe ver de afstand tussen de

muurverbinding is tot de haak zou )e je af kunnen

vragen, of dat wat je eraan wilde ophangen niet gebon-

den was aan een bepaalde afmeting, tenzij de haak op
een dusdanige plaats bevestigd werd, dat je er bijvoor-
beeld een ketel ofeen kan aan kon ophangen.
Aan de hand van de tekeningen A en B zal ik het
proberen duidelijk te maken.

a{b. A
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Síerlijke høken
De afbeeldingen r2 en t3 zijn zeer fraai en sierlijk
afgewerkt en zijn ten opzichte van de andere haken
voorzien van een bevestiging die haaks op de achter-
zijde gegoten is.

Dit model heeft dus ook op een andere manier
gemonteerd gezeten. Mogelijk op een kopse kant van
een balk of iets dergelijks.

Beschrijving

De afbeelding r heeft een

volledig hartvormige
grondplaat voorzien van

twee ogen waar de beves-

tiging door geschiedde,
het linker hartdeel is

tevens voorzien van een

soort punt. Op het rech-

terdeel is geen breukvlak
of iets dergelijks te ondekken zodat ik wel aan kan

nemen dat dit bewust gedaan is. Alleen de betekenis
ontgaat mij nog.
Afbeelding z is veel kleiner en waarschijnlijk ook te
zwak geweest om zware dingen aan op te hangen. De

haak is naar beneden toe uitgerekt alsofer iets aan

heeft gehangen wat te zwaar was,

Het model heeft twee vleugeltjes met daarin de beves-

tigingsmogelijkheid.

o|b ,t

IJzeren høken

De afbeeldingen ro en tt zijn haken die gemaakt zijn
van ijzer. Afbeelding ro geeft de indruk zeer ruw te zijn
gemaakt, gegoten of gedeeltelijk gesmeed en geeft
dus niet zo'n sierlijke indruk terwijl afbeelding rr wat
meer eleganter is, en tevens is er aan de eindafr,verking
meer aandacht besteed.

oJb z

Tekeningen zijn
opli2grootte
afgebeeld.



ofb s

De complete afbeelding 6 is tevens voorzien van een

meesterteken.
De afbeeldingen 7,8 en 9 zijn hartvormig, alleen
opengewerkt.

Van afbeeldingT is de haak afgebroken.
Afbeelding ro is dus vanijzer en is grof uitgevoerd
met dubbele vleugels, terwijl afbeelding rr als Jakobs-
schelp uitgevoerd is met een bevestigingsgat in het
midden, sierlijk is de punt van de haak omgekruld.
Het accent van de schelp heeft men door middel van

vijlsporen getracht te verduidelijken.
Zeer uitgewerkt is afbeeldingl2, met twee leeuwen
aan de zijden en een cherubijnenkopje in het midden,
zeer rijkelijk versierd, en voorzien van een haakse
aansluiting aan de achterzijde.
Dit geld ook voor afbeelding t3.Zeer rijk versierd met
een haakse achteraansluiti ng.

Dat er meer te vertellen valt over de muurhaken zal

wel duidelijk ziin, ik hoop dat er mensen zijn die mij
aanvullende of verbeterde informatie kunnen verstrek-
ke n.

Reacties zie ik graag tegemoet.
Tevens verschijnt dit artikel in ons ledenbericht van de

AllN afdeling 9 "De Nieuwe Maas".

Dirk de Jong
dirkmuriel@planet.nl

Dank gaat uit naar de volgende personen:

Dhr R Gijssen uit Ridderkerk

Dhr M Hofman uit Delft

afb 6ofb t
Het model afbeelding 3 is bijna iden-

tiek, alleen wat zwaarder uitgevoerd.
Afbeelding 4 is boven uitgebroken en

is samen met afbeelding 5 voorzien
van een peervormig middenstuk met
daarboven twee vleugeltjes en een

kroontje.
Het middenstuk is doorsneden met
een dubbele lijn.

afb I

ofb t

$
//
g

afb q

afb n

ofb n

ofb t3



Detector Shop
De Detector Shop in Musselkanaal kent een bruisende

start en het assortiment detector artikelen
wordt dan ook nog

steeds razendsnel

uitgebreid en men
biedt inmiddels wel

een heel breed

assortiment acces-

soires aan voor de

detectoramateu r.

Naast alle gebruikelij-

ke accessoires heeft de

Detector Shop zich ook
gespecialiseerd in de ener-

metaardetectors en men -ffiäffi :i11iJ.i
opmerkelijk nieuwtje; een batterijlader die naast de

gebruikelijke oplaadbare batterijen ook diverse (weg-

werp) alkaline batterijen nog 5o-roo keer "herladen"
kan, waardoor de levensduur van alkaline batterijen tot
wel ro keer verlengd kan worden. Dit is natuurlijk goed

bericht voor alle detectoramateurs die graag met "vol
vermogen" over de velden en stranden willen zwaaien,

zonder het milieu te zwaar met batterijen te belasten.
Het levert uiteraard ook een flinke besparing in de

portemonnee op.

Men heeft bij de Detector Shop ruime ervaring in de

archeologiewereld en als metaaldetectoramateu r

opgedaan en men beschikt over een brede technische
achter-

grond. De

website van

de Detector
Shop biedt
de detecto-
ramateu r

een bron
van nuttige en nieuwe informatie. Hierop is nu ook de

nieuwe DS-9 metaaldetector te bewonderen. Een zeer
aantrekkelijk geprijsde metaaldetector met uitstekende
eigenschappen die zowel voor beginners, jongeren,

gevorderden en als back-up detector voor de echte
professionals geschikt is (uiteraard met pinpoint
knop).

Detector Shop, Horsten 32,958l TD Musselkanaal
Tel: o599 47o 878 Fax o599 47o qg
E-mail:

i nfo @ detectors hop. n I Web: www.detectors hop. n I

VAN HET

Uitslag vondst van het

|,aar 2oor
Hieronder volgt de uitkomst van de door de
leden uitgebrachte stemming.
Met de prijswinnaars, die vet zijn afgedrukt, is
inmiddels contact opgenomen omtrent het
prijzenpakket. Dit bestaat naast een boek ook
uit de nieuwe DDA-bodywarmer.
Voor de Belgische leden werd de inzendingster-
mijn verlengd met een week. Reden hiervan is
de postbezorging. Het kan 5 tot ro dagen duren
voordat daar het magazine op de plaats van
bestemming is. Ook bij andere acties zullen wij
hier in het vervolg rekening mee houden.

Johan Koning
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Om mæ te dæn met de "vondst van het iaar" dient u een verhaal, van tenmin-

ste r5o woorden, te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt

u duidelilke foto's van het vooruerp mee. Vooruerpen van archælogische

waarde dienen te worden aangemeld.

G. de wit 117 M. Roosien Ã1

H. van Berkel tz
E. Klokgieters g

C. van Sambeek 7

E. Klokgieters

J. Postma 40
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33 E. van Alphen P3 E. van Alphen 42
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Gebr. voorw. Metaal Religieuze voorvverpen Sieraden

W. Martens 48



ONZE OCCASIONS

White's IDX Turbo

White's XLT

White's Surfmaster ll

C-Scope CS 1M

C-Scope Newforce R1

C-Scope CS7 UMD

Schotels

Tesoro -10 cm

Bezoek ook onze website www.c-scope.nl

( ,=-,

wf
Tumbler incl. RVS grit Newforce Rl CPS 12

nu€ 79r- nu€ 925r- nu€ 275r-

Zoals op elke zoekdag schoot onze
fotograaf weer een leuk plaatje van een

jeugdige zoeker. Als hij of één van de

ouders even contact opneemt met de

redactie, dan wordt "il,':äffÏå:

Tel. (o5rz) 5453tt,
E-mail: redactie@detectoramateur.nl
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XP-vern ieuwingen
Sinds kort zijn er een aantal nieuwe acces-

soires verkrijgbaar voor de XP-Detectors,
tevens zijn er

bij de XP-Detectors een aantal opzienbare
veranderingen gebeurd.

De elliptische ttxz4. schotel

Om te beginnen is er een geheel nieuwe
schotel op de markt gebracht; de elliptische
rrxz4" schotel. Deze schotel is speciaal
ontworpen om op vervuilde terreinen te
zoeken. Hij is erg gevoelig, en detecteert
gemakkelijk kleine voorwerpen op vervuilde
gronden. Erg interessant voor mensen die
zoeken naar kleine middeleeuwse en/of
Romeinse zilveren- en gouden muntjes.
Deze schotel is zowel te verkrijgen met de

vergulde twist-lock connector ais de wartel
aa n s lu itin g.

DD 27 " High Energy " schotel

De bestaande z7 cm. schotel van XP is

veranderd. Deze dubbel D schotel is verbe.
terd naar Dubbel D z7 " High Energy ",

deze schotel heeft nog meer power, en is
speciaal ontworpen om nog dieper en

gevoeliger te kunnen zoeken op akkers e.d.

De diepte winst met deze schotel bedraagt
ongeveer 3o%. Hij is te verkrijgen met
zowel de vergulde twist-lock connector als

de wartel aansluiting.

Op de Adventis is nu een drie-standen
schakelaar aangebracht in plaats van de

normale twee-standen schakelaar.
"De Silencer", zoals deze schakelaar
genoemd wordt, is ervoor gemaakt om nog
meer uit uw detector te kunnen halen.
Stand o : "Uit" van de Silencer

stand is bedoeld voor op
schone grond.

Stand I : "Normaal" voor de meest
voorkomende mineraIisatie.

Stand ll : " Cemineraliseerde
grond", voor op sterk
gemineraliseerde grond.

Ground Rejection
De regelbare potentiemeter voor het bijstel-
len van eventuele grondeffecten is ook
vernieuwd. Door het gebruik hiervan zijn de

grondeffecten gemakkelijk te eli m ineren
door gebruik te maken van de accept /
reject mogelijkheid.

Multietoon signaal
lndien men in de'alle metalen'stand zoekt,
is ijzer gemakkelijk te herkennen aan de

dubbel ("Multie- toon"). Koper, brons,
zilver, goud en andere niet-ijzerhoudende
metalen worden aangegeven door één

enkele toon. ln 'alle metalen' stand zoeken
en toch weten of het ijzer is behoort ook tot
de mogelijkheden van XP-Detectors.

lmporteur: Steenbergen Detectors Hulst

Tel: orr4-37o48o E-mail: detect@wxs.nl
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Trekking van de ingezonden kaarten van de
vondst van het iaar zoot
Uit de schaal met kaarten werd: R. Klasens, De Stobbe zo,783t NW Weerdinge als
winnaar getrokken. I{1j of ztj kan contact opnemen met ons bestuurslid f an Huls,
telefoon o38-331168r over de kleur en de maat van de gewonnen 'De Detector Ama-
teur' bodywarmer, waarna deze voor toezending zal zorgen.

Silencer schakelaar

R\ÀD D € FOTO

Gedurende het jubileumjaar zooz zal
de redactie in elk magazine een foto/
afbeelding plaatsen van een gevonden
voofwerp.
Door middel van een e-mail of
brief(kaartje) kan hierop worden gere-

ageerd door leden van onze vereniging.
Onder de goede inzenders zal een boek
worden verloot.

'W'el vragen we om eeîzo duidelijk
mogelijke beschrijving, inclusief
datering. Dit vergemaldcelijkt de keuze
voor de juiste winnaar.

In nummer 6r was een sceatta van het
Herstall type, a 7oo te zien. Na loting
tussen drie goede inzendingen is de

winnaar; 'Wouter van den Brandhof
Dorpsstraat z, Hemmen geworden.
Het boek is ondertussen al naar de

winnaar verzonden.

In dit nummer gaat
het om een frag-
ment van een
gebakken voor-
werp, kleur licht
rood, afmetingen
6ox45x30mm.
Gevonden in
Gelderland.

Reacties kunnen naar:
e-mail j.koning @ detectoramateur.nl of
f . I(oning, Roodborststraat zo, 8916
AG Leeuwarden.
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Op weg naar een goede zoekplaats
zagtk dat er veel vrachtauto's met
grond aan het rijden waren. Ik
dacht: maar eens kijken waar ze die
heenbrengen en op een gegeven

ogenblik zag ik waar de grond werd
gestort.

Ik had ook gezien waar de grond
vandaan kwam; van een plek waar-
van ik al langer dacht dat ik daar

eens moest gaan zoeken.

Dus ik heb de auto aan de kant
gezet en na zo'n zoo meter lopen,
kon ik gaan zoeken. Na ongeveer
een uur had ik 3 munten en een

gordelhaak, dus ik was er-van over-

tuigd dat er meer moest liggen.
Plots kreeg ik een piep, die nogal
lang was, dus spitten: en jawel hoor,
daar komt me toch een zwaard

tevoor-schijn \¡an maar liefst rmeter
ro lang. Ik ben natuurlijk direct
naar huis gegaan en heb het in
water gelegd. Daarna heb ik me in
verblnding gesteld met dhr. Fons
Horl¡ach van de archeologische
dienst Maastricht.

Hij kwam binnen twee dagen kilken
en dateerde het zrvaard r4e-eeuws

en ook heeft hij er foto's van geno-

men. Hij stond ervan te kijken, dat
het nog zo mooi heel u'as.

Daarna heb ik het zwaard laten
restaureren en toen was het nog een

stuk mooier. Het zwaard is afl<orn-

stlg uit de Roerstreek in LinTburg.
Een u'eek er1la \\¡as ik op een oude

zoekplek, waar asperges \\¡aren

aangelegd. lk intelesseer me ook

voor- archeologie en ik zag er een

mooie steen llggen. Ik meende dat het iets bijzonders moest zijn
en dus nam ik hem mee naar huis. Daar heb ik hem goed

schoon ge\\¡assen en toen bleek het een polijst- en maalsteen te
zijn. De steen is 3-zijdig gebruikt. De bovenkant was om bijlen te
polijsten. De zijkant ldem dito en de onderkant w'erd a1s maal-

steen gebruikt. De steen is zo mooi, dat je in gedacl-rten de men-
sen van toen nog bezig zieI. Hij is van 4ooo voor Christus. De

lengte ls 4o cm, de breedte 20 cm en de dikte 15 cm.

De vondsten zijn verwer"k in het digitale vondstensysteem
Archis door Fons Holbach en Gemma Jansen van cle archeologie
provincie Maastricht, ald. Limburg.

Groeten en veel zoekplezier,

Jan Hønsen, Linne



Albert Folkerts r5

P€LÇKI MÍINf IÇN€5

Links: dhr. HJ E van Beuningen,

rechts mw. D Kicken

Dat je met het verzamelen van
voorvverpen tot op hoge leeftijd
actief bezig kun|.211n, daawan is
de inmiddels 8r jaar oude heer
H.f .E. van Beuningen een zeer
goed voorbeeld. Hij is iedere dag

nog een uur of drie, vier bezig met
zijn tweede levenswerk, het verza-

melen en documenteren van
m i ddeleeuwse pelgrimsinsignes.
'Ik wil dat u meer aandacht

besteedt aan het verzamelen, dan
aan de verzarneTaar'vindt hij. Maar
je ontkomt er niet aan om ook iets
over zijn achtergrond te schrijven.

De naam van Beuningen leidt
rechtstreeks naar Rotterda:m, naar
het vermaarde Museum Boymans -

van Beuningen aan de Mathenes-
serlaan. Het museum is in 1849
van stafi gegaan met de kunstcol-
lectie van de familie Boymans. In
de jaren dertig werd het huidige
complex gebouwd. In de jaren
zevenlig en daarna werden er een

paar vleugels bijgebouwd en
momenteel zijn er weer bouwvak-
kers actief om het complex uit te
breiden en aan te passen aan de

moderne tijd. In 1958 kwam het

museum in het bezit van de schil-
derijenverzameling van D.G. van
Beuningen en werd de naam
veranderd in Museum Boymans -

van Beuningen. Ook H.J.E. van
Beuningen heeft zijn werkzame
leven doorgebracht in de haven

van Rotterdam. Daarnaast bekleed-
de hij een aantal bestuurlijke
functies op cultureel en museum-
gebied.

Inzljn jeugdjaren hield de verza-

melaar zichbezigmet de hobby
archeologie en prehistorie. Hoewel
deze verzarneling verloren is
gegaan bij het bombardement,
vormde de verwoesting van het
oude stadshart en de daaropvol-
gende wederopbouw de basis voor
een nieuwe verzarneling. In de

bouwputten verzamelde hij met
veel enthousiasme grote hoeveel-

heden tegels, tin en aardewerk. Hij
stelde zich niet alleen ten doel

zoveel mogelijk van dat oude
materiaal te verzamelen, maar ook
om in de collectie het thema 'De

ontwikkeling van het alledaagse
huisraad in de Nederlanden'te
documenteren. Het ging om de

De collectie van een bevlogen verzamel aar

Vooretelling Karel de Çrote

Aken

Vìndplaats: Dordrecht

Af- h: 57 br.:45

Materioal: Iood-tin

Bevestiging: gaatjes kroon

Datering: 1350- 14oo

Details:
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Voorstelling Cornelius

Ninove

Vindplaats: Kampen

Afn h:9zbr.:4o
MateriaoL lood-tin

Bev¿liging niet aanwezig
Doterinç 14So- 15oo

Delails:

Voostel I i ng: B oogsch utte r
Vindplaats: Níeuwlonde
Afm. h : 47 br.: zj
Materíaal: lood-tìn

Bevestiging: draagspeld

Dater¡ng: 1375- 1425

Details: boogzonderpijl

vormontwikkeling van gebruiks-
voorwerpen, de verschillende
materialen die daarbij werden
toegepasl- en hel verdwijnen en

verschijnen van voorwerpen al
naar gelang de wooncultuur veran-
derde. De collectie groeide door
aankopen en door zelfte zoeken in
de jaren daarna. Yana[ ry9t zljn
die gebruiksvoorwerpen perma-
nent in het nieuwe Paviljoen Van
Beuningen - de Vriese te zien; een
openbare studiecollectie voor
iedere geïnteresseerde in de nala-
tenschap van het Hollandse huis-
gezifl.
'Ik hield me vooral bezig met

aardewerk uit de pre-industriële
periode die tot ongeveer r8oo
duurde'. Ontwerpen van na die tijd
werden door andere verzamelaars
aan het museum geschonken. Om
meer inzicht te krijgen in de

vormontwikkeling van dit erfgoed
reisde hij regelmatig af naar Zee-
land. '\Ve gingen met een bootje
naar de locatie waar ooit Reimers-
waal had gelegen, een van de

plaatsen die verdwenen ten gevol-

gen van ondermeer de St. Elisa-

bethsvloed. 'We wachtten daar tot
de plaat ging 'waken'. Op het
drooggevallen grondgebied werden
er dan met de hand en op het oog
voorwerpen verzameld. Daar zaten
toen ook pelgrimsinsignes bij. Dat
was dus vóór de tijd van de metaal-
detector.'We zochten gewoon aan
de randen van uitgesleten prielen
en dergelijke . De zo gevonden
insignes waren echte toevals-
treffers uit blootgespoelde aardla-
gen. Maar om eerlijk Le ztjn'. ze

hadden nog niet mijn volle interes-
se.'

Na de overdrachtvan de collectie
pré-industriële gebruiksvoorwer-
pen richfte van Beuningen zìjn
aandacht op die insignes als nieuw
verzamelgebied. Het gaat niet
a1leen om de draagtekens die men
meenam van bedevaartsplaatsen,
maar ook om profane insignes die
soms zeer erotisch van aard kun-
neî z7J1t.

'Mijn eerste kennismaking met
pelgrimsinsignes was tijdens het
verwerven van de vefmaarde
tincollectie van Arnold Verster
voor het museum.'
Later groeide het aantal pelgrims-
insignes in het museum door
aankoop in het kader van het
uitbreiden van de collectie pre-
industrieel. Maar het echte verza-

melen begon pas toen de metaal-
detector in opkomst kwam in de
jaren tachtig.'Mijn huidige yerza-

meling zou nooit tot stand zijn
gekomen zo:nder de welwillende
steun van de detectoramateurs die
zich tien jaar geleden verenigd
hebben in 'Vereniging De Detec-

toramateur'.

Wat zijn pelgrimsinsignes preciesl
Van oudsher hangen een bedevaart
en het meebrengen van een aan-
denken nauw samen. Behalve als

herinnering aan (of bewijs van) de

reis naar de cultusplaats ofhet
bedevaartsoord, werd het bezit van
een dergelijk souvenir beschouwd
als een werkzaam middel tegen
alle mogelijke onheil. Vanuit vele
heílige plaatsen werden eulogieen -

gezegende voorwerpen- van diver-
se vormen meegenomen. Zo
werden in Palestina door pelgrims
fruit, dennenappels, lakjes en

stenen verzameld. Ook water uit
een bron vlakbij de kerk of enkele

druppels lampenolie waren gewil-
de souvenirs. Daarnaast waren
"echte" relieken natuurlijk popu-
lair. Van bedevaartgangers uit
Rome is bekend dat ze vijlsel van
de ketenen van Petrus of van het
rooster van de heilige Laurentius
probeerden te bemachtigen.

Pelgrimsinsignes zijn in feite
souvenirs van bedevaartstochten.
Men ging in de middeleeuwen
over het algemeen niet zomaar op

reis, maai men had daar meestal
een reden voor. Dit kon zijn om de

plaats van een bepaalde heilige op

te zoeken en diens hulp ergens

voor in te roepen ofom de heilige
ergens voor te bedanken. Men kon
ook op bedevaart gaan om door de

ontberingen van de reis gelouterd



De IASER 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.

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

^ 

a Digitale perfectie met maar liefst 28
- , -z zoekfrequenties variérend van 

.l,5 
kHz tot

1 -/ 
100 kHz voor optimale diepte en discriminatie

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

zoekschijf.

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-

binatie van analoog en digitaal,

met deze deteclor hoef je in de

discriminatiestand geen

grondontstoring in te stellen.

WALBORN

Speciale "wealherproof "

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 BeNe[ux
die bereidt zijn om enkele modellen in
voorraad te nemen. Bel of mail als ie
interesse hebt.

voor LASER Metaaldetectors in de BeNelux

Dit ¡s de meest verkochte Laser

Nagenoeg onverslaanbaar in zijn prijsklasse.
Uitermate superieur op Romeinse

akkers, middeleeuwse bewoningsres-

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

METAL DETECTONS

ldeaal voor op stadgrond en stort, met echte

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

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

MILIRON ME LDETECTORS is sinds 2000 de offiële
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Alle detectoren uit de populaire CLASSIC SL serie van White's electronics zijn onze meest
verkochte metaaldetectoren. De bediening is bijzonder gemakkelijk, de prestatie's zijn meer
dan uitstekend. De Classic detectoren zijn uitgevoerd met knoppen waarmee je de diepte,
discriminatie (metaalselectie) en plaatsbepaling zelf kunt regelen. Twee detectors, de SL ID &
de SL IDX, Pro, zíjn tevens uitgemst met een beeldscherm welke het grote voordeel hebben
dat je kunt 'zien' wat je gevonden hebt. f e hebt hierdoor minder disriminatie nodig. Het
voordeel hiervan is een nog groter diepteberei

Met elke White's CTASSIC SL detector kunt je 6o tot 8o uur zoeken voordat de batterijen leeg
zljn. Deze batterijen zijn in een platte cassette geplaatst die achter in de detector geschoven
wordt. (verwisselen van batterijen is dus een kwestie van seconden) Alle Classic's zijn echte
lichtgewicht detectors.

Op elke White's CTASSIC SL detector kunnen wij een TURBO pakket plaatsen. Dit TURBO
pakket geeft de detector een nog groter dieptel¡ereik. Als je nu een munt op Jo cm vindt zal dit
met een TURBO pakket 3o%" tot 35%o dieper zijn: dus rrrin. 39 cm. Het tweede voordeel hier-
van is dat als je je in de toekomst wilt verl¡eteren er niet ingeruild hoeft te worden, je hoeft dan
ook niet te 'wennen' aan een nieuwe detector, de TURBO geeft je de meerwaarde (lees 'diep-
te') Deze optie kost € rr8,oo extra.

Ook nieuw is het 'strand/recreatie' pakket. Deze optie kan door ons ingebouwd worden. Dit
houdt in dat je geen last meer hebt van bierblikjes, groot zilverpapier, bierdoppen, trekringen
etc. Daarentegen vind je wel alle waardevolle voorwerpen zoals ringen, kettingen, kleingeld,
oorbellen etc.

fe kunt op elke White's CLASSIC SL een grotere of kleinere schotel plaatsen. Het voordeel
hiervan is dat zowel een ro cm als een 36 cm schotel gebruikt kan worden. Dit is natuurlijk
afhankelijk vanwaar je naar zoekt en op wat voor soort terrein jebezig bent. Grotere schotel
voor vlak terrein >>>> meer diepte. De kleinere schotels worden vaak gebruikt op specifieke
plaatsen, (rotsachtig/ plekken met veel puin/struikgewas).

De White's CLASSIC SL III Pro (onze meest verkochte detector vanwege de uitgebreide moge-
lifkheden), ID & IDX Pro zrjn uitgevoerd met de Bluemax deepscan schotel. Ook is het diepte-
bereik van deze twee aanmerkelijk groter..De bediening is erg gemakkelijk. Een 'anti minerali-
satie' (III & IDX) schakelaar zorgl er voor dat 1'e geen last meer hebt van hinderlijke valse
signalen.

Wij kunnen je de White's CLASSIC SL detectors, als uitstekende middenklassers, bijzonder
aanbevelen. Makkelijk in gebruik, goed dieptebereik,TURBO mogelijk'heid, strandoptie, licht
gewicht, beeldscherm & drie jaar garantie: allemaal ingrediënten voor veel 'zoek' & 'vindt'
plezier!
Bel of mail voor een gratis folder pakket.

DETECTION SYSTEMS HOLLAN D

Veerpad z 8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel: (o38) 3$659t Email: info@metaaldetectors.nl
I nternet: www.metaaldetectors. n I
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Daar waar u geweest bent heeft een ander

'niets' meer te zoeken... ! !

Metaaldetectors zijn in alle prijsklassen

te koop. Voor i 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.

Op de White's Spectrum XLT en DFX

(de multi frequentie detector) zit ze lfs

een digitaal beeldscherm waarop ¿-¿
je kunt'zie l' wat er on er de / "t:t"

toren voor de hobby leve- lã
ren we ook detectors I - -

voor bedrijven (houtzage-

rijen, beveiliging, milieu-

diensten, overheden etc.).

Als hobbyzoeker zijn er genoeg

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 dat je 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.

Op aanvraag versturen we je een uitge-
breid detector informatiepakket
met erg veel zoektips zodatje eerste

zoekactie een succes wordt!

*ôou 

t"tax,,g

wlùîteb
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Veerpad 2 8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel: (038) 3636591 Email: info@metaaldetectors.nl
I nternet: www.metaaldetectors. n I
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Dankzij de toepassing van een

superlichte, open zoekschijf met

de bijbehorende elektronica
behoort de in 1 999 geintrodu-

ceerde nieuwe uitvoering van de

CS2M tot een snellere klasse.

Met zijn professionele uiterlijk
kan deze nieuwe detectorter
hoogte van de heup worden
bevestigd, zodat de gebruiker

zijn arm zo min mogelijk belast
en langere perioden met de

detector kan werken zonder
vermoeid te raken. Bedienings-
gemak, optimale detectiediepte,
vederlichtheid en robuustheid-
een combinatie van eigenschap-
pen die de CS2MP tot een echte
winnaar maakt.

- Superlite 25 cm open zoek-
schijf .

- Afn e en ba re e lektron i c a behui-
ztng.

- Krachtige Motion elektronica.
- Automatische werking.
- Voll ed i g e d i sc riminatie
- AIle metalen stand.
- Batterijvoeding 2 x PP3 (9V).

- Robuust, licht in gewicht en

professioneel.
- U itzon d erlijk ge bruiksvri end e-

tijk.
- Ingebouwde luidspreker en

h o ofdtel efo on a a n s I u iti n g.

- G evoelig he idsreg ela a r.

- 3 jaar Gelan garantie

CS2MXP - nu hebben we het
echt over detecteren. De
'M0Tl0N'-detectors, de hoog-
vliegers van C-Scope, geven met
hun combinatle van hoge

prestaties, een groot bedienings-
gemak en een zeer lage prijs de

concurrentie het nakijken.
Daarom is de CS2IVIXP de

terechte keus van enthousiaste
hobbyiste n.

- Motion elektronica voor een

supersnelle respons.
- Automatische werking.

Voll edig e tvvee ka na a ls disc n-
mtnaile.
Licht in gewicht, professioneel
en perfect in balans, vuil- en

waterbestendtg.
Batterijvoeding B x penlite.

I nge bo uwd e I u ids preker en

hoofdtelefoon a a nsluiting
Superlite 25 cm open zoek-
schijf .
Aa n sl uiti ng voo r ( o ptionele )

lader.

Pin-Point drukknop voor exacte
plaatsbepaling.

3 jaar Gelan garantie.

Deze detector werkt met maxi-
male gevoelìgheid op verschil-
lende soorten locaties. Hoge
prestaties, veelzijdigheid en

bedieningsgemak zijn de belang-
rijkste kenmerken van de

CS5MXP

Voor een detector met slechtere
eigenschappen betaalt u twee-
maal zoveel. Zoek dus niet
verder. Welke detector u

momenteel ook gebruikt, de

CSSMXP is de enige keus als u

de prestaties op een hoger plan

wilt brengen,

- Extra kracht¡ge MotÌon elektro-
ntca.

- Snelle respons met extra grote

dekking.
- Licht in gewicht met een

perfecte balans.
- Automatische werking dus

g ebruiksvriend elijk.
- Vuil- en waterbestend¡7.
- Superlite 25 cm zoekschijf.
- Pin-Point drukknop voor exacte

plaatsbepaling.
- Booster voor alle metalen op

grotere d¡epte.
- I ng e bouwd e luidspreke ¡

hoofdtel efoon- en la d era an-
sluiting.

- Volledige tweekanaals discri-
minatie.

- D u i d e I ijke si g n a a I ste rkte m ete r
net batterijcontrole.

- 3 jaar Gelan garantie.

GEN
DETECTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Stenenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

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

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

Waarom u nu kiest voor 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

. Wii leveren detectors met CE keurmerk l

. Wii hanteren een eigen garant¡eterm¡ln van 3 iaal..lì ;

CS zMP

CS sMXP
De'M' se¡ie detectoren van

C-Scope is een grote stap

voofwaans in detector

vetmogen en gehruikswien-

delijkheid. De'M'voo¡
Motion betekent dat de

zoekschíif regelmatig, op

een ontspannende manie|
in beweging moet zi¡n voot

detectie van obiecten maat
'Motíon' betekent ook dat de

el ekt¡o n i ca zi c hze If i nre g e lt
op grcndminenlen tijdens
het van links naa¡ rechts

zwaaien, alstellen is dan

naaweliiks nodig de detec-

tor werkt altijd op maximaal

vefmogen en met een duide-

I i j ke disc ri ni nati e, zo n der

sputter en stoofsignalen,

van alle metalen tot. ....
Een C-Scope'Motion'
detector is daa¡om de

ideale keus, voor de hegin-

net en de zoeker op land-

bouwgrond vanwege de

eenvoudige bedíening en de
juiste zoekÍrequent¡e.

P¡ofessionele zoekeß
waaÍderen de'M' serie om

het vetmogen en zondet het
gedrcai aan knoppen zodat

ze zich volledig kunnen

concentrcren op, wat voot

hen het belangrijkste is, het

Iuisteren naar de signalen

van de schatten die onder

hun voeten liggen.

GS zMXP
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OTTON IÍCH €

f cH t) FFtB u LÀ€
van het Centraal Europese type met
diervoorstellingen op verhoogd m¡ddenveld

De Karolingische/Ottonische
schijffibulae (ca. 8oo-rroo) kun-
nen geografìsch ruwweg worden
verdeeld in twee hoofdgroepen,
namelijk N.W. Europa en Centraal
Europa (cq. het zuidoosten van het
Duitse rijk): Overigens met ruime
overlappingen.
Naast tijd- en kwaliteitsverschillen
die er natuurlijk altiid zijn, is er
ook een verschil in bloeiperiode
waar te nemen, waarbij opvalt dat
in N.W. Europa het materiaal (cq.

het inheemse materiaal) in de roe-
rre eeuw als

het ware

enigszins
verschraalt,
terwijl we bij
de andere
groepen het
omgekeerde
zien. Met
andere woor-
den de bloei-
periode ligt
in Centraal
Europa
wellicht later.

In Zuid-Duitsland, Noord-Italië en
Oostenrijk ontstonden in de (laat)

Ottonische tijd (ro-ue eeuw)
grotere vergulde en met meerkleu-
rig email versierde exemplaren,
vaak met verhoogd middenveld
versierde rand en veelvuldig voor-
zien van diervoorstellingen met
name een omkijkende viervoeter,
het lam Gods ofeen adelaar.
Dergelijke stukken zijn tot in
Zuid-Scandinavië gevonden en het
is niet onwaarschijnlijk dat er in
N.W.Europa (Frieslandl) op

beperkte schaal (verarmde) imita-
ties zijn vervaardigd. Het beeld
met betrekking tot verspreiding
van deze types kan echter verte-
kend zijn door plaatselijk grotere
zoekactiviteit. Hoe dan ook in
Friesland waar naar schatting
vanaf t975 ongeveer zooo middel-
eeuwse schijffibulae zijn gevonden

zljn ze relaltef zeldzaam en op een
enkele uitzondering na klein van
afmeting. Typerend voor de sub-
groep met diervoorstelling op
verhoogd middenveld is het meest-
al ontbreken van de naaldconstruc-
ties op de vaak holle achterkant.
De broches hebben doorgaans een
doorsnee profiel dat aan een
kardinaalshoed doet denken. De
randen waarop oorspronkelijk de

naaldhouders waren bevestigd
lopen dun uit en zijn in veel
gevallen (deels) afgebroken of
weggecorrodeerd. Bij de hier
afgebeelde twee exemplaren uit
Friesland is dat ook het geval.

Het zijn kleine, niet bijzondere
luxe sieraden, misschien lokale
navolging. Ter vergelijking een

stuk uit Beieren gedateerd ftrssen

95o en ro5o. Ook deze fil¡ula
behoort niet tot de rijkere typen.

Jøn Zijlstrø
Tekeníwg F riese fibuløe J øn Zijlstrø.

Bovenste fbula is aJkomstig uit Beieren

De twøe ondersten uit Friesland



MUNTHANDEL G.HENZEN

Wy zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

úV'ij zijn doorlopend geïnteresseerd in de aankaop
van belere munlen,in het bijzonder middeleetrws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contant !

Heeft U iets te koop ? Dan bel ons voor een

afspraak ! Wij kunnen Uw munten tevens vrij-
bliivend determineren en laxeren íÈ\E/

Postbus 42
Te1.0343 - 430564

3958 ZT Amerongen

- Fax.0343 - 430542

DETECT GERT GESINK
ùùryùDBOEKEN 2002ùnùùù
8003 OFFIC'IëLE CATALOGUS ãLVEREN MUNTEN deel 2
B0O4 OFFICIëLE CATALOCUS KOPER.EN MIJNTEN (Zonnebloem)

BOÛ2 CATALOGUS, Df, ¡IEDERLANDSE MTINÏTN VAN
1806 tot he/en- Mevius 20Ol

BM8 CATALOGUS, DE MUNTEN VAN BELGIE I 79GI997
BM9 KLEINER DEUTSCHER MIJNTZCATALOG I 87] -I 997

B0r3 lvfuNTBoEK VAN PIET VERKADE (r54Gr795)
Bû14 V.D.CHIJS BEELDENA-AR, Nederlildse múten tot 1576

8062 DE STEDELIJKE MIJNT VAN MJMEGEN
8063 N(X)RD NEDERLANDSE MUNTGEWICIITEN, A¡ent Pol

8146 HAIYDBOEK ¡IEDERLANDS KOPERGELD T523-1797
BI47 STANDARD CÂTÄLOG OF GERM.AN COINS 1601 TO PRESENT
B2m ROMAN COINS ud thei¡ valus, dæl I (tot 96 n Chr) D Src
Determìnatie van hoofdz metalen voorwemen
-8085 EEN EIGENãNMG VERZÁMELAAR, I pag ,honderden foto's

w metalq vooMrpæ, kadelæ, pijpewoeteF, tin, enz
8096 DETECTORFnfDS I ì0Opag, 1000 illwtmtiq
8100 mILIG EN PROFAAN 104 Pag" over tinnm þelgrims) insigæ
8107 BRONS IIIT DE OIIDHEID, 94 pag Nederlandsølig
Bl09 DE ROMEINSE TIJD in Nedølmd, 96 pag
Bll3 DETECTORFIÌYDS 2, 100 pag l00O illusf
Bl l7 GELD UITDE BEL! Mddelbugse hußwilvondsten l55Gl5?0
Bl 56 BUCKLES 1250-180O (44 boek over gepen, mooi nælag) 125 pag

8164 DETTCTOR FINDS 3 (væl in kleur) A4 fomæt, veryolg vM
Bl 67 MEESTTRTEKENS OP IIET DAK, boek over trotsærloden 64 pag
Bl78 CÁTAIOGLIS, P@ningo v/d Hondubelæting i/h Belastingrt
Bl 79 BRONæ AGE METALWORK bronstijdvæverpen 64 pag

B I 8 t 4m0 JAAR METAAL IN ¡{EDERLAND, âllætr detectoryondsten
Bl 82 DE TEMPEL VAN EMPEL, 195 Pag A4 fom, geb N Roymms
Bl84 ANTIQIIE BOTTLES COLLECTORS ENCYCL. met prijslijst, 199 pag

had kaft, çbonden Væl foto's

Gaat over profæsionele detæûetæhnieken (Duits)
BI9] MASTERINC IHE MINELABÐ'PLORERXS & S

Bl94 TREASIIRE HITNTINC with lìitrNELAB DETECTORS dæl I
Bl95 TREÂSI]RE HT NTING with MINELAB DETECTORS dæD
B20l IIIJNING FOR TREASURE John øtle, 92 pag

BI99 ADVANCED \ryATER WORKING TECHN¡QUES

BI 86 C{TALOGUS NEDERLANDSE ]TONDENBELASTTNGPENMNGEN
door.AJ Kooij 19F8 A4fomøú,2l2pagnias (30E3 afbældirgen) - lq50

BI%CELTIC&ROMANARTEFACTS, NigelMills, - 25,95
Bl97 WSUAL CATALOGITE OF ANCIENT BR(X)CHÐS (Rrchrd Hanatt)

Het boek om mætelspeldo?ñbula's te detçmireren!
B2m ROMÀN COINS md thei¡ value, dæl I (tot !x n Chr)D Sm
Bl98 LEAD I.VEIGHTS (TbeDavid Rogen Cdlætion) 72 pag B€p Opl

300 foto's væ Romeinse, Angel Saksischg Viking en Middelæuwe
loden gewichten (uijwel allemaal detectowondsten)

Bl87 ARTEFACTS OF ENGLAND & UMTED KINGDOM. oet ms dan
I 000 foto's vm vondsten ruaf de stæntljd tof I 750 (+ æt prijsh)

B I 89 MEDIEVÄL ARTIFÂCTS, veruolg Romm Artefacts Full Color met
prijsljjst 300 illustratiæ doorNþel Mills

Bl90 TEE ACIOMPLISHED ART, gouden vmmrpen uit de bronslljd in
EngeJædmløludPnchwoek,inprijsgehajvød,nu - 22,95

Metøøldeleclors
B00l SUCCESVOL ZOEKEN MET DE METAALDEïICTOR door Gert

Gænk-229 pø¿ honderden foto's , ook væ vondsten uitverkocht
BIT3METALDETECTTNGONTIIECOAST - 18,95

8087SIJI{KENTREASITREHOI'YTOFINDITdoorRobenMu - 12,50
BI4IIREASUREEAORDS, þruhtboekged inkleuroverschatvonds) - 20,95
Bl92 ORTITNGSTECHNIK ñir Prcfs 169 pag Wolfgmg Schuler 1999

Nieuwe boeken--Nieuv'e boeken --Nieuwe boeken
B2l I SAXON AND VIKING ÄRTEFACTS (zie serie Mediewl en Celric & Romm )

Boordevol detstorvondsten, væl in kleur) - 25,95
B2l2 FINDS IDENIIFIED (D€tetù F¡nds 4) (boordevol detætorvondsten) - I 3,95

B2l3 INQIJESTOFTEHLOSTLEGIONS(DeVruslas9n Chr) - 35,-
B2O220OOYEARofIIESTEDCIjP-\ryEIGHTS G.M.M.Houben - 17,50
8203 HEILIG EN PROFA.AII 2 (m Beuningen) 1200 læt middelæuwe

Insignæ 512 pagina's, Msdm l0O0afbeeldìngen - '12,50

8204 OPGESPOORD VERLEDEN Archmtogie in de Betuwmuæ, 205 pag - 2t90
B2O5 R.EISG.ARCHEOLOGISCIIEMLINIMenten inNederlæd llOpag - tt,95
B206 DEKONINGSIERPVAI{WIJNALDIJM 79PAG - II,95
8207 NIJMEGEN, L€gerplæts en stad (in de Romeinse tìjd) I 12 pag - 13,95

8208 IIETKOPS?LATE"{U, (opgravingsrsult Romeins legerk) 79pag - I 1,95

8209 DEONDERIûNTVÄNDEMARKT(uch opgr. Middelb 1ll pag - 13,95

B2l0 BEGRAVENopdeTERPENinFERIVERDERADItrL 79pag - 11,95

BOEKEN 205 T/TUT 2IO ZIJN EEN SERIE, ALLE 6 VOOR EA 70,-

BESTEL: Via Girooverboekinq op giro 48.38.918
MAAK TIET TOTAALBEDRAG VAN DE BFSTELLING +
E 450 VERZENDK PER æNDING O\€R OP ONS GTRONTMMER
TNV DETECT ENSC]IEDE @stelnummes + ade vemelden!)

Bel DETECT en Reserveer 053-4300512
je Bestelling! Of mail ons: i4¡[@¡þ!ec1!.n!

(uiwerk )
(uitverk )

- 7q5
- lq95
- 10,95

- 1't,95
- 17,50
- 13,95
(uiwerk )
- 43,50
- 66,50
- 79,50

- '1,95
j 18,95
- 12,95

- tzgs
- 12,95

- 18,95

- 11,95

- 20,95
- 20,95
- 12,50
- 12.50
- 10,-
- 1,95- )î--

(uitverk )
- 79,50

- 27,50

- 26,9s

- 20,95

- 18,95

- I 8,95
- 18,95
- 18,95

- 18,95
- 1495

..:=GlRlllN"

WAARVOND IK
DIE GOUDENMUNT

OOKALWEER?
Bij X Electronics koopt U een goed
plaatsbepalingssysteem met locatie

markeer mogelijkheid!
X Electronics, voor Navigatie-,

tracking and tracing en Telemetrie systemen.

WWW.X.ELECTRONICS.NL

X Electronics Nederland
Postbus 81

NL-4870-AB Erre¡-Leur

Wilt u onze showroom bezoeken,

bel dan voor een afspraak !

^Iel 0168-37 07 49 of FAX 01 68-370750



Atlantis, specialist in detectortechniek

Specialist op het gebied van
White's detectoren (servicepunt

Benelux), alle detectoracces-
so i res, s u p e rmagn ete n,
telescopische stelen, enz.

Verkoop, verhuttr, reparatie,
m o dif i cati e va n netaal d ete cto re n.

-' u - f-.
Cotl,curtrerende prijz"gn, echte adviezen!

tp :l/tuww metaôldetector com

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

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

AfIA¡tTtS 200t

0ns ontwerp van een krachtige detector. Recorddiepten

danhzij zeer krachtige electronica en een geoptinali-
se e rd e e ll i pti sc h e 2 D -zo e ks c hijl.

Iarenlange enaring, opgedaan bij het senicen, nodifr-
ceren en testen van diverse nerken netaaldetectors,
hebben wij sanengebald in deze zeer diep zoeßende

detecto|

Ruim assort¡ment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

6 ç.6áNÐrE FlSl{E@t\JEQJV\Z|rE

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippoly.tushoef
Tel, 0227 593286
N/obiel 06-20 22 77 90
Fax0227 593286

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

Dete(ctolrminatie
Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 afbeeldingen
worden 650

voorwerpen getoond

lnclusief determinatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Minimum systeemeisen:

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

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

De prijs van de cd-rom is 129,95 of 14€ (incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de

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

worden toegezonden.
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Kennismakingstest
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Het gebeurde op onze laatste zoekdag in

oktober zoor in Limbricht Er lag iets

'nieuws' bij de stand van Gelan: de

Fisher rz7o.

Deze was op de markt gebracht ter

gelegenheid van het 7o-jarig bestaan van

Fisher Metaaldetectors.

lk had al geruchten gehoord dat Fisher

met een nieuwe detector op de markt

zou komen, maar ik had niet verwacht

dat ze hem al op de zoekdag zouden

hebben.

Tijdens de eerste wedstrijd waren alle
zoekers naar het veld en kreeg ik na het
determineren van voorwerpen even

adempauze. Eerst een bakje koffie en
toen de manegebak in. Daar stonden de

importeurs met hun waren. Bij de stand
van Gelan zagrkhem liggen. Ik gelijk:
"Ik durf het haast niet te wagen, maar
mag ik even......1". En ja hoor, het
mocht. Natuurlijk hel¡ ik eerst even een

iuchttest gedaan en toen was ik al ver-

kocht. Wat een diepte, dieper dan mijn
oude rz66X en dat wil wat zeggen.

En wat mooi zonder die krakende
bijgeluiden zoals bij de Fisher n66X.

Na een middag van wild<en en wegen,

wel doen ofniet doen, kopen ofniet,
heb ik toch maar de knoop door gehakt.

En zoals de meeste van jullie wel weten,
zoekt mijn zoon die ook met de zoek-

wedstrijden meedeed ook met een

Fisher n66X. Nog voor dat hij die

middag van het laatste zoekveld afl<wam

had ik onze beide Fisher's n66X aI

verkocht en t\,vee nieuwe Fisher rzTo
detectors aangeschaft.

fe zult je misschien wel afwagen waar-

om die rnanzo aan een Fisher verslin-
gert is.
Dit is gemakkelijk te verldaren. Ik ben
een zoeker die op het geluid afgaat.

Roept mif n vrouw mij, dan moet ik
komen. Bij een geluidzoeker zoals ik is
dit bijna hetzelfde. Ikíjg ik een goed

signaal, dan graaf ik. Natuurlijk ken ik
de eigenschappen van de Fisher na 7
jaren met de n66X gezodnr te hebben
door en door.
Een Fisher detector heeft de eigenschap

een 'zwak' signaal, in het algemeen een

diep liggend voolwerp, te 'versterken'.

Bij een ondiep liggend voorwerp; blijft
de signaalsterkte hetzelfde,
Als ik een heel zwak signaal heb, is het
een voorwerp dat op een zeet grole
diepte ligt ofhet is een heel klein voor-
werp op geringere diepte.
Ik noem het a1ti1d :maar zo, een Fisher
discrimineert op grote diepte. Dit in
tegenstelling tot andere detectoren.

Natuurlijk zljn er dan gelijk weer men-
sen onder ons die zullen zeggen, een

stuk ijzer geeft ook een goed signaal. En
als er iets 1igt, kijk ik op mijn meter.
Dat klopt, als je je eigen detector goed

kent, dan zie je en hoor je dat. Dan kun
je door ervaring horen wat er in de

grond ligt.

Bij de Fisher r27o zer je de knop (volu-

me) aan en zoeken rnaar. Zo heb ik als

proefeen week na de aankoop, toen ik
op vakantie in Noord-Brabant was, op

de storlgronden van's-Herlogenbosch
gezocht. Alles bleek daar goed afgezochr
Ie zijn, maar toch vond ik nog een

knoopje, een oordje van Luik en een

stukje zilveren boekbeslag.

Persoonlijk hou ik niet zo van een

digitale detector mer zo'n groot display.

De meter geeft lang niet alles perfect
aan en dan moet je toch voor de zeker-

heid graven. A11es wat op een meter
zic}llbaar wordt, kost ook nog eens extra

batterijen.
Oké, een accupack er bij, maar dan nog,
het is bij 9o%"van deze detectoren dat je

op zljn hoogst 12 uÍen kunt zoeken.

Ik ben een Hollander, dus zuinig. De

Fisher rzToheefrrnaar z stuks (9 volt)
batterijen en díe gaan ongeveer 24úren
zoeken mee.

Ik schreefin rnagaztne no. zo van april
r995, een kennismakingstest voor de

Fisher n66X. Nu dus een eerste verslag

van de Fisher n7o.le kunt deze kennis-
makingstesten naast elkaar leggen, ook
toen was ik gelijk zeer positief.

Als ervaren zoeker (al z4 jaar) en met 7
jaren ervaring met de Fisher rz66X ben
ik zeer in mijn sas met het nieuwe
apparaat. Sinds een paar weken zoeken

mijn zoon en ik nu met de Fisher rzTo
en het resultaat is verbluffend. Terrei-
nen die ik al jaren bezoek en waarvan ik
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dacht dat zeTeegwaren gezocht,
leveren nu opnieuw weer resulta-
ten op.

De detector ligt lekker in de

hand, ook na 6 uren onafgebro-
ken zoeken. De steel bestaat uit
drie gedeeiten, en is met stevige klem-
men te borgen. Gemaldcelijk uitneem-
baar en in de Ì<offerbak ofkoffer te
ve1-voeren. Je kunt hem dus heel klein
verpakken.

Ook is de lengte van de steel bij dit rype
aangepast aan de steeds langer worden-
de mens. Zelfs een zoeker van r.9o m.
kan normaal zoeken zonder last van zijn
rug te krijgen.
Tevens kan men met een beetje tactiek
een grote zwaai maken van bijna 

3,

meter, hetgeen een breed detectievlak
betekent.

De Fisher tzTo ts geschikt voor de 3,

ll+, S, 8, en ro,5 inch zoekschotels.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar
de grote ro,5 inch zoekschotel.
Door het gebruik van deze grote zoek-
schotel is men in staat een breed vlak te
detecteren, terwijl de allerkleinste
voorwerpen toch nog op diepte gedetec-
teerd worden en zeer duidelijk waar-
neembaar zijn.
Tevens is hij uitermate geschikt om
over maisstoppels heen te zoeken. Hij
behoudt zijn diepte. Ik moet er wel bij
zeggen dat deze manier zeer vermoei-
end is.

Voor het eerst ook een detector waarbij
je terreinen kunt afzoeken onder hoog-
spanningskabels en langs schrikdraad.
Tip:
de siiencer (8) op 'on' zetten. Heb je
nog een lichte storing dan kun je de

sensitivity, die bij normaal zoeken voluit
staat, iets terug zetten.

Het gekraak en gesputter tijdens het
zoeken zoals bij de Fisher rz66X het
geval is, is nagenoeg opgelost. Aan dit
geruisloos zoeken moet je wel even

Heb je de detector door, dan is het een
monster in de goede zin des woords.
Net als bij de rz66X kun je de discrimi-
natie op 2,5 zelten. Al het edelmetaal
wordt dan gedetecteerd. Bij twijfel de
trigger even naar voren duwen, is het
signaal positief dan graven.
Van groot belang is dat de volumeknop
(r) net aan staat, zo tegen stand z. Ga je
hoger dan krijg je gegarandeerd hoofd-
pijn omdat de (diepliggende) signalen
dan te hard binnen komen.
Diepliggende voorwerpen hoor je per-
fect. Een duit¡e op zo cm is normaal,
maar een zilveren versleten 6 stuiver-
shrk op 20 cm is nu ook goed te detecte-
ren, terwijl de meeste concurrerende
detectors deze niet waarnemen.
De sensitivity kun je in de meeste
gevalien voluit houden, ook op zwaar
gemineraliseerde grond. Op deze gron-
den kun je de silencer (8) inschakelen
en dat werkt perfect. Heb je dan nog
teveel last van bijgeluiden dan ga je met
de sensitivity lager. Dit geld ook voor
het zoeken op het strand aan de Noord-
zeekust.

Wil je lekker graven op alles
van belang kan zljn bij een
archeologische opgraving -

dan moet je het onderstaan-
de niet lezen. Dit is
bedoeld voor het uitscha-
kelen van ijzer.
De iron disc schal<elaar

(7) blijft op "of' staan
en de iron disc (4)

discriminatieregelaar
voluit schakelen.

Net als bij de meeste
detectoren kun je bij de

Fisher rzTolnetpinpoin-
ten achterwege laten, ik

snap soms niet waarom deze luxe
bijna op alle detectoren aanwezig is.
Een beetje zoeker gebruikt het pin-
pointen niet.
Ik zeg altijd :maar zo, in de tijd dat je

met het pinpointen bezig bent, heb ik
het voorwerp er al uit.
Even snel heen en weer over het voor-
werp en je leer1 a1 snel dat het sterkste
signaal bij de Fisher r27o nelonder de

steel ligt.

Je moet als het ware net iets dichter
naar je toe gaan graven. Bij de Fisher
n66X was dat precies in het midden
van de schotel.

Ook voor een beginnende zoeker is deze

detector uitermate geschikt. De eerste
keer goed afstellen en zoeken maar.
En bij de volgende zoektocht alleen
maar aanzetten.

Tot zover een eerste reactie van een zeer
tevreden zoeker met de nieuwe Fisher
r27o.

Dick Eekhof
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Nog niet zo heel lang geleden heb ik voor het eerst op

één van de verschillende forums op ¡nternet iets geschreven. Het
was het forum van een veelbezochte site over metaaldetectie. lk

had het over toestemming vragen om op terreinen te mogen

zoeken. Tot mijn vreugde sprongen meteen twee andere zoekers

op de kar en deden ook hun verhaal.

Op het forum schreef ik dat het mij opviel dat de laatste

tijd, (opnieuw) in toenemende mate, mensen op terreinen lopen

te zoeken zonder toestemming gevraagd te hebben. Uit de

reacties van de andere twee zoekers merkte ik dat ik natuurlijk
niet de enige ben die dit geregeld meemaakt. Ook mijn zoek-

maat kan een aardig boekje opendoen over zoekers die zonder
toestemming land opstormen. !íij hebben het vaak over deze

gang van zaken, en beiden zijn wij dan ook zeer nauwkeurig in

het vragen van toestemming. Het is zo spiftig dat velen daar

vaak toch zo anders mee omgaan.

Zo is het mijn zoekmaat en mij weleens overkomen dat

we na zeer lang praten met de eigenaar van een boomgaard het

terrein op mochten. Het was een interessante plek met veel en

zeer aardig vondstmateriaal. Na een paar keer zoeken wilden wij
daar nog één keer langsgaan, dus belden we aan bij de fruitteler
en zeiden dat we weer wilden zoeken. Dat was de afspraak; we

mochten altijd zoeken, als we het maar eerst even tegen hem

zeiden. Deze keer echter, was de man zeer afstandelijk en hij

vroeg ons om voorlopig maar niet meer op ziin grond te zoeken.

Na een paar minuten doorvragen naar ziin motivatie voor deze

ommezwaai, kwamen wij erachter dat enkele zoekers ons inmid-
dels daar hadden gezien, en vermoedelijk gedacht: 'Zij komen
vaak terug, dus het zal wel interessant zijn'. Die zoekers zijn
zonder toestemming op de boomgaard gaan zoeken en door de

teler weggestuurd. Hij had, zei hij nu, in het verleden wel vaker

vervelende ervaringen met zoekers achter de rug, dus dat hij ons

ooit toestemming had verleend, was al bijzonder te noemen. De

'illegale' zoekers hadden het dus weer mooi voor ons verpest en

meteen ook onze hobby in een slecht daglicht geplaatst. Kijk, dat
is nu eens niet de bedoeling. Dat wij toestemming hadden

gekregen, hield niet in dat de hele wereld daar opeens mocht
zoeken. De eigenaar had al het gelijk van de wereld om ons te

'weren'. Hij wilde rust op zijn bedrijf , zo vertelde hij ons.

Een ander schrijnend geval van zoeken zonder na te

denken, want dat is het volgens mij, is het zoeken op ingezaaide

akkers. Als er ingezaaid is, moet je niet gaan zoeken. Dat klinkt
logisch, maar dat schijnt het niet te zijn. Nog te vaak zie ik

zoekers op pas ingezaaide velden zoeken. Vervolgens hoor ik
vaak van de boeren daar natuurlijk helemaal niet blij meezijn.
Meestal komt zoiets ter sprak als ik toestemming vraag en merk

datzij argwanendzijn ofzeggen dat zoekers hun land 'kapot'
maken.

Om irritaties bij de eigenaren en teleurstelling bij miin
zoekmaat en mijzelf te voorkomen, hebben wij een werkwijze

ontwikkeld die werkt: Vraag ieder seizoen opnieuw toestemming
en hou je aan de wensen van de grondeigenaars. Bespreek dat

ook gewoon en laat de vondsten van hun terreinen eens in de

zoveel tijd aan hen zien. Het bespaart veel ellende en bovendien

is het nog leuk ook. Zo betrek je die mensen in onze hobby en

ontkracht je eventueel de bij hen aanwezige vooroordelen.

lk kan wel een tijdje doorgaan met voorbeelden van het

zoeken zonder toestemming, maar ik denk dat iedereen wel

begrepen heeft wat ik bedoel. Gewoon even vragen. Maar zelfs

als je dat alti¡d al doet, moet jezorgvuldigte werk blijven gaan.

Mijn zoekmaat en ik hadden eens, na lang rondvragen en rond-

rijden, toestemming verkregen om op een stuk grond te zoeken.

Op het terrein bevond zlch een markante glooiing. We waren nog

geen tien minuten aan het zoeken, toen er een man met een

lange, vlassige baard op ons af kwam gelopen. Vanuit de verte

zaghij eruit alsof hij kwaad was, en dat bleek, toen hij eenmaal

voor ons stond, ook zo te zijn. Hij begon meteen te tieren dat wij

zonder toestemming zochten, dat wij onmiddellijk van zijn

terrein af moesten, enzovoort. Toen hij enigszins tot bedaren

kwam, zeiden wij tegen hem dat we toestemming hadden

gevraagd en gekregen bij die en die persoon. Dat bleek de pach-

ter. De man met de baard bleek de zoon van de eigenaresse en

vond dat de pachter niet kon beslissen ofer wel ofniet gezocht

mocht worden. Wie nu uiteindelijk de toestemming moet verle-

nen in dergelijke gevallen is voor dit stukje nu even minder

belangrijk, wat wel van belang is, is hoe je met deze confronta-

ties omgaat. llij vertelden hem dat we natuurlijk meteen weg

zouden gaan en dat het ons speet dat we overlast hadden

bezorgd. lUat wij ook meenden, want dergelijke situaties zijn

nooit leuk, voor niemand. Uiteindelijk werd de man rustig en

voor rede vatbaar, en begreep hij dat wij te goeder trouw hadden

gehandeld.

Het is dus alti¡d belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk te

zijn. Er is een aantal zoekers die, gelukkig, zeer grondigte werk

gaat. lk ken zelfs een medezoeker die soms al weken van tevoren

contact zoekt met de eigenaar of pachter van een terrein. Soms

telefonisch overlegt en uiteindelijk pas gaat zoeken als hij meer-

dere malen met de eigenaar gesproken heeft en afspraken

gemaakt heeft. Het lijkt omslachtig, maar ik vind het wel het

aanbevelen waard. Als wij zoekers goed en eerlijk omgaan met

de eigenaars van de terreinen waar we willen zoeken, en wij

komen onze afspraken na, dan is dat alleen maar in het belang

van de hobby. llij leven in een poldercultuur, waar het overleg

hoog in het vaandel staat, en die cultuur pakt vaak erg gunstig

uit. Als wij niet alleen met de eigenaars, maar ook met de profes-

sionele archeologie omgaan op een correcte manier, en wij
komen van onze kant de gemaakte afspraken na, dan zal onze

hobby in Nederland nog lang kunnen voortbestaan.

Hans Elsevier Stokmans
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Dit is een veel gehoorde vraag als zoekers elkaar onderling

treffen op een akker ofeen zoeherrein. Sommigen vertellen dat

ze er niets hebben gevonden en andere zeggen dat het een

redelijk tot goede plek is. Als de vondstenpoties of bekers open

gaan en de zakken worden geleegd, is meestal snel te zien ofje

met een 'oude'ofeen 'nieuwe'zoeker hebt te maken. Sommige

zoekers laten liever niets los over wat ze hebben gevonden en

doen dan wat vaag en geheimzinnig.

Dit is de enige overeenkomst tussen
een'oude' en een'nieuwe' zoeker.

Zeker als ik zelfop de betreffende
plek ga zoeken kan ik met zekerheid
zeggen ofde zoekers die er al

zochten'nieuwe' of 'oude' zoekers

waren. Veelal zijn er op zoekplek-
ken altijd wei sporen die wijzen op
de eventuele ouderdom van de

vondsten die je kunt vinden zoals

aardewerkscherven en niet metalen
voorwerpen. De nieuwe zoekers

lcijken er vaak overheen terwijl de

oude zoekers deze vrijwel altijd
oprapen.

In de collecties van 'nieuwe' detec-

torzoekers, die ik in de loop der
jaren heb gezien, valt het me vaak

op dat voorweryen van niet-metaal
ontbreken. Anders is dat bij de

zogenaamde'oude' gravers die
meer voolweryen van aardewerk en
been in hun collecties hebben. Ik
noeÍ:nze in dit geval gravers, omdat
deze personen eigenlijk zijn begon-
nen zonder metaaldetector. Er
waren diverse manieren om een

collectie op te bouwen. De eerste

manier was het legen van beerput-
ten wat een grote variëteit aan

aardewerk en l¡enen kammen,
ldeipijpen en andere gebruiksvoor-
weryen opleverde. Daarentegen was

het aantal munlen en ldeine meta-
len voorwerpeîzeer gering in deze

collecties. Dan waren er nog de

stortgravers die grond uitgroeven en
deze dan zeeftlen en dan de voor-

werpen die achterbleven in
de zeef eruit haalden. In
deze collecties vind je

wel veel munten, ges-

pen, musketkogels,
ldedinghaken en andere
metalen voorwerpen.
Ook kom je er veel

ldeipijpen, zalfpoq es,

benen werpkootjes idei-
knildcers en ldeine flesjes

Beide soorten gravers hadden in de

loop van de jaren een breed scala

aan kennis opgebouwd met betrek-
king tot metalen en niet-metalen
voorwerpen. In eerste instantie was

het belangrijk of een voorwerp heel

of deterrninabel was. De ouderdom
was in de regel een zaakvan latere

orde. In veel gevallen was het een

hele puzzel om achter de ouderdom
van een voorwerp te komen, daar er
bijna geen tot een enkel (ik doel
hiermee op de he1ft van de jaren
zeventig) boek op dit gebied voor-
handen was. Daar ik tot de groep
storlgravers kon worden gerekend,
was er een ware ommekeer toen het
boekvan J. Baart (Opgravingen in
Amsterdam) voorhanden kwam.
Alle bakles, potjes en zakjes waar ik
mijn gevonden spulletjes in depo-

neerde, werden omgekeerd en in
veel gevallen konden mijn vondsten

van een juiste datering worden
vootzien. Veel van deze voorwerpen
waren van niet-metaal.

Een ander voordeel was, dat ik op

mijn elfcle jaar al bij een historische
vereniging was aangesloten. Het
was voornamelijk aardewerk bij
elkaar puzzelen, plakken en gipsen.

Versierde pijpekopjes

voor veel zoekers een

geliefd vezamelobject

plinttegeltje

t"

tegen.
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Toch had dit een

grootvoordeel 
"daar ik al woeg iå

aardewerk kon
determineren en
de ouderdom
bepalen. Niet
alleen het late

$6elrye eeuws)

maar ook het
vroege Duitse

steengoed en
Romeins behoor-
de tot het gevon-

den aardewerk binnen
de vereniging. Dit was een goede

leerschool, die snel werd voortgezet
in Delft waar meer opgravingen
plaatsvonden. Hier bemerkte ik dat
er meer was dan aardewerk en
metalen voorwerpen. Er werden
tijdens de opgravrngen veel benen,
houten, glazen en lederen voorwer-
pen gevonden. Door mijn interesse
naar oude voorwerpen bezocht ik
geregeld musea zoals het Stedelijk
museum het Prinsenhof, tegelmu-
seum Lambert van Meerten, het
Legermuseum (in het voormalige
pesthuis te Leiden) en natuurlijk het
Rijksmuseum van Oudheden te

Leiden en vele andere muea.

Vooral het bezoeken van musea is
een aanrader, omdat je dan de

voorwerpen op ware grootte kunt
zien en ook van een andere zijde
kan bekijken. Veelal zijn in de

regionale musea de daar plaatselijk
gebruikte voorwerpen te zien. In
Delft bijvoorbeeld is in de collecdes

vaak te
zien, hoe

eï !ïoeger
aardewerk
werd
gemaalt en
gebai<ken.

Een mooi
voorbeeld
is dat er in
de regio

van Delft
geregeld
pfoenen
worden

gevonden die gebruiktwerden bij de

productie van majolica en ldeine

proenen voor de

., tegels. Deze

proenen werden
tussen de borden

- en tegels geplaatst

en per stapel in de

oven gezet. Soms

zie je de ldeine

gaatjes op de

binnenzijde van
, bordenwaarde

proenen waren
geplaatst. Ook heb

ik tweemaal een

vefiest gevonden.

Deze conische aardewerk voorwerp-
jes werden gebruikt om nieuwe verf
te testen. Men deed de nieuwe verf
van boven naar beneden ronddraai-
end over de verftest welke al was

l¡ehandeld met het gebruikelijke
glazuur en bakte deze dan mee met
een gewone partij aardewerk. Het
resultaat was dat men dan precies

wist hoe de nieuwe verf zich
gedroeg, dus ofde verfdoorliep of
verldeurde.

Ieder die in de loop der jaren met
me op pad is geweest met zoeken,

heb ik geleerd dat er meer is dan
metaal. En dat ze vooral op het
aanwezige aardewerk moeten letten.
Als iemand anders ofikzelfvoor-
werpen van niet-metaal of scherven
heeÍÌ/heb gevonden die bijzonder

Netvøzwaring uit de Romeinse Tijd

Verfiest

zijn, dan worden deze voor-werpen

altijd besproken. Vorig jaar was ik
met een paar zoekrnaten aan de

rivier gaan zoeken en we liepen zo'n
twintig minuten langs de stranden

voor r¡/e op de zoeþlek aan h'va-

men. En terwijl we lekker aan het
praten waren, raapte ik diverse

voorwerpjes op waar de anderen

overheen ofvoorbij liepen. Op de

zoeþlek aangekomen vroeg ik of ze

nog iets hadden gevonden en ofze
nog iets hadden zien liggen. Er

kwam een ontkennend antwoord.

Maar mijn zoekdagwas al geslaagd

voor ik de derecborhad uitgepakl,

want ik liet ze diverse scherven zien
uit de 9e en roe eeuw, een stop van

steengoed van een kn"rik uit de r7e

eeuw en een, voor mezelf het
ldapstuk van de dag, nelverzwaring
uit de Romeinse tifd.

In de vijfentwintig jaar dat ik nu
zoek kan ik talloze verhalen vertel-

Zolfpotje
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len, waarin ik veel voorwerpen van
niet-metaal heb gevonden of nog
beter gekregen. Zoals een strijþlas
die iemand weggooide omdat hij
dacht dat het een stuk glasafval was,

een andere keer een gekleurd

plintentegeltje uit de r8e eeuw,

waarvan de vinder dacht dat het om
een recent tegeltie ging. In beide
gevallen had ikhun gewaagdof ze

het wel zeker wisten of ze het
zouden weggooien, ze wisten het
beiden zeker. Op zo'nmomentzei
ik altijd netf es bedankt en dacht in
rnezelf, die moeten nog een hoop
leren, en wat zouden die een hoop

mooie voorwerpen weggooien. Ik
was toen twaalf jaar oud.

ben en daar had ik geen bezwaar
tegen. In de regel nam ik ze altijd
mee voor m'n neef es en verzame-
laars. Maar als deze kinderen er blij
mee waren, rvaarom ook niet, dacht
ik. Toen ze voor de derde keer
teruglo,vamen voor meer pijpenkop-
jes en de stapel pijpenkopjes onder-
flrssen was geslonken van ongeveer
zestig pijpenkopjes tot een stuk of
twintig begon een angstig gevoel

zich meester van me te maken.
Door de modder en de ldei die aan

de pijpekopjes zat, had ik niet
gezien dat ze allemaal waren ver-

sierd met wapens, vissen, kroonties
en letters en voorwerpen.

Dat goedvoorbeeld, goed doet
volgen, blijkt wel
uit de vondsten
die mijn oudste

zoon Mart al

heeft gedaan.

Met zijn zeven
jaar weet hij
precies het
verschil tussen
oud en recent

aardewerk. Een
mooivoorbeeld
staat in D.D.A.
númlIref 42
waarin hij een
speelgoed grape

uit de r6e eeuw heeft gevonden.

Vorig jaar liepen \¡/e langs een

uitgegraven sleuf waar een nieuwe
waterleiding was gelegd. Hoewel ik
er weinig verwachtte, wat betreft
een goede zoekgrond liepen we
gewoon door tot we een harde

schreeuw hoorden en hij kwam
aanrennen met de bovenkant van

een baardmankrik. Van het voor-
jaar krvam Mart thuis met de mede-

deling dat ik met de metaaldetector
mee moest komen naar een park in
de buurt. 

.Wat 
schetst mijn verba-

zing: over een veldje was een laag

oude grond uit gereden met vooma-
melijk schewen uit de r7e eeuw.

Afgelopen zomer waren we op

bezoek bij mijn broer, die in een
nieuwbouwwijk woont. Mart en

Levi waren even weg en kwamen na
een halfuur vol trots de tuin in
gewandeld. Mart had bij een
geluidswal in aanbouw een lmrik
gevonden. De datering li gf zo rond
18zo-186o en hij is helemaal punt-
gaal.

Tot slot wil ik rrogzeggen, al vind je

soms spullen van bot, aardewerk of
glas die je zelf nog niet kunt deter-

mineren, neem ze dan voor de

zekerheid mee. Ten eerste het eet

geen brood en ten tweede het zal

misschien wel een tijdje duren voor
je erachter komt wat het eventueel

wel is , rnaar da| is altijd beter dan

achteraf te l¡eseffen van: verdikke-

me, dat heb ik al eens eerder gevon-

den en toen weggegooid

Benen werpkootje

Benen knopen

Dat ik ookwel eens foutjes maak,

bleek na afloop van een koude
re genachtige zater dagrniddag in
december 199o.
Bij de aanleg van een rijksweg
hadden graafmachines door van de

toplaag derrig centimeter af te

schrapen een oude sloot, ofeen
drainagegeul blootgelegd. fe kon
duidelijk zienwaar de sloot of geul
had gelegen omdat ie vol was

gestort met r8e eeuwse scherven.

Omdat er geen metalen vondsten in
werden gevonden, besloot ik de geul
uit te graven met de hoop op gedeel-

telijk of heel aardewerk. Na wat
graañverl< vond ik al een mooi wit
zal{poge alsmede heel veel ldeipijp-
jes. Het za1þoge had ik in een tas

gedaan en de ldeipijpjes legde ik op
de kant van de kuil. Er speelden ook
een aantal kinderen die woegen of
ze zo'npljpenkopje mochten heb-

*



Ancient Art Gallery Stormbroek
Archeologische voorwerpen / munten

Heezerweg 143 5614 HD Eindhoven tel : 040 - 2I3 28 77
e-mail : info@stormbroek.nl - www.stormbroek.nl

Romeinse tlansparant glazen karaf
Rijnlands Hoogte : l6 cm
datering : 3e - 4e eeuw

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

Romeinse aardewerk f,r'malamp met op

de bodem het makerstempel FORTIS
datering : 15 - 125 na Chlistus

met op zijn schouder een fibula
3e eeuw, hoogte :4,3 cm

Terracotta beeld van Aphlodie
met Eros, hoogte :2'7 cm
datering '.2e eeuw voor Christus

Romeinse bronzen applique van
Ammon Zeus, hoogte : 6 cm

dateling : le - 2e eeuw

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

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

zij constant op zoek naar nieuwe bodemvondsten, detectorvondsten, enz

Losse items maar ook gehele collecties, tegen kontante betaling.
wij



U kunt uw vragen natuurlijk ook
d.m.v. een e-mail nøor ons verzenden.

E- m ail: v raagbo ak@ d etectoro mateu r, nl

VRAAGBAAK
Ook ditmaal hebben we weer geprobeerd een interessante vraagbaak te produceren. Elke inzending is welkom Ook in het compu-

tertijdperk met de hiermee verbonden e-mail ís er ook altijd plaats 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 tekeníngen het bespro-

kene beter over dan bij een foto. Vermeld bíj uw vondslen zoveel mogelijk de maten, het materiaal en eventueel het gewicht.

Foto's welke worden gescand of met een digitale camera worden gemaakt dìenen een resolutie te hebben van min. joo dpi.
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Tekening 3; dit is
een onderdeel van

het mechanisme
voor een (deur)
slot, misschien
heb je er thuis
nog een oud slot
van liggen dan
kun je deze hierin
tegenkomen,
datering tot aan

heden.

Tekening 4; deze
rs voor ons een

raadsel, het lijkt
ons een deksel
van een tondel-
doos, maar de

spiraal hoort hier
niet in.

Van Arjen de Haan uit Groesbeek lag het volgende nog op antwoord te
wachten.

Vraagbaakteam:

Weet u wat voor muntje dit isl Zie bijlage.
Bij voorbaat dank, Mark.

Het betreft hier een rekenpenning van Hans

(lohann) lleidinger (meester t 67o-
t7z7 ) De voorzijde stelt de Engelse koningin Anne
(t7oz-t7t4) voor en de tekst voor zover ik die kan

lezen: AN NA.DC.ANC.S.F.E.H.REC I NA.

De keerzijde geeft een weergave van de vier
gekroonde schilden van Engeland, Schotland en

lerland in kruisvorm met in elk kwartier ineen

gehaakte letters C. de tekst:

COVNTER.IOHAN N.WEI DI NC ERS.RECH EN.PF.

Tekening 5; een laken ofverzegellood, het gat

behoort hier in te zitten omdat een lakenlood
uit twee gedeelten bestaat, op het ene

gedeelte van het lood zit een loden pennetje
op de achterzijde, het pennetje valt bij het
dicht klappen in het gaatje, en vervolgens
werd deze plat geslagen als borg.

Redactie:

Gaarne zou ik willen weten om wat voor soort
hangertje het hier gaat.

Leesbare tekst voorkant " ATOMIO DI"
De tekst op de achterzijde is niet te lezen!

Voorkant : een figuur met gekruiste armen,
rechtsboven daarvan een ldein kind met een soort
speer of stok. Achterkant : een soorl wieg.
Bij voorbaat dank. Johan, lid van de DDA sinds

)anltatr 2oo2.

Antwoord:
ANTONIO Dl PADUA oftewel Antonius van Padua

leefde van 1195-1231.

Deze heilige is beschermheilige van de kinderloze

vrouwen.
Alles op het hangertje wijst daar ook op. Voorkant
de beschermheilige en kind.

Achterzijde een wieg. Dateren is een stuk moeilij-
ker, omdat je dit alleen l<unt doen aan de hand van

devormfgrootte van het hangertje.

lk denk zelf rond rSoo en veel gedragen aan de

slijtsporen van het oogje te

zten.



36.

De 3 knoppen zijn riemkoppels,
deze zaten achter op de militaire

Van de heer I(ris
Lievens kregen we de

volgende scans

binnen met verzoek

om determinatie.

Speld r is een leerbe-

slag cq. haakje date-
ring begin 2oe eeuw.

jas om het
zakken van de

riem te voorko-
men tijdens het
lopen, datering
r9z5lr95o. Het
plaatje is een

beslagstul<je

welke ook een

militaire functie
heeft gehad.

Behandeling van determinaties van zoek-

gaan bekijken. lmmers op de computer kan gegoocheld wor-
den met beeld. Daarna wordt bekeken hoe de vondst het beste

in het magazine l<an worden gezet. Als l<leur of zwart-wit
afdruk, ln een artikel over dezelfde voorwerpen of als een varia
pagina of de vondsten vanl Sommige vondsten waar we niet
uitkomen gaan in de map met het grote vraagtel<en. Telkenma-
le wanneer we in contact l<omen met nieuwe of andere deskun-
digen komt deze map op tafel.
Al met al kost dit vreselijl< veel ti¡d, vooral als er meer dan

honderd foto's per zoel<dag worden genomen. De tijd die er in

wordt gestoken gebeurt door vrijwilligers in hun eigen tijd,
vaal< ook nog naast de bestaande bestuurswerkzaamheden.

Tussendoor worden er nog fotosessies bij leden gehouden, die
ool< behandeld moeten worden. Vaak is het schipperen van wat
heeft nu prioriteit en wat moet nu in het magazine om een

juiste balans aan informatie te geven aan de lezer.

Al met al leidt dit tot een magazine wat door meer dan rToo
met aanhang wordt gelezen en gewaardeerd.

Johan l(oning

dagen en de vraagbaak.

Regelmatig krijgen we telefoon of E-mails van leden die vragen
wanneer staat mijn inzendingin heT magazine. Ditzelfde zien
we bij de foto's die gemaakt worden op de zoekdagen. De

belangrijkste punten voor plaatsing zijn een afdruk van goede
kwaliteit en een juiste determinatie. Determinatie is niet alti,¡d

in een zucht en een scheet klaar. Regelmatig moet er verder
gezocht worden in de literatuur door verschillende mensen.
Daarnaast moet de inzender zoveel mogelijk gegevens van het
en over hetgevonden voorwerp aanleveren. Voor de vraagbaak
geldt; materiaal, maten, tekening, foto, scan, vindplaats en de

gegevens van de vrager. Alleen Jan is niet genoeg.
Voor de foto's van de zoekdagen gelden er andere zal<en. Voor
tot verwerking van het eindproduct over kan worden gegaan
moeten de foto's op CD-Rom worden gezet, foto's worden
afgedrul<t, waarna bij deze foto's de determinatieformulieren
worden gevoegd. ln het begin waren de formulieren slecht
ingevuld. Vele belangrijke zaken ontbraken of waren half ver-

meld. Vaak kon niet meer achterhaald worden wie de determi-
natìe had uitgevoerd. llanneer we aanvangen met de bewer-
l<ing wordt eerst de determinatie aangevuld met de maten als

deze niet staan vermeld. Dit gebeurt door de schaal te vergelij-
ken met de maat op de afdruk. Het gehele pakket gaat langs
een aantal determinatoren voor controle of voor een

tweede/verdere determinatie. Als de fotoafdruk niet duidelijk
genoeg is worden er afspraken gemaakt om betreffende CD te

Hallo Dick, alsnog de beste wensen en natuuriijk alle medewerkers van
De Detector Amateur. Ik heb de volgende vraag. Ik hel¡ laatst een aarde-

werk paardje gevonden. Op de

beschadiging van de staart na is het
paardje zeer gaaf. Vindplaats
Amsterdam, locatie werkzaamhe-
den Piet Hein tunnel. Ik heb al div.
mensen geraadpleegd maar nog
geen duideiilk antwoord gehad. Ik
zou graag de datering willen weten
en waar het vandaan komt. Ik ben
tot nu toe zo ver dat Ruud de Heer
zei daI het vermoedelijk Frans is,

datering r4e of r5e eeuws, de afmetingen van het paardle zijn ongeveer

9.5 bii 9.5 cm. Ik zou ook graag willen weten waar ik evt. informatie zou
kunnen opzoeken.
Bij voorbaat dank, groetjes Marcel.

M arcel.

Een antwoord is zomaar niet te geven. Ook wij hebben rondgevraagd. Wij
denken dat we richting de Joodse cultuur moeten zoel<en gezìen de afbeel-

ding op de borst van het paard. Een mogelijkheid die gegeven is op inter-
net te gaan zoeken naarfonder Joodse lconografle.
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Middeleeuwse gouden munl

TRACKER IV
Een goed begin

Z¡lveren munt I 581

St. Jorß

- Geluids discriminatie
- Regelbare gevoelugheid
- ßeg elba re disc riminatie
- Verwisselbare 1B cn schotel
- Batterijen controle d.n.v, geluid
- Ko ptel efoo n a a n s I u ¡t¡n g
- Mogelijkheid on schotels te verwisselen

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige d¡scr. stand
- M e e r-too n s g e I u i d s d is c rini n ati e
- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- liptoetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Be g el b a re d is c rin in ati e

- 3 -too n s g e I ui d sd i s c rini n ati e
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom atis c h e g ro n d ba I a ns
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldscherm
- Armsteunmodel
- Verwisselbare 2l cm. schotel
- nptuetsen bediening
- Begelbare Discilminatie/Notch
- Regelbare gevoeligheid
- Autom atis c h e g ron d b a I a n s
- Ko pte lefo o n a a n sl u itin g

- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- D¡gttale voorwerp indicatie
- TTptoetsen bediening
- Regelbare discr en gevoeligheid
- No motion all metal en not¡on all metal
- 3-to on s g e I u i d sd is c ri m in atie
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel
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Pelgrinsinsigne
ca 1575-1650

ØøeoørcHu/ø
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - Tel. (01 l4) 370480 - fax (01 t4) 370481
E-nail: detèct@wxs.nl - lnt. 00 31 ll 43 70 480 t http://home.wys.nl/-detect/
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DEALERPAGINA

r Kooistra Metaaldetectors
Compass / Garrett / C.Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren r14,84o8 HP Lippenhuizen
tel. (o5rj) 46 50 9j
E-mail: info@kooistra-detectors com
I nternet: lm. kooistra-detectors.com

r Lankman Detectoren
Verkoop en verhuur White's metaalde-

tectoren I Dag- en nachtservice

Zilverlaan 48,847r EB Wolvega (Frl)

tel (o56r) 6r o8 77
E-mail: lankman@zonnet.nl
lnternet: ww metaaldetectorwolveganet.nl

r ADSG Metaaldetectie
Verkoop: o.a. White's, Viking en Atlantis

Tevens verhuur en opsporing

J P. Beukemastraat r8, 9965 R.l Leens

tel (0595) 57 t7 49, mobiel o6-40o21264
lnternet: M.metaaldetectie coni

Detector shop
officieël dealer van White's / Diepzoekers /
Onderuaterdetectoren / Leidingzoekers /
Jongeren- en kinderdetectoren I M AZ

hoofdtelefoons / RVS scheppen / Detectorac

cessoires / Detectorverhuur / lnruil /
Ops pori ngen

Horsten 32, 958r TD lvlusselkanaal
tel (o599) 47o 878, fax lo59g\ 47o Ø9
mobiel o653 643 785
E-mail: info@detectorshop nl

lnternet: M detectorshop nl

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

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede

tel (o53) 43o o5 tz, fax (o::) +:+ SS S8

E-mail: info@detect.nl
lnternet: ww-detect nl

Detection Svstems
Holland (Rúud de Heer)
lmporteur White's Benelux / Minelab /
Viking / Fìsher / C Scope / Tesoro / Laser

Startrack

Veerpad z, 8276 APTalk
tel (o38) 3q 65 91, fax (q8\ 3fi 648o
E-mail: info@metaaldetectors nl

E-mail: metadec@wxs nl
I nteÍnet: www.metaaldetectors nl

Flevo Detectors, lVilko Rook
Tesoro / White's / lr¡linelab / XP metal-

detectors / Verhuur van diepzoekers en

oPSPofl ngsservrce

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O P

tel (0527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo detectors@wolmail nl

lnternet: w.fìevodetectors nl

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

Zwaluw r5, 3752 Nll Bunschoten
tel qy2gg 94 9r, mobiel 06-21885695

E-mail: wbos@voeding tno nl

lnternet: ww detectornl

Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Verkoop / Service / Ontwìkkeling van

White's en Atlantis detectors

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (o24) 677 40 63

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

detectiepoorten

Haverdreef r9, 7oo6 LH Doetinchem
tel (o3r4) 39 t456, fax (qt4) 39 t4 z4
lnternet: M.ceia nl, E-mail: info@ceia nl

Kortbeek Metaaldetectoren
Ruime keuze in hobby en professionele

detectoren, waaronder de bekende
!lhite's metaaldetectors

Hondorpweg r, Ttzr KA Aalten
tel (0543) 47 86 96, mobiel: o653 964o75
E-ma i I : i nfo@coi n h u nters. nl

lnternet: M.coinhunters nl (under construc
tion)

Handelsonderneming
D.J. Laan
Tesoro / Minelab / Viking

C Scope / Fisher

P¡eter lvlaatsstraat 1 2

r777 AP Hlppolytushoef
lel. (02271 59 3z 86, fax (0227l| 59 1t 29
mobiel'. o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl

I nternet: www.djlaan nl

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

Crote Houtweg 97
r944 HB Beverwijk
tel (oz5t) 225457
Email: treasure@wxs nl

I nternet: M.metaaldetectorpagina.nl

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

Kleine Haarsekade r 9

4zo5 NA Corinchem
tel (or83) 6z r5 oo

EIR Technische
docu mentatie & I nstructie
Tesoro / Minelab

lvleidoornstraat l9a, 3o36 WC Rotterdam
tel (oro) 467 84 78, mobiel o6-tt3zzt96

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher

Het Sterrenbeeld 48, 5zt5 ML's-Hertogen-
bosch
tel. (o73) 548 ìr 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan nl

lnternet: ww.gelan nl

r P. vd Putten
C Scope / Fisher

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

r HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron f Carrett f
Detector Pro

Stationsstraat ì32-r34, Deurne
tel (o4%) 31 44 6j

r DEPA Zeeland
o a White's metaaldetectors

lndustr¡eweg 2-6, 4l8o AC Vlìssingen
tel (oìr8) 4t 635t,fax (orr8) 4r 53 zo
Tevens een vestiging ln Goes

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro

Minelab / V¡k¡ng / Fisher / Celtic

Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie-

poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector [¡nanc¡ering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel (oil4) 37o48o,fax: (or4)37048r
lnternet: M.detectornet nl
E-mail: detect@wxs nl

M iliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
I m porteur Laser metaaldetectors

Dealer White's, Minelab, Tesoro en

CEIA detectiepoorten

Dr Philipsstn 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 523 18 72, mob¡el: 06 r3o2oor
fax (o451 54 t8 7z
E-mail: miliron@home nl
I nternet: ww-miliron nl

Steenbergen Detectors Hulst
'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 financiering
I nkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel oolr (f4) 37 o48o, lax: oo3r 0r4) 37 04 8r
I nternet: M.detectornet.nl
E-mail: detect@wxs nl

Antwerpen detect
Metaaldetectoren voor verkoop en

verhuur o a White's detectoren

Hooghuisstraat 26, B z94o Hoeven, Eelgië
rel ß2) q66975r, mobiel (32) o4758t5o26
E-mail: ronnym@yucom be
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Fisher l2l0

EIEIE¡HË
n !=i1y FISHER. een miit-

Vãal in de geschiedenis,
een fabrtkant 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-
tèn'i Gebaseerd op de versla-

- gen van de CZ zoekers dat
waardevolle objecten buiten

.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

- h;un kant, naast zilverpapier
liggertde munten heeft gede-
tecteerd. Dankzij SMD elektro-
ñica, geheugen voor de laat-
ste afstelling, snelle VCO
pin-poínt, een gevoelige wide
scan,"alle fneta len, auto-tune,
nat strand zoekafstelling en
een demontabele behuizing
voor urenlang zoekplezier,' hoort 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 relikwieen
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
bespa rende "Tri g ger 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-
zoch|" 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

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

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

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

Waarom u nu kiest voor een Fisher detector bij Gelan:

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de labrikant

. Wii hebben leveringen rechtslreeks van de labrikant

. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontw¡kkel¡ngen

. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

detectors

. Wii hebben alle modellen op voorraad

. Wii leveren detectors met CE keurmerk

. Wii hanteren een eigen garantietermijn van 3

. Wii leveren met Nederlandse handleiding

. l^tii 'iiñ ^^L ^ñôñ ^ñ 'ôrÃ:dôñ l^^ -¡--,^^lt.'-'

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" o16,5" 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

I{ L.{Bo



610 t-

Een goedkope detector en toch
volgens diverse testen één van de
'diepstzoekende' detectors.
Heeft bewezen, 'de' detector te zijn voor het
opsporen van kleine, zilveren muntjes.
Eenvoudig te bedienen. Discriminatieknop met dual-

tone stand, perfec-t ijzermasker en instelbare'rjzerdis-
criminatie.

loflt-

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 zoekfrequenties. Groot scherm met duidel'rjke
digitale aflezing. Laat niet alleen de diepte van het
voorwerp, maar ook het verschil in grootte van het
voorwerp zien. Lichtgewicht en een perfecte balans
(belangr'rjk voor de akkerzoeker).

JoHt-

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 assortiment, onze prijslijst, occasions, acces-

soires, boeken enz.

Leden 5% kort¡ng. Alle n¡euwe apparatuur wordt geleverd met Nederlandse
gebruiksaanwi.lzing, 2 jaar garant¡e en een hoofdtelefoon.


