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Elrion t¡lr-¡

Dit is de lichtste akkerzoe-
ker ooit gemaakt, hier krijg
je geen tennisarm van,
weegt 999 gram! Nu met de

f'' :(
(

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

o discriminatiel € 699,-

C-en quista elcr

F Max

Wordt veel verkocht aan

archeologische diensten
vanwege zÌjn eenvoudige

bediening, geringe
gewÌcht en door zijn

hoge gevoeligheid,
ook in lastige grondcondities Nu met superlichle zt x z4
cm spider zoekschijI Verschil t o v de Silver Sabre p Max:
de Conquistador p Max heeft een vaste alle metalen-stand
en een frequentieschakelaar om storingen van andere
detectors uit te schakelen € 599,-

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

€ 1095,-

Cutlass ll pMax

$rts--=_=o

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

€ 459,-

e ompaelre

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

detector heef¡ n I o-discrimina¡ie!

€ 339,-

:t;



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

inruil krijgen de eerste 3 klanten een waardevolle

portofoonset t.w.v. € t79,- cadeau (PMR 466).
Bereik tot 5 km!

Grijp nu je kans!

tot ze'.'olg d:i de Excal'brir tol de kr acht gsre

deteciors behoori ls a s r,,'¿addeteclor ie cebru ken

n zoel- en zoirt v,'eier (totaa geen sloring noch van zour

of rn,¡era en en ioch d scrir¡ n¿l e'an JZer en z ,,'erpa

p er) a s dL l<detecior (iot 40 rreler drepie) err r:a' ,,rdig
¡ s la¡ddeiecio, \tiordt ge e,.,erd r¡et: ¿der ,,'a:erd chte

hooldie efoon en bescher'rl<a ' € 149s,-

SuperøoecJe srr¿¡ddetector, lotral ge€n slo

r ns op n¿tie zoLrie err olger¡ ¡eral seerde

sirande¡ ieru,; deze lzer en

zilverpap er u lsch¿
<eld l(a¡ u ter¿¿rd

over¿ nree gezochr

uro den, dus ook oo
a((ers s a s heup

model te gebruÌkerr Werkt op
r7 freqLrentÌes en behoor r ,,,:t d epie

#ç- -'' JeL¡c¿r,br.t o , "deorder
\'r'arer,,/ar arri r,¿n de So,.'ere',gn \t/erk¡

dus ool< op r7 frequent es ln conrb n¿t'e
nret de z5 cn¡ u' de sc:n zoeksch'ji heef¡ dat

þc - L -6- d- loD U rgr' .r: ^,e. ee¡

z5 cnr lr,'de scan zoe<sch 1f, op ade' e,r

!::l::..?:,::úaeû'ìerer 
see' € 1049,-

Meter € 225,-

c-ffi

Deze I chtgeu, ch¡ detector,.,er

','angl de zr','aardete oude l'4rrsketeet

ser e Profess onele arraloge detecior voor de pr 1s

'ran een middenk ¿sserl PÌima al<kerzoeker en scoort
\/oor¿ zeer goed op k el en andere zvrare grond, orttdat

er een u'rde scan zoekschrlf
gebru kt ',,ordt ZoekschrJf :-_

keuze iussen zo o[25 orr sch;f
7 (,mel bescherm<ap) Crondontstor ng

ze f n te stel en V./erkfrequentie: 5 kHz

Heupmodel: onr te bouu'en iot Cebru k

8penleh-b' re' . C¿,o'-o. 2 ¿"

Nikke /rreraal hybr de op aadpacl< i:der en een bescherm c q draagtas nret band

€ 149,50
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ç Van h et Bestuur

V oorwoord,
'Wanneer wij hier in het noordelíjke deel vøn Nederland

øl zomeruøkøntíe hebben, glijdt dít nieuwe møgøzine

do or de briev enbus. Als b estuur hop en w e døt jullie
øllemaøl in de vøkøntiepenode voldoende zonnevitømi-

nen op zullen halen om. er in het níeuwe zoekseízoen op

de akkers weer tegenal,n te kunnen gøøn.

De løatste tiid wordt het steeds d.uidelijker dat het van

groot belang is døt leden van onze verenigtng zich øansluíten bij
pløøtselijke of regr.onøle verenigr.ngen. Veel van deze verenigingen

weten nog steeds niet vøn het bestøøn va.n ons af en denken dat wtj
øllemøøl ongeorgøniseerde eenLingen zijn die in het veld rond.lopen en

maer wøt aanmodderen. Ooþ wordt d.e kennís over metøalvondsten

binnen onze vereniging onderschat.

De leden díe doorgegeven hebben in welke archeologr.sche verenígr.ngen

zij actíef bezig zijn en nu denken: díe voorzítter beloofi wel wat, nxa.a.r

wtj hebben híerover nog níets gelezen ín het maga.zine, hebben gelijk.

Echter voor høn gloort er hoop en hulp uit onverwøchte hoek. Bínnen-

kort zøl ilc een kleine ing'eep in het ziekenhuis moeten ondergaøn. In
de veerLien døgen døarna die voor het herstel staøn, hoop ík døI pøkket

vøn ínfonnatíe uít te werken voor een øfükel ín het møgøzine.

Steeds vøker melden zích leden via e-møil d.ie øa.ngevøn net iets meer te

weten over een bepaøld ondet'werp dan een ønder. Dit juichen wij dan

ook toe. Speciølísme is een goed ding en werkt er verder aan mee otn

het peíl van ons møgøzíne op een hoogniveøu te houd.en. Denk je ook,

d.øt je d.aarbij zou kunnen horen, meld je d,øn aan per møil bij d,e

redactie.

Het vorige nunLmer v)as a.l binnen rna.ør nog niet d.oor míj gelezen.

Toch wøs er øl commentl,a.r van mijn eega. Of ík maør even het blad

door wou kijken en zeggen wat er mij ín opvíel Ik kon niets øpørts

vínden behalve dat het er verzorgd. uitzag en d.øt er weer een vatia ín
kleur in stond. Nu døt wøs het niet. Het bleek, d,øt ik míjn dikke kop

over het hoofd hød gezien bij het voot'woord, Toch wil ik Kees Leenheer

H u is h o u del¡¡k regle m e nt

6j

I Vraag ahijd toestemming tot zoeken qan de

landeigenaar of beheerder van de grond

I Legitimeer je met je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze vereníging'de Detector

Am a¡eu r' een detecto ra mb assadeu r.

I Laat munitie liggen; indien nodig de plaats

markeren en de politie waarschuwen

I Zoek nooit op archeologische t?rre¡nen,

lenzij je toeslemming hebt vørkregen van

de bevoegde instanties om mee le helpen

bíj een archeologische opgraving

I Neem zoveel mogelijk het metalen afval,

zoals lood en koper mee Denk om het

milieu

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

zo, dat er geen schade zilhtbaar is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grosmat)

I Vondsten, waoruan men redelijkeruíjs kan

oonnemen ofvermoeden dat deze van

w eten s ch a p p e I ij ke cu I tu u rh i sto ri s ch e

waorde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

plalts waartoe het gebied behoorf

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld by de desbetrefende

a rcheol ogische i nsta nties, zo a ls de

provinciaol archeologen en hel KPK

I Het's nachts zoeken zonder toestemming

von de landeigenaar is verboden lemand

die's naohts zoekL is verdacht bezig



Lidmaatschap

hien,oor bedanken. Op deze maníer word ík ook een bekend.e Ned.er-

lønd.er.

Een pre|tige vakantie toegewenst ín binnen- en/ofbuitenland.

.lohøn Koning

Newbury Røll,y reis gøøt niet door

Vøn veel kønten kregen we øl vragen of en wønneer d.e jøørlíjkse reis

nøar Engeland gehouden werd. Veel zoekers zitten elk jaar hier op te

wøchten. Jømmer genoegkøn ook dit jøør de reís na.ør Engeland niet

d.oorgøøn. De orgønisøtie in Engøland, Leisure promotions is gestopt

met het orgøníseren va,n grote rally's waar honderden bezoekers op

øJkomen. Er wordt ølleen zo nu en dan een kleine 'eend.øøgse' wed.-

strijd georganíseerd.

De verenigtng zøl bektjken of er ín de toekomst op een ønd.ere mønier

een reis ís te orgøniseren.

De ínhoud vøn het møgøzine

Eindelijk vøkøntie. De redøctie heefi afgelopen seízoen, en ook met het

magøzine dat voor u ligt volop zijn best ged,øøn er een leuk en interes-

sant møgøzíne vøn te maken. Dit wordt net als het andere verenigr,ngs-

werk gedaøn door vrijwilligers in d.e øvonduren en de weekenden. Wø

hopen dat het møgazine u beualt. Nøtuurlijk kunnen we het niet

ied.ereen nøa.r d.e zin møken. De een høef.liever meer zoekverhalen, de

a.nder meer ørtíkelen met voorwerpen of techníek. Ook kan je níet elk

n+øgøzine vullen met alleen møør interessønte artíkelen. We zíjn toch

voor een groot gedeelte øfuankelijk v&n uw inbreng.

We kríjgen zo nu en døn wel reacties vøn leden døt het bla,d er mooí

uitziet, en d.øør zíjn we uitera.ørd. blij mee. Maar we zíjn toch wel

benieuwd na,ar wa,t u bíjuoorbeeld. vindt vøn de 'gebruikerser-vøringen',

de rubrtek 'vondst vo,n het jaør' enz., enz. Misschien heeJi u wel id.eeën

voor een geheel nieuwe rubriek of wilt u m.eer kleur in het magazine,

maør misschten bent u ook wel heel tevreden en hoef. er vøn u niets te

verønd.eren. Løat ons uw meníng eens weten via een brief of e-møil.

Misschien vindt u het ook wel leuk om eens zelf een øníkel te schñjven.

We weten dat er onder onze led,en veel schríjversta.lent zit. Lijkt u dat

leuk, neem døn gerust contact op met de redøctíe.

Wij gøøn er nu eventjes tussenuit, lekker ontspannen, even níet denken

aøn het DetecLor Møgøzine en we hopen na de vakøntie grøøg iets vøn

u te horen. Prettige vakøntie!

I(e e s Le enheer, r e dacti e

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt alt¡id per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in

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

van het Iopende jaar. Opzeggingdient uiterlijk op r augustus schrÌftelijk binnen

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

Postbank r675000 t n.v. De Deteclor Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bij de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

rijtje zetten. llilt u zoveel mogelijk

schrijven/mailen in plaats van

bellen l!!

Ledenadmin istratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie b¡j:

!L Woudstra, Melkemastate r6,

8925 AP Leeuwarden

w.woud stra @ detectoramateu r. n I

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D. Smilde,

Pr Bernhardweg 3t,

8453 XC Oranjewoud,

tel (o5r3) 63r978.

d smilde@detectoramateur nl

Bestuursleden

Activiteitencom missie

Voor vragen, suggesties enz over

zoekda gen, determinatiedagen

kunt u terecht bìj: C Lukassen,

Meerpaal zt8, 9732 AM Croningen,

Tel. (o5o) 54r3396
zoe kda g@ detectoram ateu r n I

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5tz) 545tt7
redactie @detectora mateu r.n I

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

J. Koning, Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

vraagbaak@detectoramateur nl

Voorzitter

J Koning

Rood borststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

fel I fax (o58) 2t65573

j koning@detectoramateurni

Vice-voorzitter & hoofd redacteur

C B Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54ß77 (na r8 oo uu|
Fax (o5tz) 545tt7
redactie@ detecto ra m ateu n n I

Bestu u rslid

D Eekhof

Vangstraat 46
847r EX Wolvega

Tel / fax (o56r) 6r8579

d eekhof@detectoramateur nl

Bestu urslid/ze secretaris-

JHuls
C roenendael zor

8z7r EL lJsselmuiden

Tel (o38) 33rr68r
j huls@detectoramateurnl

Bestu u rslid/coördinator

activiteitencommissie

JBosma
Korenmolen 7t

9zo3 VB Drachten

Tel / fax (o5rz) 515rz
j bosma@detectoramateur.nl

Secretaris

D Smilde

Pr Bernhardweg 3r

8453 XC Oranjewoud

Tel (o5r3) 631978

Fax (o53) 632927

d.smilde@detectoramateur nl

Penningmeester & ledenadministratie

W. Woudstra

Melkemastate r6

8925 AP Leeuwarden

Tel. (o58) z66t8t8
Fax (o58) 2664646

w.woud stra @detectore m ateu r. n I



XP
METAL
DETECTORS

wekkend diep,,.

t'-
n:

G

Øøecørc Ha,kt
Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NL)

Tel. (01141 370480 - fax (0114) 370481

lnt. 00 31 11 43 70 480

E-mail: detect@wxs.nl
lnternet: www.detectornet.nl

@ cnnnrurrr
Elektronica: 2jaar op onderdelen en uurloon

Schotel:1 jaar op onderdelen en uurloon.

XP Metaaldeteetors
gaan verhazing-

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de helangrijkste
ei genschappen van XP-Detectors

De door ons team gemaakte ADVENTIS en ADX200 metaal
detectors staan synoniem voor de hedendaagse kwaliteit, en onze

technologische vooruitgang. Deze detectors zijn een dramatische
verbetering ten opzichte van de reguliere detectors. 0nze technici
hebben, in samenwerking met diverse ervaren detector-gebruikers,
voor de ADVENTIS en de ADX200 de perfecte balans tussen diepte-
bereik en discriminatie ontwikkeld.

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

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

metaalafwijzing, waa rdoor we optimale presta-

ties krijgen in het veld.

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

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

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

IMPORTEUR:

Q ouscHnuvrnc
Robuuste 22.5 cm waterdichte
zoeksc hotel met beschermkap

Speciaal verstevigd verbindingsstuk.
Fiberglas ondersteel
D raaisluiting.
Comf orta bele f oa m hand greep.

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

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

Dubbele discriminatie.
Alle metalen stand.

Grond afstelling: automatisch of handmatig.
Normaal / Mlneralisatie schakelaar.
Voeding: 8 AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.

Batterijduur; 45 uur met alkaline, l5 uur met
oplaadbare pack

@ oerrrs
- 0plader
- 0plaadbare pack.
- 28 cm. Wide scan schotel
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Hel¡ben jullie dat ook we1 eens dat
je iets vindt, waaÍvan je denkt dat
je toch iets bijzonders in handen
hebt en dat je het niet thuis kunt
brengen)

Nou, zo'n voorwerp in de vorm
van een zegelstempel vonden wij
(ondergetekende en Jan Ophof) in
het najaar op een akker bij ons in
Sa1land.

Bijna op dezelfde akker vonden we

ook nog een haarnaald van brons
met een eikelmotief en een rinkel-
bel en een stuk van een bronzen
ruiterspoor uit de r3e eeuw, die
door de ROB beschreven is.

De zegelstempel hadden we zowel

bij de ROB a1s het I(PI( Iaten zien.
Die konden er op dat moment niet
zoveel mee. Er was namelijk nìet
zoveel bekend in de literatuur over
particuliere zegelstempels.

Dhr. Van der Veen van het I(PK
was wel benieuwd of er iemand is,

die het aandurft om dergelijke
zegels en zegelstempels volledig te
catalogiseren. Het I(PK houdt zich
wel bezig met zegels en zegelstem-
pe1s, maar kon de determinatie
van dit wapenschild en dus de

eigenares DONNA VITTORIA
AVOLOS nog niet achterhalen
omdat er geen relerenties waren.

'Waarom vinden we dit zegel nu zo

bijzonderì

Allereerst is er het wapenschild,
dat toch wel wat vragen oproept.

f e komt dit wapen in een toch wat
gelijkende vorm tegen op munten,
vlaggen, drini<bekers enz. uit de

periode van Philips II van Spanje

(t527 - ry98).

Er zljn op het zegelstempel dus
wel wat gelijkenissen met het
wapenschild van Philips IL Het
wapenschild is verdeeld in meer-
dere kwartieren (stukken). Het
kasteel zou van I(ASTILIE kunnen
zijn. De leeuw van LEON, de

rechte lijnen van ARAGON en de

schuine lijnen van BOURGON-
DIE. Het kruis rechts boven zou
het Jeruzaìem kruis l<unnen zijn.
De kroon zou een grafelijke kroon
kunnen ztjn, en ga zo rnaar door.

A11een vanwege de ovale yorT'Ír zou
je zeggen dat het uit een latele
periode komt: meer ßelrye-
eeuws.

Daarnaast is er de naam DONNA
VITTORIA AVOLOS, die de

nodige vragen oproept. 'Wie was
dat eigenlijkl \Vas het misschien
een adellijke dame uit een Spaans

geslacht)

IGjk je op het Internet, dan ontdek
je dat het woord DONNA wel eens

de betekenis zou kunnen hebl¡en
van "vrouw van aanzien", van adel

dus. Dan is haar voornaam VIT-
TORIA en haar achternaam AVO-
LOS. De kroon bovenaan het zegel
zegt ook iets over haar stand, die
waarschijnlijk grafelijk was.

Het voeren van wapens van vrou-
welijke komaf werden veel meer in
Engeland en l(astilie gebruikt dan
elders.

I(jk je verder op het Internet dan
blijkt dat er op het eiland Sicilië,

bij de havenstad Augusta twee

forten waren gebouwd door Vize-
koninge (Duits), diezenaar zich-
zelf noemden, namelijk AVoLoS
en VITTORI A, ry64 - 1569 en dan
zit je dus weer in de periode van

Philips II van Spanje.

De vraag is dan: zljn de Spanjaar-

den hier in de buurt geweestl Het
antwoord is ja.Ze waren namelijk
in de periode ry72 ínZwTphen,
daar heeft een strafexpeditie plaats

gevonden onder leiding van Don
Frederik, de zoonvan de hertog
van A1va. Toch wel interessant.

Zo zre je rnaar, da| dit zegelstem-

pel nog veel vragen onbeantwoord
1aat. 'Weten jullie iets meer, stuur
dan een e-mail naar
bgeertmanor @free1er.nl. Met
dank aan de ROB en het I(PK,

. ¿¡\iv
:t; *

e;'¿ i4
+



6 R.J. Holtman

Laatm ¡ddeleeuwse
sluitgewichten in

VLAK D€Kf€L N/€T
SCHARN I€ RKAAK €N
ÍLVITKAAK, BUIT€N-
\^/ÀN D M €I lN G €VlJ L-
D€ VLÀKK€N, BINN€N-
\^/ÀND KoND, G€€N
V€KfI€KINÇ, II€K-
KINC€N OP D€Kf€L

N oo RD\^/€ST-
€u RoPA D€€17

AJb SS-6t Huís van 4 pond, model ú lngevijlde bonen op de buitenwand, die

doorlopen tot op de rand van het deksel Opschrifr 8 Ib; gîetersmerk drie kronen

Cevonden ten zuiden van Salzburg (Oostenrijk). Mossa 2154 g Foto's: Reinhardt
Kremer, Duitsland

AJbeelding 6z

Aþ 6z 66 Huis van I pond (t6 mark) en

kommen van 4 en z pond (resp. 8 en 4 mark),
model Et. lngevijlde banen op de buitenwand die

doorlopen tot op de rond van het deksel De

kommen zijn met vijlslreken gejusteerd. In de t8e

eeuw geijkt in Keulen Aanwezig ín het Kòlnìsches

Stodt Museum le lQulen (Duitsland) Massa's resp

jTro-t867 en 9j4 g (Keuls pond)

Aþeelding 65



Vormgeving van het huis:
in de buitenwandzijn acht of zes

ingevijlde banen aangebracht, op de

grotere huisjes geaccentueerd met
dunne ribben links en rechts van de

ingevijlde banen. De ingevijlde
banen zijn soms even breed als de

verhogingen daartussen. De binnen-
wand van het huis is rond en afge-

draaid op een draaibank (herkenbaar

aan de centerpunt in de bodem). Een

huis uit de omgeving van Salzburg

(Oostenrijk) heeft op het grondvlak
een standring ("fb. SS). Het platte
gegoten deksel is meestal aan beide

zijden goed afgewerkt en voorzien
van sierringen en centerpunt. Het
deksel scharniert met een naar
onderen stekende scharnierkaak om
een messing of ijzeren as die is aan-

gebracht in twee zijdelings van de

buitenwand uitstekende kaken.

Recht tegenover de kaken voor het
scharnier steken zijdelings van de

buìtenwand twee kaken voor de

sluitkaakvan het deksel (afb.

6z-641.

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

kende scharnierkaak. Hier recht
tegenover heeft het deksel een naar
beneden stekende sluitkaak met
twee oogjes. Het is niet bekend of er
een harpsluiting of een metalen pen-
netje aan een metalen ketting heeft
gezeten, om het deksel te borgen.
Van een uitmuntend bewaard geble-

ven gewicht van model E3 wijst de

I ndeling: (ro vondsten):

Huisje Aantal Deel Aantal

massa van het huis erop, dat er geen

sprake is van een metalen pen- of
harpsluiting. Vermoedelijk heeft dat

ook voor dit model gegolden. Wel is
het mogelijk dat met een koord, dat

tijdens het wegen werd verwijderd,
het deksel werd geborgd, of dat het
huisje in een buideltje werd ver-

voerd.t,

Vormgeving van de inhoud:
de kommen zijnvan buiten en van

l¡innen rond, afgevuld met een

sluitstukje (afb. 65).

Materiaal en afirerking:
gegoten messing, misschien brons.
De kom van het huis heeft soms in
de bodem een centerpunt. De kom-
men zijn van binnen en van buiten
afgedraaid. Het deksel heeft midden
bovenop een centerpunt.

Versiering en markering:
de kommen zijn soms op de binnen-
en buitenwand voorzien van sierrin-
gen. Het deksel is altijd op de boven-

zijde en soms ook op de onderzijde
voorzienvan sierringen. De boven-

rand van de kommen is glad en

onversierd.

|ustering:
lood in de bodem van de kommen
gegoten. Loodpropjes in de bodem.
In het grondvlak een messing plug.
Messing blokje met een ijzeren ldink
op het deksel bevestigd (afb. 63).

Diepe vijlstreken in het grondvlak,
deels doorlopend op de buitenwand
(afb. 66-69).

Kom Aantal Sluitstuk Aantal

Massa:

(6 opgaven): een gewicht uit het
verdronken land in Zeeland heeft
omgerekend een mark van zo8,r g.

Een huis met twee kommen, geijkt
in l(eulen, heeft omgerekend een

(l(euls) mark van gemiddeld 429 g.

Een huis, gevonden in de omgeving
van Salzburg heeft een pond van

omgerekend 538,5 g.Een huis,
gevonden in Nijmegen, heeft een

mark van 47,6 g.

Verhoudingsgetallen:
(9 opgaven): helling tussen 67 en

84", gemiddeld 79'. Hoogteratio
tussen 43 en 64%, gemíddeId 55%.

Opschriften:
op een huis uit de omgeving van

Salzburg is ,,8 lb" afgeslagen (afb.

6o) en in de bodem van dit huis is

,,4" algeslagen Op het deksel van

een huid, geijkt in Keulen, is ,,VIII"
(pond) gekerfd (afb. 63), waarbij op

de rand van de kom van het huis ook

,,VIII" (pond) is gekerfd. De twee

erbij behorende kommen zijn op de

rand gekerfd met ,,IIII" en ,,11"

(pond) (afb. 64). Vermoedelijk zijn
deze opschriften in een later sladium
aangebracht.

Merken:
het huis uit Keulen is op het deksel

geijkt door Caspar Grevenberg te

Keulen in ryzG en ry33 en door

Johannes ICrch in 1774; daarnaasr

met een ouder merk met de initialen
IN. Dit huis heeft op het deksel twee

merken: een schild met een gekroon-

de adelaar met de kop naar links, en

een stadsmerk of gietersmerk: een

hoekig schild, puntig van onderen,
met daarin vier horizontale banen
(afb.7o-74). Het huis uit de omge-

ving van Salzburg heeft als gieters-

merk drie kronen (afb. 6o). Het huis
uit Nijmegen is gemerkt met sterren
(op zowel deksel als grondvlak) en de

gotische letters ,,st w".

Datering:
(z opgaven): vóór t53o en r5e eeuws.

l6 mark
8 mark

14 markl

lz markl
(r mark)

8 lood
(4 lood)

8 mark l

4mark j
(z mark)

(r mark)

(8 lood)

(4 lood)

(z lood)

(t lood)

(Vz lood)

lt/+ loodl

l1/z loodl

[V+ lood]

'I

2

r2 IGsch [8] beeldt een dergelijk sluitgewicht af 1in dit artikel afb. 6z 66) met de volgende sluiting: door het bovenste oogie in de sluitkaak is
een metalen achtje bevestigd waaraan op zijn beurt een metalen achtje hangt; daaraan hangt een sluiþennetje dat door de kaken voor de

sluitkaak en de sluitkaak zelfkan worden gestoken. In mei 1994 bleek deze sluiting te zijn venangen door een stuk sisaltouw.

deksel van r mark huis r

deksel van 8 lood huis r

deksel van 4 lood huis 2



VLAK D€Kf€L M€T
f CHARN I€ RKAAK €N
SLV KAAK, BUIT€N-
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Aþeeldìng 68

Afu 67-69 Huis van S loocl, model ú lngevijlde
banen op de buitenwand die doorlopen op de rand
van het deksel Crondvlak zwaar gejusteerd met
vijlstreken Bodemvondst provincie Zeeland

(verdronken lond van de Oosterschelde) Massa

104,04 g.

Afu 7o en 7t Caspar Crevenberg, Keulen,

1726 en ,33 Zie de beschryving by aJb

62-66
AJb 7z Johannes Kirch, Keulen, q74 Zie
de beschrgving brj aft 6z 66
Afu 7j en 14 Nog niøt toegeschreven

merken op een gewicht van model Et Zie
de beschr¡ving bij afu 6z-66

AJbeelding 7o en 7t

V

Aft 75 Werkplaats van een gewichtenmaker, door
Chrìstoph \tr/eigel (Regensburg, t698, zie [z], [j] en

[5], vermoedelíjk nqqr een voorbeeld uit de

Nederlanden Naast enkele grote sluitgewichten met
beweegbaor hengsel is míddenvoor ook een

voorwerp te zien dat gelijkenis verloont met een

sluitgewicht van model Et

12we6
r"w33 tr$z+



Vindplaatsen:
(8 opgaven): I(antens (Gn), Nijme-
gen (Gld), Beverwijk (NH), Dor-
drecht (ZH, onzeker), verdronken
land van de Oosterschelde (Zld),
I(eulen (Duitsland, collectie I(ölnis-
ches Stadt Museum), omgeving Salz-

burg (Oostenrijk), Boedapest (Hon-
garije, collectie Burg Museum). Een

parallel is vermoedelijk aanwezig op

afb.75.

RECTIFICATIE
ln Detectormagazine 6r is in het

artikel'Laatmiddeleeuwse sluitge-

wichten' een fout geslopen.

Het bijschrift van afb. 5o-53 is bij

afb.55 geplaatst.
Het juiste bijschrift van afb. 55 is:

Deksel van r mark huis, model D3.

Puntcirkels op het deksel vormen
een kruis- of sterfiguur. Brede

ribben om de rand van het deksel.

Binnenzijde deksel gehamerd.

2 november 2c,ci2

7,oeKd,ag ArCheOn
Op zaterdag 2 november is er een

DDA-zoekdag in het archeologisch thema-
park'Archeon'in Alphen aan den Rijn.

Grote akkers beschikbaar.
In het volgende magazine meer informotie.

K€LT€N €N /OF
Ç€KMÀN€N?

Troffen de Romeinen in onze contreien nu Kelten of Cermanen
aanì Aan de discussie daarover levert keltoloog Lauran Toor-

ians met zijn boek "Keltisch en Cermaans in de Nederlanden"
een belangrijke bijdrage.

ln de laatste eeuwen voor Christus vormden de Lage Landen

een cultureel breukvlak: uit het zuiden rukten de Kelten op, uit
het noordoosten de Cermanen en in de eerste eeuw kwamen

de Romeinen. Traditioneel worden bevolkingsgroepen als de

Cananefaten, Friezen en Tubanten al sinds Caesar en Ïacitus
als Cermanen beschouwd. Het verhaal van de Batavieren,

Cermaanse stammen die in de eerste eeuw v. Chr. op vlotten
de Rijn kwamen afzakken en zich in het huidige Nederland
vestigden, is overbekend.

Tegenover deze zogenaamde Bataafse mythe in het noorden
plaatst Toorians de Belgische mythe in het zuiden. Net zo

traditioneel beschouwden de Belgen zich als nakomelingen
van de Belgae, de dapperste van alle Calliërs volgens Caesar.

Kelten dus. Maar waar die Belgae woonden is niet precies

bekend. Misschien vooral ten zuiden van het huidige België.

De Kelten bewoonden een enorm gebied, van lerland tot de

ZwarIeZee en ze ontwikkelden ene superieure cultuur. ln de

vrogge lJzertijd (ca 75o tot 45o v. Chr., de "Hallstatt-cultuur")
bezaten de Keltische heersers grote, door handel en nijverheid
verworven rijkdom. Op ruisende feesten in vorstelijke burchten
ontvingen bezoekers en volgelingen prachtige geschenken,

bezongen barden de heldendaden van de koningen en krijgers,

raakten de gemoederen al gauw oververhit door de ontembare
Keltische drift en drankzucht.

Rond de vijfde eeuw v. Chr. - het begin van de "La Tène-cul-

tuur" - verbrokkelden de oude maatschappelijke structuren.

Massa's Kelten trokken naar ltalië, Anatolië, Zuid-Engeland,

plunderden Delphi (279 v. Chr.) en zelfs Rome þ9o v. Chr.).

Omstreeks de tweede eeuw v. Chr. lijken zeterug te keren tot
een volgens de Romeinen "beschaafdere" leefi,vijze, in plaat-

sen waar woonwijken, handel en nijverheid geconcentreerd

zijn. Heuvelforten, die gebruikt werden voor bijeenkomsten,

als opslagplaats voor handelsgoederen en in noodgevallen als

woonplaats, waren er al in vroeger tljden. Na de periode van

verval verschenen die heuvelforten in het zuiden van de Lage

Landen. Zo'n derlig liggen er nog in Wallonië, een enkele staat

ook in Drenthe en Croningen.

Ook verdere archeologische vondsten getuigen van de grote

uitstraling van deze cultuur. Lokale aanvoerders liggen in

"vorstengraven" onder grote grafheuvels met kostbare grafgif-

ren.7e kregen hun wagens mee, gouden ofbronzen sieraden,

ingelegd met koraal, email en glas, maar ook ijzeren waPens

en bronzen vaatwerk uit het Alpengebied. Mogelijk gaat het

hier om geschenken van een veel machtiger en rijker heerser

uit een zu idelijk Keltisch kern gebied (Oost-Frankrijk, Tuid-

Duitsland, het Al pengebied) aan plaatselijke stamhoofden.

Er zijn geen archeologische bewijzen gevonden dat de Kelten

hun territorium door gewapende invasie uitbreidden. Onder-

zoekers nemen aan, dat de bewoners bleven en de nieuwe

Keltische mode en cultuur overnamen, zoals ze later deden

met de Romeinse cultuur, of zoals wij tegenwoordig doen met

de Amerikaanse. Praktisch nut van geavanceerder gereedschap

speelt zeker een rol, maar met de mode meedoen is tevens

een prestigekwestie.

De Cermanen duiken veel later dan de Kelten op in geschreven
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bronnen, die ook schaarse en onbetrouwbare inlichtingen verstrek-

ken. Caesar (De Bello Callico) situeert Kelten ten westen en Cer-

manen ten oosten van de Rijn. Sommige taalkundigen zijn van de

precisie van zijn gegevens overtuigd, daar hij zijn plaatselijke

tegenstanders kende. Anderen schrijven het scherpe onderscheid

in zijn boekwerk tussen beiden eerder aan politieke doelen toe: hij

had alle Galli overwonnen.

Een duidelijke grens tussen Cermaanse en Keltische gebieden valt
niet te trekken. Voor archeologen is het verschil tussen beide

culturen vooral gradueel. Toch, hoe meer men zich naar het noor-

den over de Rijn van het kerngebied van de La-Tène-cultuur verwij-
dert, hoe schaarser bijvoorbeeld Keltische munten en glazen

armbanden bij archeologische vondsten zijn. En vaker duiken dan

voorwerpen op die de invloed verraden van de als Cermaans

beschouwde Jastorf-cultuur. De huidige communis opinio luidt dat
in het huidige Nederland ten noorden van de grote rivieren geen

Keltische plaatsnamen zijn en ten zuiden ervan misschien zo'n
vijf.

Recent taalkundig onderzoek veronderstelt dat de Kelten mis-
schien noordelijker zaten, maar onzeker is waar precies. Toorians

schrijft dat overgeleverde geografische en personennamen niet
alti¡d ondubbelzinnig Romeins, Keltisch of Cermaans zijn. Bijvoor-

beeld Heerlen. De oudste vorm is het Kelto-Latijnse Coriovallum
van het Keltische corio-: 'leger(troep)' en Latijnse vallum :
'verdedigingswal'. Maar de moderne naam bestaat uit hel (gere-

construeerde) Germaanse Hariavallo, dat vermoedelijk in de

Romeinse tijd naast de Keltische vorm bestond (voor haria, verge-

lijk het Duitse 'Heer' : lege¡ en de Nederlandse woorden heer-

schaar en heerweg). (Korte) inscript¡es bieden ook weinig uitsluit-
sel, doordat een woord soms Keltisch en Cermaans kan zijn. Of
geen van beide, en ook niet Latijns, zoals de boomnaam
'hazel(aar)'. Dat komt uit een oudere taal, waarvan niets verder is
overgeleverd. Misschien een niet-Cermaanse en niet-Keltische,

maar toch lndo-europese taal (de Noordwestblok-hypothese uit de

jaren 6o), of, volgens de substraat-theorie, een nog oudere, niet
lndo-europese taal, zoiets als Baskisch, zwaar ondergesneeuwd,

maar nog net registreerbaar.

Op basis van de locaties van'vorstengraven'en heuvelforten en de

taalkundige analyse van een groot aantal voorbeelden van overge-

leverde geografische- en personennamen, die in zijn visie meestal

tot het Keltisch kunnen worden herleid, stelt Toorians dat het

gehele gebied van de Lage landen tot aan de Noordzee gedurende

del)zertijd was gekeltiseerd en als gevolgdaarvan ook Keltisch

sprekend. De germaniseringvan Nederland situeertToorians in

roo - r50 v. Chr., van Noord-Nederland, misschien een eeuw

eerder. ln de kustgebieden (Noord- en Zuid-Holland,Teeland,
Vlaanderen) kon het Keltisch zich misschien tot in de zevende

eeuw handhaven.

De numerieke kracht van Toorians voorbeelden is indrukwekkend.
Als het gaat om de interdisciplinaire discussie, waarin o.a. (histori-
sche) taalkunde, keltologie, germanistiek, archeologie en lndo-
europeistiek aan bod komen, krijgt de lezer de beginselen voorge-

schoteld. Dat onderbreekt het betoog en doet het werk op twee

gedachten hinken, waardoor het te elementair is voor vaklui, maar

toch te specialistisch voor de geinteresseerde leek. Het is een wat

eenzijdig boek, door de neiging van de auteur naar het Keltisch

'toe te trekken', zoals vroeger de germanistische wetenschap in

Nederland overal Cerman en zag. Toorians gaat ook niet werkelijk
in op de actuele kwestie van een derde of meer (wel of niet lndo-
europese) ta(a)l(en), respectlevelijk bevolkingsgroep(en) in de

Lage Landen.

Sommige onderzoekers denken bijvoorbeeld dat de Friezen een

niet-lndo-europees volk ziin, dat pas in de derde eeuw na Chr.

Cermaans ging spreken. Daar in geschreven bronnen geen spoor
van de oerbewoners van de Lage Landen te vinden is, proberen

taalkundigen met behulp van woordvergelijkingen en reconstruc-

ties te achterhalen welke sporen die oudere talen als substraat in

de moderne talen hebben achtergelaten. Toorians stelt de kwestie

aan de orde, maar doet daarover geen duideliike uitspraak. En of
de Batavieren nu Kelten of Cermanen waren, pardon , of ze nu

Keltisch of Germaans hebben gesproken, blljft bij gebrek aan

overtuigende argumenten nog steeds duister.

.Julia Quak-Stoilova

Overgenomen uit het NRC Handelsblad, z8 juli zoot

Lauran Toorian, Keltisch en Germaans in de Nederlanden. Taal in

Nederland en België gedurende de late ljzertijd en de Romeinse

periode ISBN z-87285-o75-9
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Laser

GeþrvtíK¿r'{ervnñng Ln,re.r R.n¡íer door )ohn Fenl

d<f¡.{

Na 3 jaar zoeken met een Fisher CZ-6, en 7 jaar zoeken met een White s Eagle

Spectrr-rm (oud maal prima model), zoek ook ik nu ongeveer z maanden met
Laser Rapier:. lk moet u,e1 eerlijk zeggen dat ik bij de eerste zoektocht de indr"uk
had dat ik iets aan diepte verloor. De grond was toen wel kurkdroog.
Toch had ik op de eerste zoektocht 3 Romeinse assen. Eigenlijk helemaal niet
slecht. Het probleem u'as eigenlijk dat ik veel te snel over de a1d<er heen laasde.

Hierdoor heb 1e het idee dat le minder diep gaat.

Bij de tweede zoektocht, ik 'rende' toen veel minder snel over de ald<er, vond ik
mijn ze zrlveren obooltje in ro jaar zoeken. Ook vond ik toen veel meer munten
dan tljdens mijn eerste zoektocht. Nu na z maanden zoeken met een Laser

Rapier heb ik a1 3 obooltjes (ldeine zilveren middeleeuwse muntjes - rze eer-Lw)

gevonden. Ze zijn res. o.J9, o.49 err o.7 gram, en ze zijn gevonden op een

akker waar ik aÌ zo'n 4 jaar (z à 3 maal per jaar) zoek.

Ook heb ik er zeer kleine Romeinse muntjes mee gevonden. (5 à 6 mm dooi'-

snede). Zulke kleine Romeinse muntjes had ik nog nooit eerder gevonden. 4,5
mm luchtbukskogeltjes zljn ook geen probleem. De Laser Rapier is echt een

detector om op Romelnse nederzettingen en/of stort te zoeken. Met de Rapier-

pak je de mr-rntjes gewoon tussen de spijkertjes uit. Miln 'ervaring' na 2 maan-
den is: de Laser Rapier is een detector die ontzettend fel op zeer kleine 'goede

voorwerpen" reageert. le moet de detector we1 de tijd geven om goed te kunnen
reageren, d.w.z. niet te snel "rennen" en de schotel net boven de grond houden.
lk zoek wel met het discriminatielevel op minlmum. In het begin graaf je we1

oboaltjes
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Keltische imitatie van een As van Augustus

eens iizer uit dat op een grotere

diepte 1igt, maar nu begin ik toch
wel het verschil tussen een munt en

een stul< ijzer op grotere diepte te

herkennen. Het ijzer heeft een iets

meer'knallende' piep. Als je dan

echt ziet hoe diep ¡e
het ijzer uit de

grond haalt, dan
weet je ook dat de

diepgang van de

Rapier bijzonder
goed is.

Je zult mij ook nooit
horen zeggen dat ik een

zilver dubbeltje op 3o cm. heb

uitgegraven ofzo. Ten eerste dat

zou (ook na ro jaar zoeken) gelogen

zijn, en ten tweede is ook voor mij
diepgang niet beiangrijk. Belangrij-
ker is, dat wat er onder de schotel

komt, al is het nog zo kiein, ook
wordt gedetecteerd.

Bij de meeste munten geeft de

Rapier een prachtige dubbele of
zelfs 4-voudige piep. Van die piep-
jes krijg ik echt kippevel en hart-

ldoppingen. In de meeste gevallen

voel je dan na het uitgraven een

rond schijfie tussen de vingers.

Een 'mooier' gevoel bestaat er voor
mij "bijna" niet.

Ik wens jullie allen, vele dubbele

piepjes en de groeten,

John Ferri, Kerkrøde

de Detector Amateur mee naar het
zoekweekeind in Linkenholt. Het
bleek een heel mooi weekeind te

zijn waarin de nadruk lag op

natuurlijke vondsten. Op de telrei-
nen waar we zochten lag middel-
eeuws en Romeins. Op de zondag

kwam ik op een hot spot terecht
waar meerdere Romeinse muntjes
bij elkaar lagen. Na mijn plekje
afgezocht te hebben zag ik dat er

nog meer mensen rondjes stonden

te draaien. Nadat twee andere

zoekers hun plekje hadden afge-

zocht ben ik even een praatje gaan

maken. Het waren z Nederlanders

van mijn groep en ook zij hadden

meerdere muntjes gevonden.

Nadat ze vertrokken waren heb

ik de

Laser nog even over de paar vier-
kante meter gehaald die de twee

andere zoekers hadden omgewoeld.

In totaal kwamen er r'og 4 piepklei-
ne Romeinse muntjes uit. De

gevoeligheid voor klein brons is dus

ook prima in orde. Die dag vond ik
in totaal 25 Romeinse muntjes.

Waar ik de Laser speciaal voor had

gekocht was stadsgrond. Ook daar

fubníKerfewuín, Lafer

detector d,oor Vß )enfen

Zo'n 3 iaar terug zocht ik met mijn
oude Tesoro Golden Sabre op een
grondstort bij Rotterdam. Ik was

daar niet alleen er zochten daar op

die dag een man of acht. Tegen de

tijd dat het donker werd en iedereen
er mee stopte, werden de vondsten
vergeleken. Wat toen meteen opviel
was dat er een zoeker was die veel

meer had gevonden dan de rest.

Iedereen had wel r ofz leuke dinge-
tjes gevonden maar die zoeker had er
een stuk of ro. Natuurlijk was het
een zeer ervaren zoeker maar wat
ook wel opvieÌ was dat deze zoeker
met een Laser metaaldetector zocht.

Ik had deze detector al eerder in
Engeland gezien maar nog niet
eerder in Nederland. Engelse zoe-

kers met wie ik eerder had gespro-

ken tijdens een rally waren erg
tevreden over deze detector. Volgens
hen had de Laser een hogere gevoe-

ligheid voor dunne zilveren muntjes
dan elke andere detector (en deze

zogenaamde'hammered' coins staan

hoog op de verlanglijst van Engelse

zoekers).

Omdat ik toch al een tijdje aan een

andere detector zat te denken en

omdat ik een detector wou die

zowel op akkers goed en op stads-

grond exlreem goed zou presteren

heb ik toen een Laser gekocht. Wat
me meteen opviel aan de Laser is

dat je de discriminatie zo laag kunt
instellen dat je kleine spijkertjes
eenvoudig kunt negeren maar de

grotere spijkers er nog uit kunt
halen. Vooral bij het zoeken op

stadsgrond is dit heel erg belang-

riik. Op deze manier kun je klein
ijzer negeren en toch nog ijzeren
sleutels en messen vinden.

Ik heb de Laser ook nog enkele
keren in Engeland uit kunnen
proberen. Onder andere tijdens een

zoekweekend in Engeland. Ik zocht
daar toen samen met z Nederlan-
ders en z Engelsen. Uiteindelijk
hadden we allemaal ongeveer

evenveel vondsten. Alleen was mijn
aandeel zilveren muntjes stukken
groter dan de rest. In totaal had ik 6
hammered coins waaronder 3

gehalveerde. Een Engelsman had z
hammered coins en de andere had

er r. De rest van de Nederlanders
greep naast het zilver. Ik was de

enige uit het groepje die met een

Laser zocht. De rest had goede

merken metaaldetectors en waren
zeer ervaren zoekers. Hoe dan ook
ik was zeer tevreden over de moge-

lijkheden van de Laser om dun (en

klein) zilver te vinden.

Een paar maanden later ging ik met

lnsigne (bodemloze

mond)



presteerde de Laser bijzonder goed.

De beste zoekdag (5 uur zoeken) op
een goede stort leverde me het
volgende op :

r tinnen speldle (insigne)
r tinnen rammelaar
z riemtongetjes (messing)
r compleet ijzeren mes met l¡enen
handvat
r rekenpenning (messing)

I armenpenningen (tin)

3 ijzeren messen zonder handvat
r tinnen naaldenkoker compleet
met dopje.

Alle voorwerpen zijn r3e of r4e
eeuws. Natuurlijk had ik ook vol-
doende concurrentie op die dag

(zo'n 15 endere zoekers). Er werd
die dag door bijna iedereen goed

gevonden meer zover ik kon beoor-
delen zat ik zeker in het aantal
vondsten boven het gemiddelde.

Ook op andere zoekdagen op
stadsgrond heeft de Laser zich zeer
goed bewezen. (ijzeren sleutels en
messen op stukken welke al door
andere zoekers waren afgezocht).

Kortom, de Laser is wat mij betreft
de beste detector voor op de stort.
Wat hem op de stort zo goed meakt
is de gevoeligheid voor klein mate-
riaal, de ongevoeligheid voor mine-
ralisatie, de goede discriminatie en

last l¡ut not least : het gewicht. De

Laser is relatief licht en dat komt
goed van pas als je uren achter
elkaar de zijkanten van hopen
gestorte grond afgaat zoeken. Op

akkers presteert de Laser ook goed.

Vooral de gevoeligheid voor klein
materiaal en dun zilver is uitste-
kend. Wat betreft diepgang op
akkers op wat groter spul (lees duit
en groter) doet de laser voor niet
veel detectors onder. Alleen de

topmodellen van enkele andere
merken (lees meer dan rooo euro)
gaan nog wat dieper wanneer de

grond relatief 'schoon' is.

Wat mij betreft is een Laser detec-

tor een detector voor de specialist.
Iemand die op stadsgrond en op

middeleeuwse en Romeinse ter-
reintjes het onderste uit de kan wil
halen.

ErikSchffibula

Riemtong van messing
Hammered coins

Engeland

Ttnnen rammelaar (de

opengewerkte bol von

tin met daarin een

belletje ook van tin)
Uzeren ptpunt

Tinnen naaldenkoker

q
o

u

J
mes met benen handvol



Middeleetwse nuûtJ. (||oatsÇiiunlyk rnrltle

Zttdelilke Nederia¡de¡ begtri t5e eeuu)

fubwtkerfewetñnt Lafer

R,a7íer door þ1í<l+íel ííl

lk zal nie eerst e\¡en r-oorstellen. lL
bel Michiel Bil. z; laar en woon-

achtig in Vlissingen. lli zoek reecls

r4 jaar, nraar de afgelopen dlie jaar'

pa,s echt intensief. De eerste rier-

jaar heb ili als jong ventje ronclgelo-

pen llret ee n \4icr-onta en een

Tandv detector. Helaas heb iì< nret

clic dctcctors niet nreer gelonclelr

clan lrat ceìlterì. Daar-na heb ili 9
jaar qezoclrt nret een Tesoro Ctrt-

lass z. Pr inra detectortje. r'ooral

\.oor op de stolt. Met die cletector"

heb ik r.edeli jh u at lerrlie clinsen
geronclen r.; jaar geleclen Ìreb ik
een \finelab Erplorer geliocht. Een

uit,steLende cletector en ih l-reb er--

dan ook veel nlee qer orden. Helaa,ç

is dc \'ljnelab op cle stort en bij
gra:rfir er lizaarnheden nrindcr goed

en rrrincler lang inzetbaar. \ all\\ ege

zijn geu'icht en de grootte ran de

schotel,

\a lang r'r ilil<en en \\'e gen u as het

clan eindelìjli zo rer Zaterclag zr

apr.il heb ik er een tu eede cletector-

bij eeìrocht, eer Laser Rapiel Een

aartal zoeLnraten zocltten al niet de

Rapier en had er-aìlee r nraar- goede

rerlralcrr orel geho.r'd ert gezierr:

dat er altijcl veel nee uerd gerou-

clen, Het tcellseizoen \\:r-\ \,\cer

begonnen en het zoelien op alikers
rras alu'eer bijrra afgelopen. \ia¡-
daar dat li e cle w ehen er r ooL r eel

hadden ronclgereclen en rriteincìelijk
toclr ecr goede pleh haclden ort-
dekt. ee n bouuput in een \'licldel-
eell$\ r\.|Uì.ltìì iltel de rtitgellrrrel'
gr-ond rog op het ler-reirt Voor clat

soor--t plelil.en is hel toch icle¡ral een

detector. te hebben. clie lelilier liclrt
is, een hleine scl'rotcl hct-ft en crg

Nltddtletu¿'st 4zttt,: byl 14 15. e.uv

D¿¡t¿t t¡,¡ Dtij¿.ttk Vl iijgl - i1j9) rott Lt,nbùtg
(Dutsior.ì) geslogtt re Brt;.h

geloelig is voor kleine r ooluerpjes
en cljl r¡as precies wat ih ran cleze

cletectol velr'r achtte.

Tr cle bouupul n,as cle af.qelopen

u eeli al r eel qezoclit (af en toe

lrepcn nc daar met ee n zoeher of
ro. zeher aan het begin van de ueeli
tijdcns de qr-aañr erkzaanrlteclen) en

clat leeL nre de icleale plaat-s onr cle

Rapier eens Lritgebreicl te gaan

testclr, Toe n ih er Luanr liep er

nienrand nìeer, u ant de u'eck

er\ oor \\'as alle gr-ond r e rspreicl en
geëgaliseerd Er k\\arì1 clie ochtend

nog u'el een zoekcr kijlierr en cleze

r,ertelde nre clat het al helenraal leeq
gezocht s'as. In totaal heb ili er in
t-err r'reek tijd ongereer nog zo'ìr I2
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M ìd d el eeuwse reken p en ní ng (waa schijnlijk
geslagen in Doornik eind 14e, begin 15e

eauw.

uur gezocht en toch nog heei wat eruit
gehaald. Het viel mij meteen aan het
begin al op dat de detector erg gevoelig is
voor kleine vool-werpies. Tildens het eerste

uurtje zoeken vond ik al 5 mijtjes (vrijwel
allemaal r4e eeuw en Zuidelijke Nederlan-
den).

De discrimintaie is ook ideaal. Aan het
begin had ik nog wat moeite met het
onderscheiden van de signalen, maar na

een paar uur had ik dat ook wel door. Het
ideale van de discriminatie is dat de detec-

tor uitstekend onderscheid kan maken
tussen ijzeren voorwerpen en niet-ijzererì
vool-werpenr maar dat hil groot ijzer toch
nog pakt (is wel te horen als je goed luis-
tert). Een goed voorbeeld van deze disrimi
natie is een mooie ijzeren r4e-eeuwse bijl
die hij toch detecteerde vanwege de groot-
te.

In totaal heb ik er in die twaalf uur nog het
volgende uitgehaald: 4 x zllv eren middel-
eeuwse munten (een leeuwengroot en een

stuk leeuwengroot, beiden ongeveer rJ25-

rj5o en geslagen in Vlaanderen, een halve
groot T4e eeuw en een denier van Diderik
YI (ry97-r439) van Limburg (Duitsland),
geslagen te Bruch), 2r koperen middel-
eeuwse muntjes (voornamelijk mijtjes en

dubbele mijten Zuidelijke Nederlanden), 4
x middeleeuwse rekenpenningen, 4 x r6e-
eeuwse rekenpenningen en 12xr6e-
eeuwse munten. Een middeleeuws bron-
zen sleuteltje, een ijzeren r4e-eeuwse bij1,

ongeveer 3o x lakenloo djes (zz x ldeine
middeleeuwse en 8 x r6e-eeuwse), onge-

veer 15 x gespjes (hoofdzakelijk ronde r4e-

eeuwse), z x vingerhoedjes, een deel van

een middeleeuwse bel, een ldein bellet1e,

een crucifix, r tinnen insigne (draagspeldje
in de vorm van een bloem met daarin weer
kleine bloemetjes), z piepkleine tinnen
fragmentjes (waarschijnlijk van insignes)
en veel dingen die ik nog niet kan thuis-
brengen. Een erg goede zoekplek die nog
zeker niet leeg was. Het is dat er weer
zand overheen ligt anders had ik zeker nog
meer gevonden. Op deze plek viel me
vooral op dat ik veel muntjes vond die

onder een ijzeren spijker ofiets dergelijks
lagen en muntjes die op de zljlagen.Zo
vond ik onder andere de Leeuwengroot,
welke hoogkant lag, op een diepte van iets

meer dan Io cm.
Ondertussen is het alweer eind mei en heb

ik de detector in de eerste maand ook al op

een drietal andere pleldcen uitgeprobeerd;
een akker, een openliggende straat en een

gebied dat ernstig gemineraliseerd is door
zout veen. Op de akker waar ik z keer ben
geweest viel me op dat de Rapiel daar ook
zeer goed inzetbaar is. Ik had verwacht er
veel minder te vinden. De diepgang is niet
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Minelab
Explorer maar toch kwam ik na nog geen 7
uurtjes zoeken met J9 muntjes (3x zllver, r
bezemstuiver, r stuiver Willem II en r
dubbeltje Wiihelmina) en heel wat andere

vondsten van de akker af. Ik had onder
andere nog drie rekenpenningen, een

zilveren broche, een loden speelgoed

kanonnetje, een muntgewichtje, lwee
vingerhoedjes, wat lakenloodjes en gespen

e172.

Op het sterk gemineraliseerde terrein viel
me op dat de Rapier erg stii blijft. Hij heeft
totaal geen last van mineralisatie. De enige
plekken waar ik valse signalen kreeg was

boven diepe plassen zout water. Op deze

plek die ik vorig jaar al helemaal had
leeggezocht vond ik toch nog 3 middel-
eeuwse muntjes (een zilveren groot van

Holland (omstreeks r5oo), en z koperen
r4e-eeuwse mijtjes uit de Zuidelijke
Nederlanden.
In de openliggende straat was het ook fijn
zoeken met de Laser, hij was heel erg

rustig ondanks de vele spijkers en andere

voorwerpen. Helaas lag er niet veel en het
leverde me maar een mijtje op en een

halve insigne (tinnen draagspeld in fanta-
sievorm met bloemetjes). Tot nu toe heb ik
nog geen nadelen gevonden bij de detec-

tor.

Mijn eindconclusie over deze detector is
dan ook de volgende. Gekeken naar prijs
en kwaliteit vind ik het een prima detector.

De detector is heel erg licht en heeft een

uitstekende balans. De constructie ziet er
verder erg stevig en uitgedacht uit. Hij is
uitermate gevoelig voor ldeine voorwerpjes
als kleine middeleeuwse muntjes. Hij
detecteert ook muntjes op de zi1 of onder
i.jzeren spijkers of andere ijzeren voorwer-
pen. De disriminatie is ook perfect. De

diepgang is niet zo groot als de echt dure
detectors, maar gezien de prijs zeer goed.

Hij is ook zeer simpel te l¡edienen en het
energieverbuik is uitstekend. Ik heb

ondertussen 22 rrr gezochl en ben nog
steeds bezig met de eerste 9 v batterij.
Zoekers nLet de La;er Røpier en nøtuurlíjk
zoekers die wøt nLeer over de Røpier willen
weten kunnen op het speciøle Laser forum
terecht. (http : / /people.zeeland.net.nl /midø )

Mijt geslagen onder Philíps de Goede

t467) te Brugge, misdruk

(t4tg



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

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

vakantie. Zeer makkelijk te bedienen. Zeer lange levensduur met

een 9 volt blok. Garantie: 2 jaar op elektronica en 1 jaar op de

zoekschijf.

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

DFX

Nieuwe top detector met dual fre-

quentie, wordt geleverd met maar

liefst 4 ingestelde zoekprogramma's,

hetgeen hem ook uitermate geschikt

maakl voor de beginnende zoeker

CORTEZ

Nieuwe telg van Tesoro, een com-

binatie van analoog en digitaal,

met deze detector hoef je in de

discriminatiestand geen

grondontstoring in te stellen

WALBORN

Speciale "weatherproof "

hoofdtelefoon met krulsnoer

en volumeregelaar en

speciale schakelaar, die

hem geschikt maakt voor

elk merk detector. Verder

leveren wij ook luxe uit-

gevoerde detectortas-

sen, regenhoesjes,

vondstentassen enz..

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

voor LASER Metaaldetectors in de BeNelux

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

Uitermate superieur op Romeinse

akkers, middeleeuwse bewoningsres-

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

METAL DETECTORS

ldeaal voor op stadgrond en stort, met echte

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

Dr. Philipsstraat 29 Wij zijn 7 dagen in de week beschikbaar
6431 EC Heerlen-Hoensbroek
045-5231872 Wilt u komen kijken in onze showroom? Dit kan
vanuit buitenland 0031-45 5231872 altijd, WEL EVEN BEILEN VAN TE VOREN!

e-mail: miliron@home.nl
internet: www.miliron.nl

MILIRON METAALDETECTORS is sinds 2000 de offiële



ú'r,bruíKerlewarlng Lnler
FrnTíer door 6efit
Zoek sinds een maand of 8 met een

Laser Rapier. We zijn meestal met
minimaal 4 personen, natuurlijk
allemaal met een Laser.

Ik wilde even iets zeggen over
DIEPTE, iedereen praat erover,
volgens mi.j dromen sommige er
zelfs van, Ze zouden graag eeî
detector willen kopen voor roooo
euro die dat doet waar alle handela-
ren zo verschrikkelijk fanatiek over
denken te moeten schrijven DIEP-
TE; de grootste onzin!!!!
Waarom praat er bijna nooit
iemand over ijzermaskering. Zal ik
je eens iets vertellen , de meeste

detectoren zijn harstikke blind wat
betreft ijzermaskering.
ZoekzoaTs wij, maar eens op een

Romeinse site waarvan mensen
zeggen dat er helemaal niets meer
ligt, dan alleen nog wat ijzer, wat
heet ijzer, de hele akker is een groot
spijkerbed. Nou een ldein voor-
beeld:7 zoekers ongeveer 4.5uur
zoeken allemaal met een Laser

Rapier uitslag: 9x zilver, rzrx brons,
r5 gedeeltelijk hele fibulas, 3x
haarnaald en allemaal nog de

zakken vol met rotzooi.
Deze uitslag heb ik met mensen
besproken die op deze plek al ro
jaar zochten, ik werd gelijk als

Leugenaar betiteld.
Maar goed dat ik 6 getuigen bij me
had.

)J%ovan alle vondsten zat een

schop diep, daar waar het niet
bezaaid lag van het ijzer mochten
we ook weleens dieper graven, wat
ik persoonlijk niet zo belangrijk
vond, omdat dit toch bijna altijd
troep was die hoogstwaarschijnlijk
terug was gekegeld.

Wat zou nu het belangrijkste zijn
DIEPTE of IIZERMASKERINGI
Doe mij het laatste maar, kan ik
tenminste nog een paar.jaar met
met mijn Rapier op die zogenaam-
de afgezochte plaatsen leldcer gaan

zoeken.

Croeties Gerrit

De archeologische afdeling van het Fries Museum is het komende half jaar 2oo2 druk doende met
een fisiek en administratief verhuizingsproject van grote gedeelten van het archeologisch studie-
depot.
In het kader van de ontwikkelingen rond de optuiging van het Noord-Nederlands archeologisch
depot in Nuis bij Marum verplaatsen de drie noordelijke provinciale musea grote gedeelten van
hun zgn. statische depots naar dit grote centrale depot. Voor het Fries Museum betekent dit het
komende half jaar een arbeidsintensieve klus waarvoor ook graag een beroep op eventuele vrijwil-
ligers wordt gedaan.
De archeologische studie-afdeling op het Fries Museum omvat een tiental dubbele zgn. rolkasten
(systeem Lundia) met op type gesorteerde collectie-onderdelen steentijd, terpentijd en stadsar-
cheologie. f uist de minder intensief geraadpleegde onderdelen hieruit komen in aanmerking voor
verplaatsing naar Nuis.
Ondergetekende is samen met de heer Gosse Venema werkzaam op deze afdeling, respectievelijk
als depotbeheerder en als archeoloog. Er wordt gedacht te starten in juli zooz met dit project. ln
overleg met de heer E. Kramer bestaat er de mogelijkheid om na overleg hieraan ook op zaterdag
mee te werken. Het biedt een moo¡e gelegenheid om eens in het binnenste van een museum te
kiiken. Je komt nu ook eens ¡n aanraking met andere vondstmaterialen en je kunt je kennis hier-
door vergroten. Mocht iemand interesse hebben in het verrichten van enige ondersteunende werk-
zaamheden op onze archeologische afdeling dan graag contact opnemen met
Evert Kramer
Archeologische afdeling Fries M useum
Tel. o58-25555rr
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Orn tz.3o uur gíng de telefoqn. Ik nam op en zei: "Met ICaas.". Het was
even stil aan de andere kant en toen zei de beste man "fa hal1o, wij zijn
praktisch familie.". "O", reageerde ik verbaasd: "Hoezo dat danl". "U bent
toch familie van Ale)". "Van wie)", vroeg ik. "Van Ale ut de Companeie". Na
enig doorgepraat over een voor mij niet bestaande familielink, kwam het
gesprek op gang, en het doel van het telefoongesprek in zicht.

De man had zljn zegehingverloren, waarschijnlijk op de camping, en vroeg
mij of ik wou helpen zoeken. Ik antwoordde dat ik dat best we1 wilde. We
kwamen een uurtarief overeen en de volgende morgen stond ik om 9.oo
uur op de camping klaar voor de actie. De man en zljn vrouw vertelden me,
dat hij de hele dag in de tuin aan het werk was geweest en waar de ring zow

kunnen liggen. Eerst nog een paar vragen gesteld over de ring en over zijn
werkwijze in de tuin. Daarna de detector ingesteld en aan de slag. Tussen
het boomschors leek mij wel een logische plaats omdat de man daar alleen
zonder handschoenen had gewerkt. Bij het derde gaatje was het al raak. Het
mooie goud kwam al giimmend boven. "Is dit hem misschienl" vroeg ik.
Geëmotioneerd vlogen beide mensen mij in de armen. Na een bakje koffie
kwamen ze weer tot rust. De man vertelde mij dat hij zo gehecht was aan de

ring omdat hij deze jaren en jaren geieden van zljn vrouw gekregen had. Blij
als twee ldeine kinderen waren ze en ik ging tevreden weer naar huis.

Zo zie je maar weer, het gaat bij zoekopdrachten vaak meer om de emotione-
ie waarde die iemand bij iets heeft, dan om de geldelijke waarde.

ICaas Bot

Alleen partìculieren (leden)
kunnen grat¡s "Opgravertjes"

plaatsen, door deze voor de
sluilingsdalum naar de

redactie op le sturen.
Aangeboden vooverpen van
archeologisch belang dienen

altiid te z¡jn aangemeld.

Te koop gevraagd: gewichten,

lengtematen, inhoudsmaten,

balansen, ijkpublicaties enz.

betreffende West-Friesland en

Suriname. Arie Appel, Enkhuizen,

tel. ozzS-3'rzo33.

Te koop: 24 nummers van Detector

Magazine. Nummers 1 tlm 24.

Alles in één koop € 5o,oo
A. de Boer, Sneek. Tel. o5t54't7857

ßúnd ile foto (rl)
Cedurende het jubileumj aar 2oo2 zal de redactie in elk magazine een foto/
afbeelding plaatsen van een gevonden voorwerp.
Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd door
leden van onze vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek worden
verloot.
Wel vragen we om een zo.duidelijk mogelijke beschrijving, inclusief datering.
Dit vergemakkelijkt de keuze van de juiste winnaar.

ln nummer 6z was een fragment van een laat ze- begin je-eeuwse Romeinse dakpan
te zien.

Er waren drie inzendingen goed: W. Martens uit Haarlem, W.v/d Brandhof uit Hem-
men, M. Evers uit Sint Oedenrode. Na loting is het boek Medieval Artefacts van

Nigel Mills gewonnen door W. Martens uit Haarlem. Het boek is ondertussen al naar
de winnaar verzonden.

ln dit nummer gaat het om een bronzen voorwerp, weer gevonden in Celder-
land, met een lengte van 9.5 cm.

Reacties kunnen naar: e-ma¡l j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Rood-

borststraat zo,8916 AG Leeuwarden. Sluitingsdatum oplossingen is r5 augustus.
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-: vool goede

DOOK! envaak -;;

vondsten! !

.iÈÉ'

Nou eens een keer geen WHITE's reclame maar '1- Dijken zijn vaak verhoogd met stads

gewoon een aantal (ook de natuurlijk al langer beken- dus!l

de) zoektips die je tijdens je vakantie van dùnst *- Aardetr geluidswallen in aanbouw: J

zouden kunnen zijn. Wij wensen je een prettige nooit!!

vakantie toe, en heb je onze hulp nodig, ,"rr"l d"n '1- Zandverstuivrngen ziln vaak oude bewonlngs i1
niet ons te bellen... lle staan voor je klaar. plekken' €' 'x Waar werd in de Middeleeuwen gevochten? Het â Ï.' li
Zoektips: soldij werd vaak voorafbetaald en verstopt! (Slag i I
,k Als je wil weten waar stadsuitbreidingen gepland bii waterloo)' i ' \

zijn (en er dus misschien wat te vinden is) kijk * waar water was woonden mensenll

dan eens op: http://www.nieuwekaart.nl * Waar zijn overstromingen geweestì Inboedei

,tControÌeerofunietopeenarcheoÌogischwerdverspoeld,begravenmuntgeldnooitterug
beschermd of ander verl¡oden gebied gaat zoe- gevonden' t:r5
ken. 

b.'"--- b--'""' t' wo III veel kostbaarheden werden voor de I -
*- Gebruik kaart materiaal van bv ROBAS (Histori Dultslrs verstoptl .}. 

I

sche provincie atlas) 
' :r Oude boekenì In het kaft werden vaak munten of I

*- sagen en legendes en geschiedenisboeken kun- iuwelen verstoPt'

nen u aardig op weg helpen. " Leegstaande pandenì Kijk onder de vloeren, i
t, Luister ook naar de oudere mensen: ze $/eten onder het dakbeschot, de muren en onderzoek ) ì:a¡.

eventueel de tuin.vaak erg veel van vroeger.
praat met boeren: tijdens het ploegen zien ze *- OP het strand, de camping, het bungalowpark

vaak erg veel en kunnen nuttige informatie (dus recreatieplekken) kan erg veel gevonden

verstrekken. - worden.

Let op de veld- en straatnamen: Vaak zit hier 'i- Wa

historie in ì¡esloten. '1- Let lkmin-

Let op de natuurlijke omgeving: sÌotensteìsels, nend"'dus well - ^- *,'Ñ
heuvels, verlagingen, dikke oude bomen, dijken 'k Kijk ook in slot zie ie \1 iç''
etc. het scherfwerk liggen! _,--...-
Let op verstoringen: puinresten, molshopen '1- waar waren de oude bleekveldies voor de wasl -.-: Ì' a. " ì
(scherven en dergelijke), scher-ven, bochten in 'i- Waar stonden of hingen de droogliinen .rÊ..1:(SLIrcrveIrerrqerBe1UKe,'ScIlcIVeIl,lJOcnIenln
sloten, gewashoogte. 'k Oude waskolken (ook voor schapen) unnen veel i \;'oT;
Grond uit ì¡innensteden wordt vaak elders opleveren! I T- -tt

;k ljnrr¿l .l- ,,,..1"k,,"-êhc ñô+ -,,,.,+^ ^"^-À i^ À. I I I \
gestort: vaak prachtrg vondstmate'aal. 'k Houd de vrachtwagens met zwarte grond in de 

M!]
Let op de bochten in de rivieren bij laa water: qit:"' .kiik 

waar ze legenl

afzeïïrngvan vondstmateriaal. ''' Rivierduinen en andere verhogingen kunnen erg

Houd de oude kerkpaden en oude veerovergan- interessant ziin!!

gen in de gaten. Echt interessant!! 't wâar werden vroeger de TOLGELDEN geheven:

Kijk of er ergens bij u in de buul1 nog restanten mlrnten zullen er vast liggen'

van oude handelsroutes zijn. " oude boomgaarden (hoogstammen) kunnen veel

Probeer luchtfoto's te verkrijgen van het gebied vondsten opleveren'I'robeer luchttoto s te verkrllgen van het gebled /-'
waar u van denkt dat dat ìnteressant is (Topo te x Hessen- en Holle wegen ziin altijd drukke door- ".'
Emmen). gangsroutes geweest!

waar werd vroeger (middeleeuwen) het straatvuil 'k waar liepen vroeger (in de huidige polders) de ì?
neergegooidl prachtplekken om iets te vinden. oude scheepvaadroutesì

Waar waren de markten, feestterreinen, speeltui 't Op opengebrol<en straten is het mald<elijk zoe-

nen, padvindersbijeenkomsten, meidenmarkten, ken' zeker in de binnensteden zal mooi materiaaÌ

ndeljngen, bruggetjes,4ude liggen'

mplekken

- 
--1

Yi
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Daar waar u geweest bent heeft een ander

'niets' meer te zoeken... ! !

Metaaldetectors zijn in alle prijsklassen

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

White's heeft een uitgebreide serie

metaaldetectoren waar voor iedere
(aspirant) zoeker wel een keuze

(25 verschillende soorten detectoren) uit
te maken is. Naast WHlTE 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.

*ôout"ta%
rrrhîte's

1 7e eeuwse Friese

gouden trouwring

Op deWhite's Spectrum XLT en DFX

(de multi frequentie detector) zit zelfs

gry

i¡mn-"-je kunt'zien' wat er onder de

schotel ligt! Naast detec-

toren voor de hobby leve-

ren we ook detectors

een digitaal beeldscherm waarop

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 datje ook na de garantieperiode
probleemloos kunt blijven zoeken. Graag

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

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

zoekactie een succes wordt!
Veerpad 2 8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel: (038) 3636591 Email: info@metaaldetectors.nl
lnternet: www. metaa ldetectors. nl



White's Clossic fI White's SurfMosler

RVS Detectorscheooen
55 cm€25.00
75 cm€ 34.OO
85 cm € 39.00

While's Schotels
vonof € 139.00

MD 318

White's Clossic ID

White's Clossic IDX

De White's deoler
von Nederlond !

Âfletooldetector

DS óó universele S1ry¡grrnagneef 70 Kg.
voedino voor in de outo € 69.OO
€ 17.5ó

Allround
jongeren,bø
oevorderden
üoor profs

Sensitivify, Discriminof ie
en PinPoiniknop
€ 2t5.O0

6P 1800 mAh NiMH
ooloodbore botleri i

Pl.i¡sKroker € 3,50"
DS ó1€ 15.00
9 Volt-loder
NiCd batt¿rii
ooloodboor "
9'Volt € 7.OO

DS ó3 Snelloder
om 8 sl. NiCd / N|MH
AA/ AAA botteriien
te loden.Ideool !l
€3500

Alleloders excl. botterijen I

DS 62 Lader
Weowero Alkoline
en ñ¡cd 7 ru¡nnH
botferijen loden. DS ó1 Turboloder
Levenscluur All(olrne € 3g.oo

Hoofdtelefoon
D5 1010 € 19.00

;
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OJ>J.+69:.8oÉ
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White's Clossic f Whil¿'s XL 6000

Jonoeren Deteclor
Anofooq € 150.OO
Digiraol € 2oo.oo

DS 310 Poroboolmicrofoon
met opnomemoqel i.tkheid,
verrekiiker 10í25"en
koptelàfoon€ 89.00

å"{.,,¿,i,**r:zzil,.^ ä 0 H:îi#äZ:n,

ebben nog veel meer !

Detector Shop
Horslen 32

9581 TD Musselkonoot Æ
re.t: osee 47o a7a aft¡Ëb
www.detectorshop.nl \-)<-J
Mel online winkel I

Kijk ook eens onder de link: Security & Electronics I
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VAN HET

Om mee te doen met de "vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste t5o woorden,

te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het

vooruerp mee, Voomerpen van archeologische waaÌde d¡enen te worden aangemeld.

In en rond ons dorp aan de lJssel
hebben mensen door de eeuwen
heen gewoond op stuifduinen uit
vroeger Jaren.
De eerste bewoning vond plaats op
hoger gelegen zandduinen.
Zand- en stuifduinen behoedden
de mensen en huizen voor overs-
tromingsgevaar van de lfssel.
Na de r9e eeuw is men het zand
beetje voor beetje afgaan graven
zodat de huizen op den duur
hoger boven het maaiveld uit zijn
komen te staan, zodat het nu lijkt
of ze op terpen staan.

Er ziin plel<ken waar huizen uit
de r6e-r7e-r8e eeuw stonden en
zijn afgebroken, waar de verho-
ging in het landschap nog duide-
lijk zichtbaar is.

Omdat de ondergrond arm was
werd er van alles op gegooid om
het toch vruchtbaar te maken voor
het gras ofgewas.
Dus is het er leuk zoeken, al moet
je niet denken dat de l¡odemvond-
sten er voor het oprapen liggen.
Deze streek was in vroegere tijden
arm (uitzonderingen daargelaten).
Na een stuk land al een paar keer
afgezocht te hebben en veel verrot-
te duiten, wat geìlruiksvoorwerpen
en een paar zilveren munten naar
boven te hebben gehaald, dacht ik
dat het wel gebeurd was met de
vondsten.
Omdat het maar één kilometer bij
huis vandaan ligt en ik lekker met
de fiets kan, kun je er nog mooi

I

':11'

D € T\^/€€L|N Ç
even in een verloren uurtje zoe-

ken.
Op een mooie avond na het eten
nog even zoeken in dat stuk land,
na eerst een paar duiten en hoeÊ
ijzers (niet te weinig) gevonden te
hebben lo¡¡am er een krakerig
signaal, op ro cm diepte zat een
paar zilveren keelknopen uit de

r7e eeuw.
Sterk aangekoekt omdat de zilver-
legering veel koper bevatte.
Keelknopen zijn z knopen verbon-
den met een ringetje en horen bij
klederdracht uit die tijd, en is een

soort manchetknoop om een
l¡oord of kraag dicht te doen.
Deze keelknopen horen veelal bij
het zondagse pak.
Ik was al blij om de zilveren keel-
knopen (r7e eeuw) te hebben
gevonden en de avond kon al niet
meer stuk.
Echter na 15 minuten weer een
signaal dat niet duidelijk over
kwam, het digitale balkje vloog
heen en weer (of dat komt omdat
ik de díscriminatie niet gebruik
om meer diepte kan behalenl).
Bij twijfel toch maar graven en na
de graspol opgewipt te hebben, en
voorzichtig met de hand delen te
hebben afgebroken, kwam er iets
goudkleurigs uit de gebroken
graspol.

Toen ik het beetpakte, bleken het
twee goudldeurige keelknopen te
zijn die aan elkaar verì¡onden
zaten met een ring van hetzelfde

metaal.
lHeT zag er naar uit dat het gouden
keelknopen waren, maar daar durf
je alleen maar van te dromen.

Je denkt dan bij jezelfdat het wel
van messing zal zijn, dat niet is

aangetast.
Thuis heb ik het aan mijn vlouw
laten zien en die zei, fe gelooft zelf
toch niet dat het goud isl
lHeI zag er nog zo gaaf uit dat ik
het zo onder de kraan met warm
water kon schoon spoelen.
In iedere knoop ziLIen z gaatjes

waardoor de holle ruimte zich



>t

ln de wereld van metaaldetectie
is de CS1220 een klassieker.

Dit unieke instrument is 10 jaar
geleden al voor het eerst door
het B&D-team van C-Scope

ontworpen. Zìj hebben dit
ontwerp verfijnd en geperfectio-

neerd en wij kunnen u met trots
zeggen dat de CS1220 in alle

opzichten de meest succesvolle
detector is die wij ooit hebben
geproduceerd.

De CS1220XD zal u in de ban

nemen en u met resultaten
confronteren. De reden waarom
de CSl220XD ieders favoriet is,

wordt u duidelijk zodra u hem
gebruikt.

De CS1220XD heeft zijn eigen

karakter - een gebruiksvriende-

lijk karakter, waar u goed mee

overweg kunt. En wanneer u

samen gaat schatgraven zult u

zich afvragen hoe u ooit met een

andere detector overweg hebt
gekund

- Nieuwe krachtige XD

elektronica.
- Discriminatie afleesbaar op de

meter.
- Continue variabele audio

discriminatie.
- Nieuwe lichtgewicht steel met

perfecte balans.
- Vuil- en waterbestendig
- Aansluiting voor hoofdtelefoon

en lader.
- Superlite 25 cm zoekschijt
- Tweestanden schakelaar voor

grondeffect.
- Begel b a re dis c rimin atie
- Druktoetsen voor snel

omschakelen
- C.Scope kwaliteit en 3 jaar

Gelan garantie!

'',i:'.uiig¿
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cs 1220 xDP

De oudere proÍessionele

schaþoekers geven de

vooÍkew aan de non-motion

systemen zoals van de

CS!ß0 en de CSl220 XDP.

Het is niet nodig om de

zoekschijf in beweging te

houden voor een optimale

we*ing van de detector en

het detectie signaal hevat

zoveel meer informatíe dan

hijde motion systemen.

Het is wel noodzakelijk on
alstellíngen te maken met

de non-motion systemen

vooral de grond compensa-

tie. Het detecteren van

elektomagnetische ohjec-
ten is normaal voot een

detector maar in sommige
gevallen vertoond de grond

mineralen ongeveer dezelf-

de eígenschappen. Daarom

dient de alstelling van de

detector zo te zijn dat de

grond mineralen geëlini-
neerd wordt en dat e¡ alleen
metalen objecten wotden
ged etecte e rd. I n gew i kke I d,

lastig, het valt best mee.

U zult ve¡baast staan hoe

gebruikwiendel ijk de C5990

en CS|?20XDP eigenlijk zijn
en waarom het zo'n uitste-

kende keus van de profes-

sionele munten en relik-
wieën zoeker is.

Sinds de introductie en de

laatste herziening heeft de CS

990 alle andere detectoren
overschaduwt in succes.
ls dit omdat alle functies electro-
nisch geprogrammeerd zijn,

zodat de gebruiker vrij kan
genieten van de'no-nonsens'
eigenschappen?
De C5990 discrimineert gelijktij-
dig op het meterkanaal en via het
audiokanaal, elimineeft grond-

effekt, en wanneer u het wenst
kunt u audiofrequentie discrimi-
natie toepassen
Een hoge toon geeft een goed

object aan en een lage toon
duidt op een roestige spijker

Zowel het grondeffekt als de

discriminatie zijn vooraf electro-
nisch in te stellen.
De CS990 heeft een totaal
nieuwe electrostaties afge-
schermde concentrische zoek-
schijf voor extra zoekdiepte en

duidelijke discrìminatie en een

andere interessante bijkomstig-
heid is de prijs.

C.Scope kwaliteit en 3 jaar Gelan
g ara ntie !

GEN
DETECTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

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

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

Waarom u nu kiest voor een C.scope detector bil Gelan

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de labrikant

. 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

. Wii hanteren een eigen garantietermijn van

cs 990

. Wii hanteren een eigen garantietermijn van

. Wii leveren met Nederlandse handleiding

. Wii zijn ook open op zaterdag (na afspraak)'
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gevuld had met grond I zand.
Daardoor zljn de knopen zo mooi rond gebleven doordat ze van binnen-
uit tegendruk hadden tegen overrijdende paardenkarren en later mecha-
nische landbouwmachines. Dus de volgende dag naar de edelsmid om na
te laten kijken wat voor metaal het is. En ja hoor, na een paar testjes zei
hif ; "gefeliciteerd het is puur goud, minimaal achttien karaats maar
hoger kan ik niet meten dus het kan ook tweeëntwintig karaats zijn".
Daarna ben ik nog bij de stadsarcheoloog aangeweest om te vragen om
de datering. Fl'1j zei dat het rond midden r8e eeuw is gemaakt.
De diameter van de knopen zljnpTrn. zo mm en de hoogte ook plm. zo
mm. De lengte van beide knopen met tussenringis 47 rrrm.
De knopen zijn opgelegd met een soort bloemmotief (uiteraard ook van
goud) en de zijkant versierd met een randje. Er staan geen keurmerken
of meestertekens in. Beide knopenzljnnoggaaf en lijken precies op
elkaar (vandaar de tweeling), kun ie zien wat voor vakmensen er vroeger
al waren. Wat een verloren uurlje zoeken op een, afgezocht'land nog
doet, ofis het puur geluk?

En in de familie- en kennissenkingzljn ze voorlopig ook weer even stil,
ze zeggen het niet, maar je merkt als je deze hobby als volwassen kerel
l¡eoefent wordt je door velen voor halve zool versleten.
Niet dat ik mij daar wat van aantrek dus graag zou ik meedoen aan de
vondst van het iaar. De keelknopen zijn aangemeld bij de ROB.
Succes met het blad en verder iedereen veel leesplezier toegewenst.

vr.gr. Ben Heldoom

occAsroNs
Minelab Explorer XS
met alle toebehoren (6 mnd garantie) inclusief Nederlandse Handleiding.
Machine verkeert in uitstekende staat. Euro lo5o,oo

Minelab Relic Hawk
i nclusief: oplader, accu, koptelefoon, schotelbeschermkap, d raagtas,
heuptas, etc etc. De detector verkeert in erg mooie en goede staat. Met 6
maanden garantie en een Nederlandse handleiding koopt u een echte
professionele detector. Prijs: rzoo euro.

Minelab Sovereign XS
metdigitale meter, koptelefoon en open zD spoel. Prijs 525 euro. Drie
maanden garantie.

Bluemax t5oo deepscan 38 cm schotel
voor alle White's modellen. Deze schotel wordt gebruikt voor diepliggende voor-
werpen. Maximaal dieptebereik is ongeveer 2 meter. Prijs: Euro 95,oo (NIET(l)
geschikt voor de Spectrum DFX).

Tesoro Compadre in nieuwstaat'. z5o euro (twee jaar garantie)

Detection Systems Holland, Tel. (o38) 363 65 gt

VAN HET

Ook dit jaar gaan we uiteraard door met de

r-ubrìek'vondst van het jaar'. Nogmaals willen
wij u er op wijzen dat het ons niet gaat om
alléén de unieke gouden munt of het prachtige

bronzen beeldie. Nee, ook de vondst van

bijvoorbeeld een mooie of interessante vinger-
hoed of gesp, een riemtong of gewicht is

uiteraard leuk om in te zenden.

Om mee te doen dient u een verhaal te schrij-
ven van ongeveer r5o woorden (mag ook

langer) over het door u gevonden voorwerp of
munt. Uiteraard dient dit verhaal vergezeld te

gaan van één of meerder foto's c.q. tekeningen.

Zoals altijd dienen voorwerpen en munten van

archeologische waarde aangemeld te zijn.

Het verhaal en foto stuurt u op naar de redactie

met de duideliike vermelding van'vondst van

hetjaar zooz'.

Categorieën

(O Munten tot r5oo

Ø Munten vanaf rjoo

@ Gebruiksvoorwerpen

algemeen (geen metaal)

øørdewerk, stenen bijl enz.

@ cebruiksvoorwerpen metaal

víngerhoed., Romeíns beeldje, speerpwnt,

sleutel, zonnewu zer, enz.

€) Religieuze Yoorwerpen

pelgrimsínsígnes enz.

@ sieraden

f.bulø's, oude- en hedendøøgse sierøden.

CJ
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D€ LUNULÀ VÀN
MÀKÍsUM

¡

foto t

a

ì .Ë'

Langs de weg van Marssum naar Beetgumer-

molen liggen links de akkers op het oude land

en rechts de akkers waar eertijds de Middelsee

stroomde. Op één der akkers aan de zeezijde

van de weg werd vorig jaar toevallig deze kope-

ren lunula (foto r) gevonden. De lunula is in

goede conditie maar niet compleet. Aan de

losse haak die door het hart van de maan loopt,

behoort een ster met oogje te hangen. Zat hii in
de mest ofander boerenafval, dat vroeger als

bemesting werd uitgereden over het land of is

hij verloren tijdens een zondagsritje van een

paardenhouderl Dat het bij een paardentuig en

met name het hoofdstel behoort, blijkt uit

volgende publicatie, die reeds eerder is versche-

nen in het f aarboek De Vrije Fries, Archeologi-

sche Kroniek van Friesland over r998, uitgave-

jaar t999. Uitgegeven door Fries Genootschap

en de Fryske Akedemy.

foto j

In r98o publiceerde G. Elzinga in
het Fries Museumbulletin een
artikel waarin hij een recente

bodemvondst uit Ielsum behandel-
de. Het betrof volgens hem, mede
op basis van voorbeelden uit de

literatuur, een Romeins'Lunula
amulet'. Het stuk werd door het
Fries Museum verworven en
geëxposeerd in de vitrine met
Romeinse oudheden.
Gezien de toenmalige kennis van

kleine metalen bodemvondsten
was de determinatie vanÉlzinga
begriipelijk. Vrij spoedig na zijn
publicatie rezen er echter twijfels
over de Romeinse origine van het
voorwerp. Door amateurs en
vondstenzoekers, die in toenemen-
de mate de metaaldetector han-
teerden, werden met grote fre-
quentie soortgelijke bronzen
'amuletten' aangetroffen in de
postmiddeleeuwse en zelfs subre-
cente context. Steeds meer ont-
stond de indruk dat het zestiende-

en zeventiende-eeuwse versierin-
gen waren van bijvoorbeeld paar-

dentuig, maar zekerheid hierover
kon niet worden verkregen, laat
staan dat de exacte sierfunctie en

plaats van bevestiging duidelijk
was. In 1998 kwam het toeval te

hulp. De sleutel tot de oplossing



bleek in het Fries Museum zelf deze moderne toepassing een De lunula van Marssum is gevon-
aanwezig te zijn, maar was nog amulet of mascottefunctie heeft den door Piet Dijkstra uit Dronrijp
niet eerder opgemerkt. Op een gehad, kan niet worden uitgeslo- die deze toonde op de zoekdag te
schilderij uitß57 door Nicolaas ten, maar dat de Romeinse date- Ootmarsum en daar liet fotografe-
Wieringa, voorstellende het adellij- ring onjuist is, is hiermee toch wel ren.
ke meisje Gerland van Aylva met definitief aangetoond.
paard (foto z), blijh het paard op Tekst; Jøn Zíjlstrø, J. Koníng
het voorhoofd namelijk een iden- In bovenstaande publicatie wordt Foto t, De Detector Amøteur
tiek sierstuk te dragen (foto 3). Het weer aangetoond dat we veel Foto z en j, Fríes Mwseum

lijkt zilverkleurig te zijnmaar dat informatie en dateringmogelijkhe-
zijn alle bronzen objecten op het den over bodemvondsten kunnen
schilderij. Dat het voorwerp ook in vinden op oude schilderijen.

Al geruime tiidzijn ondergeteken-

den actief als amateur-archeoloog.

Heel veel interessante historische

voorwerpen zijn door ons uit de

grond gehaald. De meeste voor-

werpen kunnen wel worden gede-

termineerd. Dat het soms moeilijk

is om literatuur bij een voorwerp te

vinden, blijkt uit het onderstaande

verhaal.

Op de foto staan vier. raadselacl'rti-

Fle voorwerpen. Litelatnuronder-
zoek leverde maar weinig paralleÌ-
len op. Alleen in de Ternpel van

Erlpel en Acta Archaeologica
l<ornen voor'\\;erperì die enige
gelijkenis vertonen voor.

Annelies I(oster en Ton Derks

Foto 2

beschrijven in de Ter.r-rpel van

Empel cle bronzen vatting van de

pnnt van een drinkhoor.n. Deze
vatting was op de hoornpr,urt

bevestigd met behLrlp vall twee
nagels. Een dergelijlte constr.lrctie
korlt ook voor bij één van de door
ons gedane vondsten. Het nriddel-
ste beslagstr-rli van foto r heeft tw'ee

gaatjes waar nagels doorheen
kunnen zijn gegaan.

Bij het kleinste beslagstuk (links
op de foto r) is sprake va1ì een

andere bevestigingsconstmctie. Er
is ìriel geerr spraìie van gaatjes.

maar vall een cilinclertje dat

Foto 1

bovenin het beslagstuk is beves-

tigd. Het cilindertje loopt van het
ene llaar het andere uiteinde in
het holle gedeelte van het beslag-

stuk. Van het rechts op foto r

getoonde beslagstrLk kan de beves-

ti gingsconstructie helaas r.riet

rneer u,orden achterhaald. Het
voor\\'erp is aan de bovenkant
zodanig gebroken dat er geen

bevestigingspullten meer kunnen
w.orden teluggevonden.
De archeoloog I(lindt-Jensen
beschrijft in het tijdschrift Acta

Archaelogica een viertal dr"ink-

hoornbeslagen. Het door henr
beschl'even meest lechtse exenl-

Lengle 34 mm Lengle 42 mm Lenqte 44 mm

I\icoRorn¡ilserTorDerk:lrecl¡D,tcrrrprlr'ut¡Eùil"llDruBosclt r994)r;9-rSo
O Klrnclt-Jcrse[ For.'igì irtlrrt'ncrs ir Deilr¡rark. Earlr l¡r¡r Ag(. iil: qr.to -\r.irrfo/oqitr ro (r9491 rlo



Atlantis, specialist in detectortechniek

Specialist op het gebied van
White's detectoren (servicepunt

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

telescopische stelen, enz.

Verkoop, verhuur, reparatie,

molif icatie van metaaldetectoren,' ,.: , ,. \
Corþurçerende Prijzl\n, echte adviezen! ,

Ruim assort¡ment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

MINELAB

/^ (d/^^tñt-Ê FlsllEREtv;gE\zrE

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter MaatssÍraaI 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Mobiel 06-20 22 77 90
Fax0227 593286

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

http:l/tuww metdôldetector com

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

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(ctolrminatie
Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 afbeeldingen
worden 650

voorwerpen getoond

I n clusief determinatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Minimum systeemeisen:

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

l6 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).

lVIaak het bedrag over op bankrekening 33.47 65.781 van de

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

worden toegezonden

ATLANÏIS 2OOI

0ns ontwerp van een krachtige detectot: Recorddiepten

dankzij zeer krachtige electronica en een geoptinali-

seerde elliptische 2Ù-zo ekschijf .

larenlange ervaring, opgedaan hij het senicen, nodìfr-
cercn cn testen van diverse nerken netaaldetectors,

hebben wij samengehald in deze zeer diep zoekende

detecton



MUNTHANDEL G.HENZEN

Wy zun gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantij ns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

van betere munten,in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contant I

Heeft U iets te koop ? Dqn bel ons voor een
afspraak ! Ilij kunnen Uw munten tevens vrij-
blijvend determineren en lãxeren. /íÊ\(l--)

\_-,/
Postbus 42

Te1.0343 - 430564
3958 ZT Amerongen

- Fax.0343 - 430542

DETECT GERT GESINK

Munten en Denninpen
8002 OFFICIêLE A\TALOGUS ALVEREN MITNIEN deel I
BOO3 OFTICIëLE CÅTALOGUS ãLVEAE.N MI'NIEN dæI 2
8004 O¡TICrcr-E CITALOGUS KOPEREN MIINTEN (Zonneblæm)
BOO2 CATALOGUS, DE NEDERI.AIIDSE MUNIEN VAN

l806totheden.Mevius 20Ol . ..

BOOS CATALOGUS, DE MTJNTEN VAN BELGIE I79GI9?
BOO9 KLEINERDEUTSCMRMIJNTZCÀTALOG 18?1-199?
B0r3 MTJNTBOEK VAN PrET VERKADE (t54C1?95)
8044 V.D.C[IûS BEEIÐENAAR, Nedqlmdsemuten tot 1576
B062 DE SIEDELIJKE MT'NTVANMJMEGEN
8063 NOORD NEDERLAIIIDSE MIJNTGEWIGTE\ Arent Pol
8l,16IIAIìIDBOEK NEDERLÄ¡IDS KOPERGELD 15211797
8147 STANDARD CÀTALOG OF GERMAN COINS 1601 TO PRESDNT
8200 ROMAN COINS ud fùeir valuq, deel I (tot 96 ¡. Chr) D Sffi
Determinalie van hoofdz melslen vooruteruen
8085 EEN EIGEMINNIG VERZAMELAÁ,R 94 pag. ,honderden foto's

w metalen voomrpen, kmddm, pijpewoeten, tin, eE ' '1,95

BO96DEITCTORFINDS1 lOOpag l000illustrati6 - 18,95

BIO0ffiILIGENPROFÄ.AN. l04Pagoverlimenþelgrims)itsienæ - 1!95
BIûTBRONSIIITDEOIDHID, 94pag.Nedølmdstalig - l\95
BlOgDEROMEINSETIJDinNededmd,96pag - lZ95
Bll3 DETECTORFINDS 2, l00pag 1000 illust - 18,95

Bl17 GELD UITDE BELT, Middelburgse hu¡swilvondsten 155G1570 - 11,95

8156BUCKLES 1251!1800 (A4boekovergepen, mooi nælag) 125 pag - 20,95
BI64DETECIORFINDS3(vætinkleur)A4foma¡lveRolgve - 20,95

B16TMEESTERTEKENSOPEETDAK, boekovertrotsærloden64pag - lZ50
B178 CÂTAIOGUS, Pemingen v/d Honde¡belasting i/h Belætingm - 12,50

B17gBRONÆAGEMETÄLWORIçbromtijdvoomeçen64pag - 10,-
Bl8r4000JAARMETAÄLINòIEDERLÂND, ¿llætrdetælomndsten - 7,95

BI82DETEMPELVAIIEMPEL,I95Pag A4fom,geb NRoymæs - 20,--

81844¡IIIQUE BOTTLES COLLECT1ORS ENCYO,. metprijslìjsl l99 pag

had kaî, gebonden Væl foto's - 22,-
BI 86 CATALOGUS NEDERI,ANDSE EONDDIYBELASTINGPEN¡ÍINGEN

doorAJ Kooij 1998. Æ4fona(212pagnias (3083 afbældingen) - 19,50

BI96CELTIC&ROMÄNARTEFACTS, NgelMils, - 25,9s

8197 VISUAL Cá.TALOGITE OF ANCIENT BROOCEES (Richdd Hattaft)
Het boek om mætelspelden/fübula's te detemineren! uitvskocht

8200 ROMA¡I COINS ud their valus, dæl I (tot 96 n Chr) D Seæ - 79,50

BISTARTEFÁ.CTS OF ENCLAND & UMTED KINGDOM, met Dær dÐ
1000 foto's w vondsten væafde stæntijd tot 1750. (+ act- prijslt) - 26,95

BI8gMEDIEVAL,ARTIFÄCIS,veryolgRomæ -Artefacts Full Color met
prijslijst 300 il.lustratie doorNigel Mills - 20,95

B 190 THE ÂCCOMPLISEED ART, gouden voomerpen uit de bronstijd in
EngelardmlerlandPechtvoelqinprijsgehalværd,nu - 22,95

Melsaldetectors
B0ol SUCÍISVOL ZOEKEN MET DE METÁ.ÀLDETECTOR door G€¡t

Gæint 229 pag. honde¡den foto's , ookað rcndsten uitrcrkocht
8173 METALDE1ECTING ON TEE COAST . 18,95

B08?SIJNKENTREAS{JREHOWTOFINDITdoo¡RobertMm - 32,50

BI4ITREASIrREEAORDS, (pechtboekged.inkleurovøschatvonds) - 20,95

B1s2 ORTUNGSTECENIK ff¡rPrcfs 169 pag. Wolfgilg Schüler 1999

Gæt over profssionele dete{tietæhniekÐ (Duits) - 18,95

BÌ93MASTERINCTqEMINEI,ASE)PLORERXS&S - 18,95

Blg4TREÀSITREHUNTINGWiTbMINELABDETECTORS deell - 18,95

B195TREÄSIJREEIJNTINGwiThMINELABDETECITORS deeD - 18,95

B2O1EUNIINGFORIREASURE Johncætle, Ðpag - 18,95

BI99 ADVANCEDWATERWORKINGTECE¡IIQUES - 1495

Nieuwe boeken-Nieuwe boeken -Nieuwe boeken

8214 VINGEREOEDEN en NAÄIRINGEN l1 I pag (AWN uitg ) 230 afb
Uitstekend gedocmentærd Nederlmdstalig boek over vingøhoeden ! € 14,50

B2l5 LESMONNAIESDEBRABANTm(1598-1790)metw@de@d - 15,95

8216 LESMONNATESDEBRASÁNI (1467-1598)merwd@d) - 15,95

8216 DE MUNTEN VAN DE GR.AVEN VAN \aLAÂNDEREN 055G1754) - 15,95

B2TTLESMONNATESDESCOMTESDEFLANDRE(1384-1556) - 15,95

B2ISLESMONNATESDESCOMITSDEFLANDRE(1244-13d4) - 15,95

B2l9 MIINTVONDSTENIIIT19EEIÌWEN(A¡endPol-KPN) 36pæ - 3,5O

B22OETREINIGENVANMUNIENENPENNINGEN l2blz - 1,95

B2ll SAXONÄND VIKINGARIDFACTS (áe søieMedieval m Celtic&Ronm )
Boordevol detætorvondstq, væl in kleur) - ?505

B2l2 FINDS IDENTIFIED (Detætor Firds 4) @oordevol detectoruoûdsten) - I 3,95

B2l3 INQIJESTOFTEELOSTLEGIONS(DeVmsIag9n Ch¡) - 35,-
B2û22000YEARofMSTEDCIJP-IVEIGHTS G.M,M.Houben - 17,50

8203 ffiILIG EN PROFA.AN 2 (vm Beuningen) 1200 læt niddelæuwe
Insignæ Sl2pagina's, Mæ¡dæ lOOOafbældingen - 1Z5O

8204 OPGESPOORDIIERLEDEN Archælogie indeBetuwroute,205 pag - 22,9O

8205 REISG.ARCEEOLOGISCEEMUIIUMmTeo inNederland ll0pag - 11,95

B206 DEKONINGSTERPVAN\ilIJNALDIM 79PAG - 11,95

8207 MJMEGEN,Iæge¡plætsenstad (indeRomeinsetijd) ll2pag - 13,95

8208 mTKOPSPLATEAU, (operavineÞreult Romeinslegerk) 79pag - 11,95

8209 DEONDERKAìITVÄNDDMÁRKT(ach opgr. Mddelb lll pag - 13,95

B2l0 BEGRÂVENopdeTERPENinFERWERDERÄDIEL 79pag - 11,95

BESTEL: Via Giraoverboeking op giro 48.38.918
ÀrrAAK-E¡Ff 'ffi ffi v¡N-DE"BE-sIH¿NG+
€ 450 VEMENDK PER .æNDING OVER OP ONS GIRONUMMER
T.N V- DETECT ENSCmDE (Bstdnumme6 + ad¡6 vemelden!)

uitverkocht
uitverkocht
e l9s

- '1,95

- lq95
- 10,95

- r't,95
- 't'1,50

- 13,95

uitverkocht
- 43,50
- 6,50
- 79,50

€GãRMIN"

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
Postbùs 81

NL-4870-AB Etten-Leur

Wilt u onze showroom bezoeken,
bel dan voor een afspraak !

Tel O 168-37 07 49 of FAX 0 168-370750
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plaar (foto 3) vertoont veel gelijke-
nis met de door ons gedane vond-
sten.
Drinkhoorns zijn volgens Derks
en Koster karakteristiek voor het
Germaanse cultuurgebied. Ze

worden regelmatig in graven

aangetroffen. Volgens l(indt
Jensen komen ze ook voor in
Keltische en Etruskische cultuur-
gebieden.

De drie vondsten (foto r) zijn
gedaan in de Betuwe. In totaal zijn
ons vier exemplaren uit de Betuwe

en één exemplaar uit Noord-
Brabant l¡ekend. Het vierde
Betuwse exemplaar dat niet op

deze foto getoond is, is afkomstig
uit Groesbeek. Het Noord-Bra-
bantse exemplaar (foto z) ligt in
het historisch museum van Sint-

Michielsgestel (bij het Instituut
voor Doven). Men heeft het voor-

werp bij de categorie van onbeken-
de voorwerpen gelegd!
Er is ook nog een andere functie
aan deze voorwerpen toegeschre-

ven. Een amateur-archeoloog
opperde namelijk dat er hier wel
eens sprake zou kunnen zljnvan
een pluimhouder. De bronzen
voorwerpen werden volgens hem
tijdens parades op een bronzen
helm bevestigd en er staken dan
(paarden)haren uit om de helm op

te sieren. Deze functie lijkt ons

echter onwaarschijnlijk.'Wanneer
de getoonde bronzen voorwerpen
een dergelijke functie hadden, dan

moeten ze in grote aantallen zijn
aangetroffen in het voor ons nabije
Nijmegen. Nijmegen was immers
één van de belangrijkste centra in

de Romeinse tijd en als ergens
parades werden gehouden dan was

het daar wel. Er hoeft maar te
worden gedacht aan de vele

gezichtsmaskers en paradehelmen
die daar gevonden zijn. Uit Nijme-
gen ztjn voor zover wij weten
echter geen exemplaren bekend.
V/ij vermoeden dan ook dat hier
sprake is van drinkhoornbeslag.
Ons vermoeden wordt versterkt
door de overeenkomsten in stijl
die door ons zijn teruggevonden
in de (weinige) beschikbare litera-
tuur over deze voorwerpen.
Graag zouden wij willen weten of
andere (amateur-)archeologen of
musea ook van deze voorwerpen
in hun collectie hebben. Aanvul-
Iende literaluur of sugesties zijn
ook van harte welkom.

Wouter vøn den Brøndhof en

Píet Verwey

Reøcties nøør:

W. vøn den Brøndhof
Dorpsslrøøt z, 6672 LC Hemmen

Teleþon: o6-zjj8495o
e-møil : wv dbr øndhof@y øho o.com

Met d.ønk Øq.n: Bøs vøn den Hurk en

Foto 3

Deze prachtige strip kregen we van
een van onzejonge leden,
E. Terpstra, n joar uit Wommels.

De redactie vindt dit wel een prijsje
waard. Dit wordt z.s.m. toegestuurd,

J.üeé¿



Mart Hoffmann
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U M€€K? drs B vanderVeen

lk vermoed dat dit toch wel een

van de meest gestelde vragen is

die de medewerkers van het Rijks-

museum Het Koninklijk Penningka-

binet (KPK) te Leiden te horen

krijgen. Het KPK is er niet enkel

voor munten en penningen maar

ook zaken als lakenloden, muntfi-

bulae, muntgewichten en gesneden

stenen (gemmen) behoren bijvoor-

beeld tot hun expertise.

Mijn eerste kennismaking met het
I(PI( dateert a1 weer yanzo'nto
jaar geleden. De reden was het
vinden van een paar penningen
langs een rivier. De angst die ik
toen had, was wat er met mijn
voorwerpen zoú gaan gebeuren en
hoe de mensen die je daar te
woord staan, zouden reageren. Ik
moet er bij schrijven dat er zo'n ro
jaar geleden toch nog het een en
ander aan zogenaamde spookver-
halen circuleerde onder detector-
zoekers. fe zou bijvoorbeeld je

munten moeten inleveren en het
kon je we1 eens een hoop ellende
opleveren in verband met het
eigendomsrecht.
De vondst van de penninkjes was
voor mlj toch een goede reden om
maar eens de proef op de som te
nemen en ik ben naar Leiden
gegaan. Het was de vertrouwelijke
woensdagmiddag waarop het
spreekuur werd gehouden. Ik
werd vriendelijk geholpen door de

heer Arend Pol die alle gegevens

noteerde en een enkele munt hield
om er foto's van te maken en de

rest ging gewoon weer mee naar

huis. De munten waar de foto's
van waren gemaakt, werden een

paar weken later per post thuis
bezorgd met alle informatie en
fotootjes erbij. Alle zogenaamde

fabels waren voor mij met een

enkel bezoek ontrafeld.

Er ging een jaar ofdrie overheen
voor ik weer op het spreekuur van

het Penningkabinet kwam. De

reden was een zilveren plak van

Willem V uit 1365 die ik bij de

dijkherstelwerken in de Betuwe

had gevonden. Ditmaal werd ik
geholpen door de heer Bouke |an
van der Veen, toen was hij nog als

vrijwilliger aan het I(PI( verl¡on-
den. En het verliep zoals de keer er

voor, gewoon vriendelijk en je

kreeg alle informatie die bij de

munt hoorde.
Bouke f an is in 1995 in vaste
dienst getreden bij het I(PI(. En
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Hoe zit dat ook weer met het aanmelden en
laten determineren

Omdat het misschien niet voor iedereen helemaal

duidelijk is, hoe je munten kan laten determineren en

aanmelden, hebben we dit op een rijtje gezet.

Munten (losse vondsten) van vóór t6oo dienen te

worden aangemeld bij de provinciaal archeoloog van de

provincie waar de vondst is gedaan of bij de stadsar-

cheoloog als de munten in een stad zijn gevonden.

Alvorens de munten aan te melden kan je de ze eerst
laten determineren door het KPK (Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet) te Leiden. Veel zoekers

denken dat wanneer de munt bij het KPK is geweest dat
de munt dan ook automatisch is aangemeld. Dit is een

misvatting, het aanmelden moet apart gebeuren bij de

provinciaal archeoloog.

\)faar heeft het KPK o.a. belangstelling voor:
- Losse muntvondsten van vóór r6oo (ook Romeinse

munten die onleesbaar zijn).
- Losse muntvondsten van na r6oo hoeven niet te

worden aangemeld, maar u kunt ze wel laten determi-
neren bij het KPK.

- Alle schatvondsten t/m tweede wereldoorlog.
- Alle muntvondsten uit opgravingen.
- Rekenpenningen en loodjes.

Sommige zoekers sturen lo keer per jaar een munt op.
Beter is het om bijvoorbeeld r keer per jaar de munten
op te sturen. Bij grote hoeveelheden munten is het wel
raadzaam eerst met Bouke van der Veen te overleggen.
U weet waarschijnlijk hoe lastig het is om zelfklevende

munthouders te openen om de munt er uit te halen. U

bespaart het KPK een hoop werk door de munten dus
niet in deze houders te versturen.

U kunt tegenwoordig ook munten laten determineren
door een scan of foto per e-mail te sturen. De scan dient
minimaal een resolutie van 3oo dpi voor de munt op
ware grote te hebben. Als u een scan of foto maakt, stuur
dan alleen het gedeelte met de munt erop en niet een

grote bijna lege foto met een klein muntje. Hel bestand
wordt er een stuk kleiner door en is sneller verstuurd.

Als u munten of foto's voor determinatie opstuurt stuurt
u gelijk ook de vindplaats, de coördinaten, het vondst-
jaar en natuurlijk uw persoonlijke gegevens mee. Uiter-
aard blijven uw persoonlijke gegevens bij het KPK.

Vondsten uit het buitenland dient u niet bij het KPK te
laten determineren maar bij het land van herkomst.

Craag niet bellen om te vragen hoe ver het de determina-
tie is.

Postadres: Postbus'rtoz8, z3ot EA Leiden

Telefoo n : o7 t -5'r 6o999
E-mail: vanderveen @penningkabinet.nl
Museumspreekuur: woensdagmiddag t4.oo - r7.oo uur
(ingang Rapenburg z6)

eigenlijk krijgt iedereen die tot op
heden een voorwerp aanmeldt
direct met Bouke fan te maken
daar hij de eerste determinatie
verricht. Sommige zoekers vinden
het wel eens vervelend lang duren
voor ze een munt terug krijgen die
ze rner de post hebben opgestuurd
voor determinatie. Dit komt omdat
alle aanmeldingen door Bouke fan
worden behandeld. Om een idee te
krijgen van de hoeveelheden
munten die hij onder ogen krijgt
een paar aantallen: in totaal
ro.ooo tot 15.ooo munten per jaar
rvaalr/an er zo'n 3.ooo worden
ingevoerd in de databestanden
NUMIS van het I(PK en ARCHIS
van de ROB. Van de schatvond-
sten zijn geen exacte gegevens

daar deze per 1'aar verschillen en
deze worden in het jaarverslag van
het IGI( vermeld.
Doordat ik regelmatiger langs het

I(PK ging en de bezoeken langer
duurden door de aantallen mun-
ten die ik aanbood, leek het beter
om maar buiten de spreekuren af
te spreken. Zo konden we beter in
de boeken'duiken' en de munten
en andere voorwerpen op een
rustigere wijze determineren en
registreren.
Doordat ik vrij regelmatig een

aparte munt vind, die aangemeld
of gedetermineerd moet worden,
zott dat betekenen dat ik geregeld
naar Leiden zou moeten gaan. Dit
heb ik opgelost door als ik een

bijzondere munt heb gevonden
deze telefonisch aan te melden en
als ik voldoende munten of voor-
werpen heb die van belang zijn
voor het I(PI( dan maak ik een

afspraak voor een bezoek aan
Bouke Jan.
Veelal nam ik ook munten, munt-
gewichqes of andere zaken mee
die andere zoekers aan me meega-

ven omdat ze wisten dat ze dan
binnen een paar dagen hun spul-
len weer terug zouden hebben. Dit
komt omdat ik ze, als ik ze aan
Bouke fan heb laten zien, vrijwel
direct weer kan meenemen na de

determinatie. Op sommige mun-
ten na, die op de foto moeten. In
het verleden leverde het fotografe-
ren nog wel eens problemen op

daar dit door een speciale fotograaf
gebeurde en dat liet nog wel eens

op zich wachten. Dit is opgelost
doordat er tegenwoordig gebruik
wordt gemaakt van een digitaal
fototoestel.
Zoals velen onder ons weten,
werken er op het KPI( nog diverse
specialisten op numismatiek
gebied zoals de heer Arend Pol,

die gespecialiseerd is in de Mero-
vingische periode, de heer Hans

facobi die gespecialiseerd is in
moderne munten en de heer fos
van der Vin die gespecialiseerd is

in antieke munten. Mocht er
tussen de munten die Bouke fan
heeft gedetermineerd iets bijzon-
ders zijn, wat in het vakgebied van
deze heren valt, dan onderzoeken
z1i deze gevallen verder.

Tot slot mocht u een bijzondere
munt willen aanmelden. doe dit
dan telefonisch of maak een

afspraak buiten het spreekuur om.
En ga je naar een afspraak dan is
dit en persoonlijker en krijg je

gelijk antwoord en er wordt meer
tijd aan je vondst besteed, dus

meer informatie over je vondst. En
wat ook een groot voordeel is voor
de ongeduldigen onder ons: de

vondst l<an na de determinatie
gewoon weer mee naar huis.

Methørtelijke dønk s.øn

Bouke Jøn vøn der Veen
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\MÀT H€B IK NU
Ç€VOND €N?

Bij de vele contacten met metaaldetectorzoekers is
het voor mij steeds een spannend moment wanneer
ik toestemmingkrijg om de 'rommelbak'te mogen
bekijken om na te gaan of daar misschien nog
vondsten in zitten die belangrijker zijn dan de vinder
zelfdenkt. En wanneer dat het geval is, dan is het
altijd een leuk moment om te kunnen vertellen wat
die vondst zo bijzonder maakt en waarom deze dus
niet in de rommelbak thuis hoort.
Het is lang niet altijd gemakkelijk om een vondst te
determineren en ik moet nog vaak antwoorden dat
ook ik een gevonden voorwerp niet kan thuis bren-
gen. Hetgeen zowel bij de vragensteller als bij de
onderzoeker een onbevredigend gevoel oplevert. Je
blijft dan uitkijken naar vergelijkingsmateriaal in de
hoop later toch de gewenste informatie te kunnen

kunnen hebben, moest ik het antwoord schuldig
blijven. Maar de belangstelling was gewekt en die
nam toe toen in de loop van de jaren mij een vier
vergelijkbare klokjes werden getoond die door
metaaldetectorzoekers waren gevonden in Dor-

d recht, Heusden,'s- H ertogen bosch en I eper. Het
zijn vrijwel identieke klokjes met steeds weer die

merkwaard i ge on regel mati g afgebroken u itsteeksels

aan de onderkant. Die klokjes zijn ook voorzien van

concentrische cirkels waarin de wapens en afbeel-

dingen van dieren. De wapens doen veronderstellen
dat de klokjes in Nürnberg vervaardigd zouden
kunnen zijn. Voor zover ik heb kunnen nagaan is

over dit type klokjes tot dusverre nog niets gepubli-
ceerd, zodat ik besloten heb daar aandacht aan te
gaan besteden en daarover een publicatie in samen-

werking met anderen voor te bereiden.

Voordat die publicatie wordt afgerond zou ik de

lezers van de Detector Amateur willen vragen om na

te gaan of zij misschien ook wel eens zulke klokjes

gevonden hebben en of, indien dat het geval is, men

mij dat wil melden zodat ik contact kan opnemen
voor documentatie. want het feit dat er nu al vijf van

zuIke klokf es door metaaldetectorzoekers gevonden

zijn, doet verwachten dat er misschien meer van

zulke klokjes gevonden zijn.

Om u een goed beeld te geven hoe zulke klokjes

eruit zien volgt hierbij de afbeelding van het in
Dordrecht gevonden exemplaar met daarop het

wapen van Nürnberg. Maar er is meer interessants

met deze klokjes aan de hand waarover ik graag

later bericht, waarbij ik dan ook gebruik hoop te
kunnen maken van uw informatie.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.

HJ.E. van Beuningen

Brink 5, 3945 BE Cothen

geven.

Het is alweer

een tijd gele-

den dat een

metaaldetec-
torzoeker mij
een voorwerP
toonde dat
door hem in
Middelbutg
gevonden was.
Het betreft een

klein dikwandig
bolvormig hol

bronzen voor-
werP, voorzten
van een hang-

oog. Aan de

onderkant
bevinden zich

een achttal onregelmatige uitsteeksels die erop
wijzen dat daar iets afgebroken is; hieruit blijkt dat
die uitsteeksels langer moeten zijn geweest. De

hoogte en ook de doorsnede aan de onderkant is 33
mm. Een gaatje onder het hangoog duidt op een

verloren gegaan klepeltje. Op de buitenkant bevin-
den zich, in concentrische cirkels drie identieke
waPens.

Op de vraag waarvoor dit voorwerp gediend zou



Ancient Art Gallery Stormbroek
Archeologische voorwerpen / munten

Heezerweg 143 5614 HD Eindhoven tel : 040 - 213 28 77

e-mail : info@stormbroek.nl - www.stormbroek.nl

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

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

Romeinse aardewerk firmalamp met op

de bodem het makerstempel FORTIS
datering : 75 125 na Chlistus

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

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

Romeinse bronzen applique van
Ammon Zeus, hoogte : 6 cm

datering : le - 2e eeuw

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

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

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

Losse items maar ook gehele collecties, tegen kontante betaling.



Vrogen kunt u opsturen noør

J. Koning, Roodborststraat zo,
SgtG AG Leeuwarden.

U kunt uw vrugen notuurlijk ook d.m.v. een

e-mail noør ons verzenden.
E-m ail: v ra ogb aak @ detecto ro m oteu r. nlVRAAGBAAK

Beste Dick,

Graagzou ik deze gouden gesp

willen laten determineren. De
gesp is zrx16,5 mm, zo karaat
geelgoud, 2,5 gram en zonder
stempels of keurtekens. Het is
prachtig open gewerkt filigrain
werl<.

Ook ditmaal hebben we weer geprobeerd een interessante vraagbaøk te produceren. Elke inzendíng ís welkom Ook in het compu-

tertijdperk met de hiermee verbonden e-maíl is er ook altijd ploaTs voor de handgeschreven bríef met al of niet een tekening van het

voorwerp. ln veel boeken die gebruikt worden voor het determineren van vondsten komt bij het gebruik van tekeningen het bespro-

kene beTer over dan bij een foto Vermeld bij uw vondsten zoveel mogelíjk de maten, het materiaal en eventueel het gewìcht

Foto's welke worden gescand of met een digitale camera worden gemaakt dienen een resolutie te hebben van mín. joo dpì

Ps. Ootmarsum was een geslaagd weekend!!!

Groeten Joop Rijken, Tilburg.

Antwoord:
Deze schitterende gouden gesp wordt gedateerd laat middeleeuws of
t5eltTe eeuw. Een stuk om zuinigoplezijn.

Dag Dik,

Ik heb weer wat voor de vraagbaak van het magazine.
Waarschijnlijk is dit een bakenlood. Het is 3o mm hoog en zo mm

breed. Jaartal 1837. Opdruk is gras met
opengewerkte boom met z sterren aan
de zijkant en r ster in de boom. Boven
op de boom z zijtakken. Weten juilie
door wie en waar het gemaakt is. Het is

gevonden in stortgrond uit I(ampen.
m.v.gr, Ben Heldoorn.

Antwoord:
Helaas weten we het antwoord nog niet
op deze vraag.Yan Allex l(ussendrager
kwam zijn bijdrage op jouw vraag.
lk heb zelfwel eens gedacht ìn de

richting van Den Bosch vanwege de

'boom', maar ben er nog niet veel verder
mee gekomen. Rechthoekig loodje met

een "boom" waarin een ster, met ter weerszijden nog een ster. Mijn jaartal

is r8z3 en het loodje is gevonden in de omgevingvanZalk. Uit de gege-

vens van het KPI( ken ik een exemplaar ui|t837 dat gevonden is bij Drach-

ten. lk heb nog een exemplaar waarop de 'boom' voor de helft staat
afgebeeld, ool< uit de omgeving van Drachten. Of we dit onder de baken-

loodjes moeten gaan rekenen staat nog lang niet vast.
lk zou dit loodje wel aanmelden bij het l(Pl( te Leiden.

Hallo.
Hierbij 2 scans van een hangertje, de breedte is z cm
en de hoogte 4 cm. Wat is dit, uit welke tild komt het
en heeft het een symbolische betekenisl Het lijken
wel z viinders die naar elkaar toe vliegen. Het materi-
aa1 is geel koper met een rood koperen achterplaat(je)
Groetjes en bij voorbaat dank. Johan Vegelien.

Antwoord:
ZieI er ui| als de helft
van een gordelsluiting er

van uitgaande dat er een

oog aan zit en geen

haak. Datering t 6e l't7e
eeuw. Het kunnen best
gestileerde vlindervor-
men zijn die als extra

ornament zijn gebruikt.
Symbolische betekenis
is ons onbekend.

Geachte redactie,

Allereerst mijn complimenten voor het blad en de

organisatie van de afgelopen zoekdag. Dit voorwerp
vond ik bij een zoektocht in het Brabantse land. Ik
wilde het eerst weggooien a1s afval. Toen ik beter
keel<, leek het me toch wel interessant. Het is een

kmis met drie gesmede nagels er door heen. Aan de

onderzijde zit een ring. Het voorwerp is van gesmeed

ijzer of gietijzer en is ca r3,5 cm lang en 9 cm breed.

Ik zou willen vragen waar het voor gediend heeft en

hoe oud het is.

Met vriendelijke groet,

Luuk Houting

Antwoord:
Na bestudering van de foto's en er een paar maal de

liniaal er bij gehouden te

hebben, willen we dit
determineren als de helft
van een sluiting van een

boerenwagen. De achter-

klep scharniert van onde-

ren. De houten achterklep

wordt boven aan de

zijkanten vastgezet door-
middel van een draaibare

haak die in het oog valt

van jouw gevonden

voorwerp.
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Yraag 6:

Van Leo Theunissen uit Beers kregen we het verzoel<

zijn vondst te determineren.

Antwoord:
De maten ontbreken, schaal r:r ) We hebben hier te
maken met een mooie riemtong, vroeg middeleeuws.
Dergelijke vondsten dienen te worden aangemeld bij de

provi nciaal archeoloog.

Tijden de zoekdag werden er enkele vooÍwerpen
gefotografeerd om door Rio. Holtman te laten deter-
mlneren.

Antwoord van Rio Holtman:
Het voorwerp van Ben Oonk uit Zutphen is een

afbeelding van een laatmiddeleeuws sluitgewicht
onderdeel, het zogenaamde sluitstuk. DaIeringtzT5 -

r350. Naar de afmetingen te oordelen zal het gewicht
ongeveer 14gram zijn. Meer hierover is te vinden in

De Detector Amateur nr. 57, pp 32- 35.

Vraagbaakteam.

Ik denl< zelf dat het een pijpenwroeter is maar een jaartal kan ik er niet
aan geven, l<unt u er wat meer over vertellenl Materiaal is zilver.
ik wil hier graag wat meer over vertellen. Misschien ook wel een leuk
verhaal. Het is echt gebeurd, ik heb een leuke ald<er tot mijn beschikking
waar wat stadsafval ligt. Niet veel maar toch leuk om te zoeken. Vond er

wat duiten eî2. en was er laatst nog eens met mijn zoekmaat Paul
(tastbaar verleden). Hij vond er een hele mooie zilveren vingerhoed. De

dagen er na vond ik er af en toe nog eens een duit.
Ik dacht dat ik alles al gehad had, maar ik kreeg een nieuwe detector.

mijn oude heb ik verkocht aan iemand uit Drachten. Ik zei tegen hem,
zuilen we samen even gaan zoeken, misschien vind je nog een duit van
West-Frisia. Altijd leuk en je weet gelijk hoe de detector werkt. Dus hij
l<omt's morgens bij me en wij naar het veld. Ik zeg nog tegen hem als ik
goede toon krijg, roep ik je, dan weet je hoe het klinl<t. Binnen 5 minuten
had ik een mooie toon en riep hem er bij. "Dit is een goede toon, graaf
maar op", en ik liep al weg. Ik dacht misschien een duit. Hij riep mij
terug en zei: "kijk nu is wat je gevonden hebt". Ik was met stomheid
geslagen. Zo zie je maar weer dat je nooit bent uitgezocht op een locatie.

De pijpenwroeter is 8,3 cm lang, en ik heb hem in het boel<'Een eigen-

zinnige verzamelaar' gevonden. Het jaartal is mij niet bekend.

Groetjes Jim

Antwoord:
Het is een pìjpenwroeter van zilver, versierd met een paardenkop.

Een gelijkende afbeelding staat in het boek Een eigenaardige verzamelaar,

blz.74, nr. r6r. Beschrijving Wroeter met paardenkop, omstreeks r9ool,
zilver, type r, I 8.3 cm Merken: zwaard (r8r4-r9o6) en onleesbaar mees-

terteken. Het kan best zo zijn dat op de andere zijde wel iets is te vinden.

Zelf denk ik dat het zwaardje onder/achter het oog zou kunnen zitten.

*--._

ô
rQ

:<
@@@

I 7



nftr,

È
¡iq'.
-i- r.,'

Middeleeuwse gouden tnunt

TRACKER IV
Een goed begin

OUICK DRAW II
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Zilveren munt l58l

/ IAND STAR
De akker specialist

St. Joris

Rome¡nse munt
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Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - Tel. l0l l4) 370480 - fax (01 l4) 370481

E-mail:detect@wxs,nl - lnt.00 3l '114370480 - http.://home.wxs.nl/-detect/
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- Geluids discriminatie
- Begelbare gevoelugheid
- Begelbare discriminatie
- Verwisselbare 18 cn schotel
- Batterijen controle d m v. geluid
- Ko pte I ef o o n a a ns I u iti n g
- Mogelijkheid om schotels te verwisselen

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle netalen
- Volledige discr. stand
- Mee r-toons geluidsdisc rtmin atie
- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptoetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Regelbare discrininatte
- 3-to o ns g e I ui d s d i s c rin i n ati e

- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Automatische grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldscherm
- Armsteunnodel
- Verwisselbare 2l cm schotel
- nptuetsen bediening
- Regelbare D isc rimin atie/N otc h
- Begelbare gevoeligheid
- Automatische grondbalans
- Ko ptel efoo n a a n sl u itin g

- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Begelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en notion all metal
- S-toon s g e I u i d s d i s c ri m i n ati e
- 3 standen ijzerdiscrininatie
-Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indic atie
- Handmatige- en autom. grondbalans
.Verwisselbare 2l cm open schotel
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Hallo, ik wil graag de ouderdom van de kleinste
riemhanger weten. Lengte 8,5 cm, breed r cm en

de oogbreedte i,5 cm. Dit type kan ik nergens
vinden in de boeken. De grote staat in het boekje
van Dick Eekhof a1s zijnde rye-eeuwsl Is de ldeine
riemhanger misschien ouderì De 1deíne is van
koper of messing, de grote ook maar is ook nog
vertind.
B.V.D. Groetjes Johan Vegelien.

Antwoord:
Het zijn beide rieml<lemmen die aan de bovenl<ant

van een riem werden geklemd . Vermoedelijk is het
geen tin wat op het ene exemplaar ziI, maar is hij
verzilverd geweest. Datering t6e/r7e eeuw.

Vanuit België kregen we nog een reactie op vraag-

baak 62.

Craag wou ik even reageren op de uitleg op blz. 36
De z afgebeelde riemhouders behoren tot de

standaard uitrusting van de Pruisische soldaat van

voor WO l.Ze zilten beiden ingenaaid in het vest
van het uniform. Dit wou ik u even melden.

Vriendelijke groeten, Patrick Van Wanzeele

Beste redactie,

Graagzou il< de herkomst willen weten van de volgende vondsten,

r rond plaatje van

koper, aan twee

zijden voorzien
van een gelijke
afbeelding.

r koper plaatje met
de afbeelding, hol
gestampt of
geperst, dus de

achterkant in
spiegelbeeld.
r armband van

brons, met nog
vaag aanwezlge

sporen van versle-

rlng.
De armband heb

ik onder water
gevonden in een

dild<e ldei laag en

is dus redelijk
goed bewaard
gebleven. De

plaatjes zijn
akkervondsten.

vr. gr.

L.A.Verheíj

Antwoord:

De koperen
plaatjes zijn

knopen, de achter-

zijde is niet meer

aanwezig. Wat
betreft de arm-

band kunnen we

geen duidelijke
determinatie geven zonder hem in handen te hebben gehad. llel is het zo

dat de vondst uit een laag komt die goed conserveert. De versiering kan

ons veel vertellen omtrent de ouderdom. Craag een keer meenemen naar

een zoekdag voor verdere determinatie.

Virussen op uw computer
Badtrans, Klez, Sircam en Yaha

Het laatste jaar krijgen we op de redactie steeds meer virussen per e-mail bin-
nen. ledere keer als er weer een nieuw type virus ronddwaalt op lnternet wordt
de mail server van De Detector Amateur weer overstroomd met tientallen
besmette maihjes. ln veel gevallen weten de afzenders van deze mailtjes zelf niet
dat hun computer besmet is.

Gebruik de laatste versie van Outlook Express

ln oude versies van Outlook Express voor Windows zitten een aantal bugs

(fouten) waardoor het virussen wel erg makkelijk gemaakt wordt om de compu-
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ter te besmetten. De nieuwste virussen maken daar dankbaar gebruik van en

kunnen uw computer besmetten zonder dat u hier ook maar iets aan kan doen.
lndien uw lnternet Explorer 5.o of 5.5 gebruikt, dan heeft uw versie van Outlook
Express waarschíjnlíjk ook last van deze bugs. Microsoft heeft deze problemen
opgelost in versie 6 en heeft reparatiesoftware voor de oude versies uitgebracht,
het is dan ook zeer aan te raden om deze nieuwe versie op uw computer te
installeren of uw oude versie te repareren. Meer informatie over de problemen
van Outlook Express vindt u op:

http://www. m icrosoft.com/tech net/treeview/defa u lt.a spì¡ rl:/tech net/secu rity/b
ulletin/MSor -ozo.asp (engels)

Open nooit bijlagen
Veel virussen verspreiden zich als een extra bijlage bij een mailtje. Op het
moment dat de bijlage wordt geopend door de gebruiker wordt het virus actief
en is de computer besmet. Als u het mailtje dus weggooit zonder de bijlage te
openen wordt uw computer dus ook niet besmet. Hoe kunt u nu bepalen welke
bijlage u nu wel kunt openen en welke u nu niet moet openenì Meestal kunt u

aan het mailtje zelf al zien of het een virus betreft of niet; de inhoud van het
mailtje zelf is meestal in het Engels en bevat teksten als "A funny game for you"
of "You will like this!". lndien u van een bekende (of minder bekende) persoon
een mailtje krijgt in het Engels, met daarin een bijlage en vreemde teksten kunt u
er meestal vanuit gaan dat het een virus is. Krijgt u een mailtje met daarin een

bijlagewaarvan de naam eindigtop.bat, .scr,.com,.exe,.pif of .vbs dan heeft u

in vrijwel alle gevallen ook een virus binnengekregen.

Gebruik een virusscanner
De twee bovenstaande tips helpen al een hele hoop tegen besmettingsgevaar,
maar natuurlijk bent u nooit helemaal veilig zonder een virusscanner. Bij de
meeste boekwinkels en/of computerwinkels kunt u software kopen waarmee uw
computer wordt beveiligd tegen virussen. Na de installatie van deze software is

uw computer beschermd tegen alle virussen die op dat moment bekend waren.
Eekende antivirus software zijn o.a. Norton AntiVirus en McAfee Vírusscan.

Hou uw virusscanner up-to-date
Op het moment dat u uw virusscanner geïnstalleerd heeft bent u waarschijnlijk
goed beschermd, maar wat nu als er nieuwe virussen uitkomen) Oude virus-
scanners kunnen nieuwe virussen niet herkennen, dus op het moment dat er een

nieuw virus uitkomt, bent u niet beschermd tegen dit virusl Vrijwel alle virus-
scanners hebben een mogelijkheid (website virusscanner) waarmee u uw soft-
ware kan bijwerken naar de laatste versie, zodat ook de nieuwste virussen wor-
den gevonden. Cebruik deze mogelijkheid regelmatig!

Hoaxes

Krijgt u ook wel eens mailtjes met daarin een bericht dat er een nieuw gevaarlijk
virus isì Vaak wordt in het mailtfe verteld dat het zojuist ontdekt is door een

bekend groot bedrijf, en wordt gevraagd om het door te sturen naar al uw vrien-
den en kennissen. ln vrijwel alle gevallen kunt u er van uit gaan dat de inhoud
van het mailtje nep is! Nieuwe virussen worden altijd via een aantal standaard
adressen gemeld (bijvoorbeeld wwwvirusalert.nl en www.symantec.com/avcen-
ter), pas als een virus daar wordt vermeld kunt u er zeker van zijn dat het virus
daadwerkelijk bestaat. Dit soort nep waarschuwingen hoeft u dan ook niet door
te sturen, meestal leiden deze berichten alleen maar tot verwarring. Op de twee
bovenstaande adressen wordt ook een lijst met hoaxes bijgehouden zoda| u

altijd kunt controleren of het bericht waar is of niet.
De laatste tijd gaan er zelfs een aantal hoaxes rond waarin instructies worden
gegeven om bepaalde virussen te verwijderen, echter als de instructies in deze
mailtjes worden uitgevoerd dan loopt u grote kans dat uw computer de volgende
keer niet meer wil opstartenl Volg dus nooit de instructies welke in een mailtje
worden toegezonden, raadpleeg altijd een van de twee bovenstaande offìciële
websites.

Niels Leenheer

Garrett GTAx r25o Euro Package
Carrett heeft een speciale uitvoering van de CTAx

r25o voor Europa op de markt gebracht, de CTAx

tz5o Euro package.

Deze digitale detector is voorzien van een grote

open dubbel D ro" x r4" schotel.
f n combinatie met deze schotel heeft de CTAx rz5o
een enorme diepgang en is hij uitermate geschikt

voor zeer moeilijke grondomstandigheden. Bij

introductie van deze detector geeft Carrett als

extra een speciale Carrett hoofdtelefoon.
Pri,is: € 995,-
lnfo: Kooistra metaaldetectors, tel. o5t3-46 5o gj

Nieuwe zoekschotels van Garrett
Carrett heeft z nieuwe zoekschotels op de markt
gebracht. Een tz,5 inch open schotel geschikt voor
de CTI modellen t5oo-z5oo. Deze schotel geeft
z5%o meer diepte.
De open dubbel D to" xt4" schotel is verkrijgbaar
voor de CTA en CTI modellen. De schotel is

geschikt voor moeilijke gemineraliseerde grond en

heeft een enorme diepgang. pri,is: € zrr
lnfo: Kooistra metaaldetectors, tel. o5tj-46 5o 93

Nieuwe Detector Pro Headhunter
Pulse water detector
Voor de water- en strandzoekers heeft Detector Pro

een Pulse lnductie detector ontwikkeld met een

extreme diepgang. de detector is verder uitgevoerd
met een rr inch open zoekschijf. Net als de andere

modellen zitten de knoppen in de superlichte

hoofdtelefoon. Totale gewicht r,5 kg.

Prijs: € 1o41,-
lnfo: Kooistra metaaldetectors, tel. o5t3-46 5o 93

Black llidow koptelefoon s
Kooistra metaaldetectors heeft een aantal nieuwe

typen profession ele hoofdtelefoon s van Detector

Pro in het assortiment. Deze hoofdtelefoons zijn
uitermate geschikt voor de zoeker. Je hoort de

kleine geluidjes gewoon veei beter.

Cray Chost € 8o,-
Cray Chost ultimate € ro,-
Black Widow €'t25,-
lnfo: lboistra metaaldetectors, tel. o5tj-46 5o 93
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Kooistra Metaaldetectors
Compass / Carrett / C Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren rt4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistra-detectors com
I nternet: m-kooistra-detectors com

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

Zilverlaan 48,847t EB lVolvega (Frl)
tel (o56r) 6r o8 77
E-mail: lankman@zonnet.nl
I nternet: wwmetaaldetector-wolvega net nl

ADSG Metaaldetectie
Verkoop: o.a. White's, Viking en Atlantis
Tevens verhuur en opsporing
j.P. Beukemastraat r8, 9965 RJ Leens

tel (0595) 57 t7 49, mobiel o6-4ooztz64
lnternet: M.metaaldetectie com

Detector shop
Offìcieël dealer van t,)lhite's / Diepzoekers /
Onderwaterdetectoren / Leidingzoekers /
Jongeren- en kinderdetectoren /l\rlAZ
hoofdtelefoons / RVS scheppen / Detectorac

cesso¡res / Detectoruerhuur / lnruil /
Opsporingen

Horsten 32, 958t TD lrlusselkanaal
tel (o599) 47o 878, fax (oj9ù 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
lnruil / Opsporing

llooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 4jo 05 rz, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect nl
lnternet: ww detect nl

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

Startrack

Yeerpad 2,8276 AP Zalk
tel (o38) 361 65 9t, fax (oj8) 363 64 80
E-mail: info@metaaldetectors nl
E-mail: metadec@wxs nl
lnternet: M.metaaldetectors.nl

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

ops Pon n gs servr ce

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O P

tel (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail nl
I nternet: ww.flevodetectors nl

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

Zwaluw t5,3752 NW Bunschoten
lel. 03)-299 94 9r, mobiel o6-z1 885695

E-mail: w.bos@voed¡ng tno nl

lnternet: w.detector.nl

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

\lhite'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

d etectiepoorten

Haverdreef r9, 7006 LH Doet¡nchem
tel (o3ì4) 39 t 4 56, fax lq14) 3g t4 24
lnternet: w.ce¡a nl, E-mail: info@ceia nl

Kortbeek Metaaldetectoren
Ruime keuze in hobby en professionele
detectoren, waaronder de bekende
Wh ite's metaaldetectors

Hondorpweg r, Ttzr KA Aalten
tel (o543) 47 86 96, mobiel: o653 964o75
E-mail: info@coinhunters nl
lnternet: ww.coinhunters nl (under construc-
tion)

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C Scope / Fisher

Het Sterrenbeeld 48, 52r5 ML's-HeÉogen-
bosch
tel (o73) 548 r 99, fax: (o7) 548 tt 95
E-mail: info@gelan nl

Internet: w.gelan nl

¡ P. vd Putten
C Scope / Fisher

Tonterstraat ì2, 556t AN Riethoven
tel (o4o) 2o7 59 gz

r HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron I CarreII I
Detector Pro

Stationsstraat r3u-r34, Deurne
Iel (o4%l 3t 44 65

TT

T

I

I
T

T

II

Pieter lvlaatsstraat r 2

r777 AP Hippolytushoef
tel (0227) 59 3z 86, fax (ozz7l 59 tt z9
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl

I nternet: m djlaan nl

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

Crote Houtweg 97
r944 HB Beveruijk
tel (oz5t\ zz 54 57
Email: treasure@wxs nl
I nternet: M metaaldetectorpagina nl

Hamstra V.O.F.
Carrett / Compass

C.Scope / Detector Pro

Kleine Haarsekade r9
4zo5 NA Corinchem
tei- (or8j) 62 r5 oo

EIR Technische
documentatie & I nstructie
Tesoro / Minelab

Meidoornstraat 39a, 3o36 WC Rotterdam
tel (oro) 467 84 78, mobiel o6-tt3zzt96

DEPA Zeeland
o a White's metaaldetectors

lndustrieweg 2-6, 438o AC Vlissìngen
tel (or ì8) 4t 63 5t, fax (orr8) 4r 53 zo
Tevens een vestiging in Goes

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

l\4inelab / Vik¡ng / F¡sher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie-

poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Del.ector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel (o1r4) 17 o48o,fax: (or4) 37 04 8r
I nternet: M.detectornet nl
E-mail: detect@us nl

M iliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
lmporteur Laser metaaldetectors

Dealer White's, Minelab, Tesoro en

CEIA detectiepoorten

DL Philipsstl 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
rel. (o45) 523 r8 72, mobiel: 06 lrJo2ool
fax (o4) 54t872
E-mail: miliron@home nl
lnternet: tm miliron nl

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

Minelab / Viking / Fisher / Celt¡c

Pulsestar / Pulse lechnology / CEIA Detect¡e

poorten / Diepzoek app / Pulse lnduct¡e
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Bontehondstraat j-5, 456r BA Hulst
tel oo3r (rÌ4) 37 o48o,fax: oo3r (r4) 17 048r
lnternet: wwdetectornet nl
E-mail:detect@wxs nl

Antwerpen detect
Metaaldetectoren voor verkoop en

verhuur o.a. Whìte's detectoren

Hooghu¡sstraat 26, B z94o Hoeven, België
tel ß2) q66r751, mobiel (32) o4758t5o26
E-mail: ronnym@yucom be

T

T Handelsonderneming
D.f. Laan
Tesoro / Minelab / Viking
C Scope / Fisher
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Fisher 1210

*J,4:;.?;,iJii'"!;,f ,3i#lJ,-
een fabrikant 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 va¡ {e CZ zoekers dat
waardevolle objecten bu iten

¡... -dg munten identificatie wor-
den g'edetecteerd, is er nu een
vierde toon geintroduceerd
op de nieuwe CZ-70 Pro om te
waarschuwen dat u diep, op

- 
n kant, naast zilverpapier

liggende munten heeft gede-
tecteerd. Dankzij SMD elektro-

'ñica, geheugen voor de laat-' ste afstelling, snelleVCO
. pin-point, een gevoelige wide

scan,-a lle lneta len, a uto-tu ne,
-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 relikwieën
is nu beter dan ooit en het
diepte bereik is tot nu toe nog
niet geëvenaard. 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 "Trigger switch "
voor het snel wisselen van
afstelling en pin-pointen. De
extra tijd die u kunt gebruiken
om uw vondsten te bewonde-
ren. Ga terug naar uw "afge-
zochT" veld en zoek dat nog
eens rustig af met de 1270 en
u zult net zo verbaast zijn over
het resultaat als de 1270 zoe-
kers die u voor zijn gegaan.

GEN
DETECTIESYSTEMEN

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 fabrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant

. Wij ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen

. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

detectors

. Wii hebben alle modellen op voorraad

. Wii leve¡en detectors met CE keurmerk

. Wij hanteren een eigen garantietermijn van

. Wii leveren met Nederlandse handleiding

. Wii ziin ook open 0p zaterdag (na afspraak)

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

De kenmerken van de Gold Strike
zijn.

- Automatische, snelle ground
tracking systeem

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

toetse n

- Audio systeem met 2 tonen
- Geheugen voor laatste afstelling
- Geheugen voor favoriete afstelling



610 t-

Een goedkope detector en toch
volgens diverse testen één van de
'diepstzoekende' detectors.
Heeft bewezen,'de' detector te z'rjn voor het
opsporen van kleine, zilveren muntjes.

Eenvoudig te bedienen. Discriminatieknop met dual-

tone stand, perfect ijzermasker en instelbare ijzerdis-

criminatie.

JoHt-

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 duidelijke
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
(belangrijk voor de akkerzoeker).

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 nieuwe apparaluur wordt geleverd met Nederlandse
gebruiksaanwijzing, 2 jaar garant¡e en een hoofdteletoon.

Nu weer volop verkrijgbaar. Aljarenlang
de topper op het gebied van gevoeligheid en
diepgang. Populair bij de terpenzoekers.


