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Dit is de lichtste akkerzoe-
ker ooit gemaakl. hier krijg
je geen tennisarm van,

weegt 999 gram! Nu met de
nieuwe superlichte 21 x 24 cm spider
zoekschijf. Ondersteel helemaal van kunststof, r 9 volt
inlegbatterij lr,4et grondontstoringsknop en frequentieschakelaar èn
o d¡scr¡minatie! € 699,-

e onq u istad o r

p Max

Wordt veel verkocht aan

archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige

bediening, geringe
gewicht en door zijn

hoge gevoeligheìd,
ook in laslige grondcondities Nu met superlichte zt x z4
cm spider zoekschijf. Verschil t o v de Silver Sabre p Max:
de Conquistador p Max heeft een vaste alle metalen-stand
en een frequentieschakelaar om slorjngen van andere
detectors urt te schakelen € 599,-

een zout- en een zoetwater stand Nu
met inlegbatterij Hoge gevoeligheid uìteraard
voor kettingen en kleine gouden voorwerpen

€ 1095,-

ú

Cutlass ll ¡rMax

S.-Þt_

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

back-up, denk dan eens aan deze
detector. Enorm goede prijs/kwaliteits-
ve rhoud i ng!

€ 459,-

Compadre

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

delectorheeft n I o-discriminatie!

€ 339,-



M IN ELAB ìíin een
Romeinse munt!

Wat maakt de Explorer XS tot een aantrekkelijke
detector voor de meeste zoekersl

Noem zo veel mogelijk punten op en stuur
naar Detect in Enschede. De 3 inzenders met

de meeste punten winnen elk een

Romeinse zilveren munt!

--.6
t€ 

orErcal bur rooo s cle oncjer

\,,etervar ent,,'an de Sovereig¡ \,Verki

dus ook op r7 fieqrrent es ln corrb rat e

nre: de z5 cnr'.r'de scan zoe<sclr'liheefi dai
iot ge'o g d¿i de Exca bur tor de kracht qsle

deieciors behoort s als u::ddelecior re sebr¡ ke¡
I zoei-eÌr zoLrr \ve¡er {toiaai geen s:or îg rroclr "af zoLìt
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€, 14g5r-

Supergoede sir¿'rddeiecror, toiaal geeir sto

r ng op rrerle zoLrre ei oIgenrìncral seerde

stra¡de¡ ter,r'j cÌeze ,lzer err

z \/erpap cr Lr IsClr?

ke d l(¿r LrlÈr¿3 d

oyera rree gezochl

rvorden dus ook oc
¿<kers ls:ls herp

nrodei te sebr.r ke¡ \t'/erki cp
t7 frequeni es en behoort v ai d epie

bereÌk :ot de rop U tge,Lrsl Lìret eeN

25 crf '.!'icle scar.:oel<sclr 1[ op:der en

i;:l:":..?:.i 
¿ e n'¡eie is een € 1049,-

Meter € 225,-
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Deze rc rtge\Y chi dereclo rer

'rangt de zw¿arde'e oude l\lusketeer

ser e Profess onele ar¡a oge detector voor de prìjs

van een rrlddenk asser I Pr ma akketzoeker en scoor I

voora zeer goed op kler e¡ andere zttare gtond onrdat

--

er eef \¡/ de scan zoeksch f
gebrr kt r,.'ordt Zoe<sch lI

keuze iussei zo ol z5 cm schìjf

r' 3 þs5¡re¡nr("p) C or dor.t.lo¡rtg
zelf Ìn ie stel en Werkfrequent e: ; kHz

Herprrode:o¡r te bouv'en tol Ccbrurk:

8 peni,qht batier len Carantie: z laar

€.579,-

ade' err ee'r beschernr c q draaelas nret b¿nd

oDe onovertroffen

Explorer XS
Explorer XS.

€, 1495,-

\ e r e' ." h, b ,d op ".dpa.

€ 149,50



Gebruikerserva-
ring Garret
PAGINA r4

Van het bestuur

Raad de foto

Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in Noordwest-
Ewopa

Zoekdag Archeon

Reacties op het voorwoord
van magazine 6o

Vondst van miin leven

Unieke waterput

Vondst van het jaar

Vraagbaak

Detectornieuws

Detector magazine is het verenigingsblad van

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

Sluitingsdatum kopij: r oktober zooz

Redactie

C.B. Leenheer (hoofdredacteur), N. Leenheer,

J. Koning, W. Kuypers

Adviseurs en medewerkers redactie:

J.Zijlstra, H.J.E. van Beuningen, M.A. Holtman, A. Jager

Redactieadres

De Detector Amateur, Hanebalken t53,

9zo5 CL Drachten, Fax (o5rz) 5451 17,

e-mail: redactie@detectoramateur.nl

Advertenties
Tarieven op aanvreeg bi.j de redactie. Het bestuur
behoudt zich het recht voor advertent¡es zonder
opgave van redenen te weigeren.

Vormgeving en layout
H Crafisch buro Creatype, Drachten

Druk:
Necumdruk, Drachten

ISSN: r386-5935

O Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verueelvuldigd en/ofopen-
baar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm ofop welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande, sch riftel ijke toestemm ing vân de redact¡e

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

8

20

27

28

32

35

40

43

Van het Bestuur

Voorwoord 64
l¡.r : i iùi,l1

Lekker nøzomeren. Onder een pørøsol gezeten, pet

schuin op het hoofd. Terug vøn vøkøntíe en de zon doet

de temperøtuur stijgen ríchtíng de jo C. of meer. Onze

køt die echt uakøntíe heef. gehød met ons in Noord.-

Límburgligt weer eens te slapen in de schaduw vøn de

pørasol. Net Kees gebeld møør kreeg nø eníge tíjd zijn
zoon Niels aøn de líjn die toevøllig ín het ouderlijk huis

vertoefde om de plønten wøter te geven. Nee, Kees zit
noglekker in Itølië.

Genietend vøn de zon dwølen mijn gedøchten øf nøør de møil die in
mijn møílbox zøtva.n Dick Eekhof. Op vakantie ín Nederlønd, Am-
hem bezoeken en døn blíjkt dat na dít bezoek je øuto (busje) niet meer

op zíjn plek staøt. Gestolen met alles er in. Ook zijn nieuwste detector

is weg. Ben benieuwd nøør zijn verhaal op de eerstvolgende vergøde-

nng.

In d.e møílbox vøn mijn con'Lputer zaten nø mijn vøkøntie die e-møils

die virussen bevøtten en zijn verwijderd. Helaas zíjn de afzenders niet

door mij verwittigd vøn het feit døt ze virussen verspreiden. Notmøøl

zend ík de ma.il retour n'Let de verm.eld.íng: bevat virws, zend níeuwe

møil die vírusvríj ís. Døøron't verzoek ik leden die ín de vøkøntie iets

hebben gestuurd en daar nog geen reøcl.ie op hebben gehød, ook voor de

vrøøgbøak, míj een kon beichtje te zenden zodat ik na køn kíjken of
het øl in behøndelingis.

De vakøntie in Noord-Limburgwas een groot succes. Deze dríe weken,

met hoofd.zøkelijk mooi weer hebben míjn vrouw en míj goed gedøøn.

Diverse archeologísche contøÇten werden opgedøan of verstevígd. Dit
heeft geleíd tot v)eer nieuwe kopij voor het møgøzine. Bedevøøtlstød

Kevelaør en de Romeinse stød Xønten in Duítsland werden bezocht.

Tongeren in Belgie werd. ook rnet een bezoek vereerd. Deze bezoeken

Ieidden tevens weer tot een uitbreidíng vøn mijn bibliotheek.

Johøn Koning

H uishoudelijk reglement
I Vraag aßijd toestemm¡ng tot zoeken aan de

landeígenaor ofbeheerder van de grond

I Legitimeer je met je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze verenìging'de Detector

Amateu r' een deteclora mbassa d eu r,

I Laat munitie lìggen; indien nodig de plaats

markeren en de politie waaachuwen-

I Zoek nooit op archeologische tereìnen,

tenzijje toestemming hebt verkregen van

de bevoegde instanties om mee te helpen

bij een archeologische opgraving

I Neem zoveel mogelijk het metalen afial,

zoals lood en koper mee. Denk om het

milieu

I Maok alle goten weer netjes dichl en wel

zo, dat er geen schade zíchtbaar is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat).

I Vondsten, wootuon men redelijkerui.js kan

aannemen ofvermoeden dat deze van

w ete n s cha p p el ijke cu ltu u rh i sto rìs ch e

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

plaots waartoe het gebied behoort

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld bíj de desbetrefendø

archeologìsche i nsta ntíes, zoals de

provinciaal archeologen en hel KPK.

I Het's nachts zoeken zondertoestemming

van de landeigenaar is verboden. lemand

die's nachts zoekt ìs verdacht bezig.



Lidmaatscha

rc jøør bestuur

Je zou het bijnø vergeten, tnaal 2oo2 is nog steeds ons jubileun+jøør.

De DDAbestondbeginvøn dit jaør rc jøør. Nuhouiknietzova'n
øltijd terugblikken møør soms ontkom je er niet øøn. Begin ry92 zijn
we nxet een stuk of t5leden begonnen, het toenmalíge bestuur, de

øctíviteítencornmissie en diverse importeurs. Nu rc jøør løter zíjn we

uitgegroeid tot een verenigingvan ruim ßoo leden. En er komen nog

steeds wekelijks níeuwe leden bíj.

In het begr.n ben je nøtuurlijk heel enthousíøst, ma'a'r weet je eigenlijk

toch níet half wøt je øIs bestuurslid te wøchten staøt. Wønt øls

bestuurslidheb je naøst je gewone døgelijkse werk er ook nog eens een

behoorlijke tíjdrovende taak bíj, die vøøk ten koste gøat vøn je gezin en

je hobby. Ook de bestuursleden zijn fønøtieke zoekers. Dus soms denk

je echt wel eens wøør doe ik het øllemaal voor. Maør meestøl zijn we

nog net zo enthousiast bezíg øls in het begin.

Vønøf het begín zijn we er vønuit gegaøn døt øls je een verenígr'ng goed

wílt leiden je proþssioneel te werk moet gaøn en je de verenígíng

eigenlijk øls een bedríjf m.oet zien. We zochten geen bestuursleden die

ølleen ín een gezellígheid.sclubje wilden zitten møør mensen die ten

eerste øchter de doelstellíngen vøn de vereniging staan, møør voorøl

ook mensen met voldoende cøpacíteiten orn bepaølde tøken goed te

kunnen vervullen. Nu dø verenígíng steeds groter groeit wordt dit nog

belangríjker. Gelukkig is er binnen het bestuur en ook de øcríviteiten'

cotnm,issíe onderling ook een pnma sfeer en is er nøøst de zakelíjke

beslommenngen ook tijd om gezellig over detectorzøken te prøten.

Als bestuur hebben we ons de øfgelopen jøren sterk gemøøkt voor het op

een verøntwoorde mønier on'Lgøø.n met de metøøldetector. Dit houdt

o.ø. ín het øønmelden vøn vondsten vøn archeologische waørde en het

houden aøn het verbod om niet zonder toestemm'ing te zoeken ín de

werkputten waør een ørcheoloogbezig is.
Regelrnøtig hebben we in øfükelen met het vingertje gezwøøid, vøn

doe, dít niet en doe døt niet, en hebben we ons øfgezet tegenover de

echte schøtgrøuers die vøøk 's nøchts d.e werkputten van de archeoloog

bezoeken.

Terugkijkend op de øfgelopen rc jøør hebben we toch wel wøt bereikt.

Er is rneer wederzijds respect tussen de ørcheologie en de zoekerswereld.

Er wordt n'Leer sa.rnengewerkt. Er worden veel meer vondsten øønge-

meld, en er wordt geprobeerd om zonder allerleí verboden toch op een

verøntwoorde mønier te blijven zoeken.

Ook ín de toekomst zullen we regelmatig viø het møgøzine de led,en

ervøn proberen te overtuígen hoe ze met deze prøchtige hobby om

moeterl ga.øn.

Het bestuur gaøt ook de komende rc jøør weer bezig om goodwíll te

kweken voor onze vereniging en onze hobby. Dit houdt o.ø. in veel

besprekíngen met ørcheologísche ínstønties, røpporten lezen, vergade-

nngen, ønz.

We hopen døt we over rc jaør met ons zo-jarig jubileum kunnen

concluderen døt we weer heel wøt støppen de goede ríchting in hebben

gedaan.

Kees Leenheør

Het lidmaatschap van deze vereniging looPt altìjd per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging alt¡jd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in

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

van het lopende j aar. Opzegging dient uìterlijk oP I augustus schriftelijk binnen

te zijn Per januari zoozbedraaglde contributie € 25,-.
Prijs steunleden € 8,- en buitenlandse leden € 33,-.

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

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz, komen

nogal eens bii de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vendaar

dat we de adressen wee¡ eens op een

rijtje zetten. \llilt u zoveel mogeliik

schriiven/mailen in plaats van

bellenl!!

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bi.i:

!L Woudstra, Melkemastate 16,

8925 AP Leeuwarden.

w.woudstra @detectoramateu r.nl

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3r,

8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 63r978.

d.sm ilde@detectoramateur. nl

Bestuursleden

Activiteitencom missie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,

Meerpaal 218,9732 AM Croningen,

Tel. (o5o) S4Bj96.
zoekdag@detectoramateur.nl

Advertenties, Opgravert¡es,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5rz) 545tt7.
redact¡e@detectoramateur.n I

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

l. Koning, Roodborststraat zo

89r6 AG Leeuwarden

vraagbaakPdetectoramateu r.nl

Voorzitter

J. Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel / fax (o58) z165573

j.konin g@detectoramateur.nl

Vice-voorzitter & hoofdredacteur

C B Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54ß77 (na r8.oo uur)

Fax (o5tz) 545-t-r7

redactie@detectoramateur.n I

Bestu u rslid

D. Eekhof

Vangstraat 46
847r EX Wolvega

Tel. I fax (o56r) 6t8579

d.eekhof@detectora mateu r.n I

Bestu urslid/ze secretaris-

J. Huls

Groenendael zor

8z7r EL lJsselmuiden

Tel (o38) 33r68r
j. hu ls @ detectora m ateu r n I

Bestuu rslid/coördi nator

activiteitencom missie

J Bosma

Korenmolen 7t

9zo3 VB Drachten

Tel. / fax (o5rz) 5t5ttz
j bosma@detectoramateur.nl

Secretaris

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 3t

8453 XC Oranjewoud

Tel. (o5r3) 631978

Fax (o5'ry) 632927

d sm¡lde@detectoramateur.nl

Penningmeester & ledenadministratie

!L lloudstra
Melkemastate r 6

8925 AP Leeuwarden

Tel. (o58) z66t818

Fax (o58) 2664646

w.woudstra @detectoramateu r. nl

Het Detector Magazine nu

44 pagina's volop leesplezier
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XP Metaaldetectors
gaan verbazing-

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de belangrijkste
ei genschappen van XP-D etectors

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 onh¡uikkeld.

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

meta a lafwijzi n g, wa a rdoor we o ptima le presta-
ties krijgen in het veld.

0nze expertise, 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 je nu beginner of
gevorderd bent, je zult aan deze detector veel plezier beleven,
vooral door de handige instellingen voor snel en gemakkelijk gebruik.

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

hoogstaande kwaliteit en duurzaamheid

IMPORTEUR:

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

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

wekkend diep...

Øøeeúelç tøkt . lJl'il,li,lît'.î1,,n,,.,

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

@ oruscnnuvrrrrc

Robuuste 22.5 cm waterdichte
zoekschotel met beschermkap
Speciaal verstevigd verbindingsstuk.
Fiberglas ondersteel.
Draaisluiting.
Comfortabele foam handgreep.
0nbreekbare armsteun
Duurzame schotelkabel.
Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de

detector als ook als hip-mountte gebruiken.

Frequentìe: 4600 Hz

Dubbele discriminatie.
Alle metalen stand
Grond afstelling: automatisch of handmatig.
Normaal / Mineralisatie schakelaar
Voeding: 8 AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.

Batterijduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met
oplaadbare pack

OPTIES

0 plade r



B¡i zon

Mijn naam is Mark Roosjen en ik
ben rr jaar. Dit is de tweede keer dat

ik een stukje voor het Detector
Magazine schrijf.

Ik ben op vakantie geweest in Frank-
rijk. De camping lag bij Clairvar"rx

Les Lacs in de Jura. Op een dagging
ik zwemmen met mijn broer. Na een

poosje had ik geen zin meer en ging
ik terug naar de tent. Maar onderweg
vond ik een mooie steen en die nam
il< mee naar de tent.

Omdat ik mijn metaaldetector niet
mee mocht nemen, nam ik mijn
beiteltje mee, want ik verzamel ook

stenen. En toen ging ik met mijn
beiteltje de steen die ik gevonden

had, bewerken. Maar de steen was te

dik, dus ging ik op zoek naar andere

stenen. Ik zocht op het stukje waar
de tent stond. En toen vond ik iets

wat een aparte vorm had. Ik dacht
dat het wel eens iets bijzonders zou
l<unnen zijn. lk liet het aan mijn
ouders zien en die dachten het ook.

En ik dacht, ik laat het aan mijn oom

zien als ik weer thuis ben. Die dacht
ook dat het iets bijzonders kon zijn
en die heeft het meegenomen en

heeft het aan deskundigen laten

Reactie redactie:

Afmetingen: lengte 8o mm, hoogste

breedte )2 rnrn, laagste breedte ro
mm, dikte r8 mm. Steen heeft een

groenachtige ldeur. Vooral waar de

steen geslepen is.

Ondertussen ís de steen gedetermi
neerd.

Het gaat om een dissel ofschoen-
leestbill. In West-Europa en Midden-
Europa zijn deze bijltjes te dateren
van ca. 525o-42oo voor Chr. Bij het
gesteente lijkt het te gaan om een

vertegenwoordiger uit de groep

diabaas/dioriet/doleriet. Een deskun-

dige hierin zal later uitkomst moeten
bieden. Het werd gebruikt bij de

houtbewerking.

We1 zijn er nog vraagtekens over de

vrij scherpe kleurgrens. Is dit het
gevolg van partieel slijpen (bleefhet
achterste z/3 ongeslepenl), hetgeen

zeker niet gewoon is bij de vroegneo-

lithische dissels. Gezien de afwijken-
de kenmerken is het mogelijk dat hij
wat jonger is. De vinder zal proberen

om in contact te komen met een

archeologische instantie in de buurt
van de vindplaats om zijn vondst te

melden.

Met dønk øøn de heren E. Krømer,

Fnes Museum. en F. Brounen, ROB.

Foto: [. Koníng

\[
i f,r;þ



flst^tel ytít Hnrffytw

ook min of meer voor Dronrijp en

Beetgum. Marssum past daar heel

goed tussen.

Jan Zijlstra.
Tekening: J øn Zijlstrø.
Foto: Johøn Koníng

Op de foto hierbij een bijna zelfde complete sleutel

uit het Regíonalmuseum te Xonten (Duitdond)



BØkan(loden)?
Graagzouik mijn site over loodjes
onder de aandacht willen brengen.
Op deze site is informatie te

vinden over loodjes in het alge-

meen en bakenloodjes in het
bljzonder. Van deze loodjes is
doorgaans nog weinig bekend.
Het is mijn streven om deze site

een determinatiehulp te laten zijn
voor loodjes.
Door nu zoveel mogelijk gegevens

te verzamelen is het misschien
mogelijk om loodles aan een

bepaalde plaats ofstreek toe te

schrijven.
Zolneb ik onder de rubriek
"Vraagbaak" loodjes opgenomen
waarvan nog niets bekend is.

Door het combineren van vondst-
gegevens rs er mrsschien meer te
achterhalen van de oorsprong van
de loodjes.

Van de hierbij afgebeelde loodjes
is (mij) bijvoorbeeld nog niets
bekend. Ze worden nogal eens

gevonden, rnaaÍ waawoor ze

gebruíkt zijn of voor gediend
hebben is nog steeds niet duide-
lijk. Opvallend is in dit geval wel
dat er verhoudingsgewijs veel van
de afgebeelde loodjes in Waspik
en omgeving zijn gevonden.

Is daar ergens de link ie vrndenll
Daarom wil ik alle lezers vragen of
zij de gegevens van loodjes, die ze

vinden of in hun verzameling
hebben, beschikbaar willen stel-

1en.

Misschien komt er dan wat meer
duidelijkheid over een materie
waarvan nog maar weinig bekend
15.

Alvast bedankt voor een reactie,

Allex Kussendrager

altik@hetnet.nl
http: /i home.hetnet.nl/- jekkie of
http:/iwww.allex.tk

Alex I(ussendrager zal een van de

determinatoren ztjn op de zoek-

dag in het Archeon. Schroom niet
om je loodjes mee te nemen als je

ook maar even denkt: zou hij het
wetenl
Er zljn determinatoren met een

specialisme. Ze kunnen niet altijd
aanwezig zijn. Het ligt in de

bedoeling om de leden tijdig via
hetrnagazine of de site te informe-
ren over wie er zullen zijn.

o
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fuuú i,o foto k+l
Gedurende 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.
Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Roodborststraat

zo,89t6 AC Leeuwarden.

Wel vragen we om een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering. Dit verge-

makkelijkt de keuze voor de juiste winnaar. Er kan tot or-ro-2ooz worden ingezonden.

Het voorwerp in detectormagazine @ (blz. r9) is een handvat van een Romeins schild.

Oorspronkelijk was hij drie keer zo lang. Datering: rond de re-2e eeuw na Chr. Hoewel het

antwoord door een iemand helemaal goed werd geraden, is in overleg met hem besloten
iì a ¿i s * n om geen prijs toe te kennen. Betrokkene heeft voorkennis gehad over de vondst en vond

dit heel redelijk. Het was toch vrij moeilijk.

ln dit nummer gaat het om een baluster of een fragment van brons/koper. Lengte 60 mm,
grootste diameter 35 mm.Het voonuerp waar het een gedeelte van is kunnen we dateren

na l6oo en werd in het huishouden gebruikt. Bovenin hetvoorwerp kun je nog het restant

van een staaf e zien als stuk van een oog. Als prijs is dit maal het Engelse boek Buckles

(gespen) rz5o-r8oo van Ross Whitehead te winnen.



R.J. Holtman

Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in
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Aþ- 76-78 Compleet gewicht van V+ pond, model Ez, met kommen van z

- t - Vz en V¿ lood en een sluìtstuk van V+ lood Puntcirkels op het deksel en

op de rand van de kommen (maar n¡et op de rand van de kom van het

huís). Het ondeßte oogje in dø sluítkaak komt te vallen tussen de oogjes in

de koken, die uit de buítenwand steken- Bodemvondst María Lankowitz,

Primaresburg (Oostenrîjk). Massa tj5,85 g Foto's: Steiermdúísches

Landesmuseum loanneum, Grcz, Oostenríjk-



Vormgeving van het huis:
de buitenwand en de binnenwand
van het huis zijn rond. Er is geen

centerpunt te vinden. Het platte

gegoten deksel is op de bovenzijde
voorzien van puntcirkels (afb. 76).
Het deksel scharniert met een naar

onderen stekende scharnierkaak om

een as die is aangebracht ín twee

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

de buitenwand twee kaken voor de

sluitkaak van het deksel.

Vormgeving van de sluiting:
het deksel heeft een naar beneden
stekende scharnierkaak, die schar-

niert om (vermoedelijk) een messing
as. Hier recht tegenover heeft het
deksel een naar beneden stekende

sluitkaak met tvvee oogjes (afb. 77).
Het is niet bekend of er een harp-

sluiting of een metalen pennetje aan

een metalen ketting heeft gezeten,

om het deksel te borgen. Van een

uitmuntend bewaard gebleven

gewicht van model E3 wijst de massa

van het huis erop, dat er geen sprake

is van een metalen pen- of harpslui
ting. Vermoedelijk heeft dat ook voor

dit model gegolden. Wel is het

mogeiijk dat met een koord, dat

tijdens het wegen werd verwijderd,
het deksel werd geborgd, ofdat het

huisje in een buideltje werd ver-

voerd.

Vormgeving van de inhoud:
de kommen zijnvan buiten en van

binnen rond, afgevuld met een

sluitstukje (afb.78).

lndeling: (er is één compleet gewicht gevonden,

bestaande uit zes onderdelen):

Huisje Aantal Kom Aantal Sluitstuk Aantal

z lood
r lood
/z lood
t/q lood

'I

I

I

I

Materiaal en afiarerking:

gegoten brons (of messingl). Geen

centerpunt zichlbaar in de kommen.
Versiering en markering: op de

bovenzijde van het deksel zijn
puntcirkels aangebracht in een onge-

bruikelijk patroon (afb. 76). De rand

van de kom van het huis is onver-

sierd, evenals de bovenkant van de

sluitkaak en de scharnierkaak. Op de

bovenrand van de kommen zijn
puntcirkels afgeslagen (afb.76 en

78).

Justering:
geen.

Massa:
(6 opgaven): gemiddeld een (Oosten-

rijks) pond varr 547,7 g.

Verhoudingsgetallen: (5 (deel)opga-

ven): hoogteratio tussen 5o en 64%",

gerniddeld 56%.

Opschriften:
geen.

Merken:
geen.

Datering:
(r opgave): rloo - r4oo.

Vindplaatsen:
(r opgave): Maria Lankowitz,
Primaresburg (Oostenrijk).

VLÀK D€K5€L M€T

sCHÀKN I€KKÀÀK €N

fLUITKÀÀK, BUIT€N-

WÀND KOND, BINN€N-

WÀND KOND, G€€N

KÀNDV€KfI€KING,

5I€KKING€N OP D€K'€L

Vormgeving van het huis:

de buitenwand en de binnenwand
van het huis zijn rond. De binnen-
zijde van het huis is afgedraaid op

een draaibank (herkenbaar aan de

centerpunt in bodem en grond-
vlak). Het platte gegoten deksel is

aan beide zijden goed afgewerlt,
meestal op beide zijden voorzien
van sierringen. Het deksel schar-

niert met een naar onderen ste-

kende scharnierkaak om een as

die is aangebracht in twee zijde-

lings van de buitenwand uitsteken-

de kaken. Recht tegenover de

kaken voor het scharnier steken

zijdelings van de buitenwand twee

kaken voor de sluitkaak van het

deksel (afb.79-851.

Vormgeving van de sluiting:
het deksel is gewoonlijk vlak, soms

iets bo1; het heeft een naar bene-

den stekende scharnierkaak, die

scharniert om een messing of
ljzeren as. Hier recht tegenover

heeft het deksel een naar beneden
stekende sluitkaak met twee

oogjes ("flr. ZS). Het is niet bekend
of er een harpsluiting of een

metalen pennetje aan een metalen
ketting heeft gezeten, om het
deksel te borgen. Van een uitmun-
tend bewaard gebleven gewicht

wijst de massa van het huis eroP,

dat er geen sprake is van een

metalen pen- of harpsluiting. Wel
is het mogelijk dat met een koord,

dat tijdens het wegen werd ver-

4 lood r/¿ lood 't



wijderd, het deksel werd geborgd,
of dat het huisje in een buideltje
werd vervoerd.

Vormgeving van de inhoud:
de kommen zljnvanbuiten en van
binnen rond, afgevuld met een
sluitstukje (afb. 83-85).

Materiaal en afiverking:
gegoten messing. Het huis is van
binnen afgedraaid op een draai-
bank (centerpunt zichtbaar in de

bodem en op het grondvlak). Het
deksel is op een draaibank afge-
werh (centerpunt zichtbaar in
bovenzijde, soms ook onderzijde).
De onderzijde van het deksel is
vaak onbewerkt gelaten (afb. 86).
De kommen zljnvatbinnen en
van buiten afgedraaid. De buiten-
wand van het huis is met een vijl
nauwkeurig afgerond (in smalle
vertikale banen). De binnenwand
van het huis heeft soms sierrin-
gen.

Aþeelding 8o

Versiering en markering:

op de bovenzijde van het deksel
zijn sierringen aangebracht; soms
ook op de onderzijde. De boven-
rand van de kommen is glad en
onversierd.

fustering:
gewoonlijk is het grondvlak nauw-
keurig en fijn bijgevijld, soms zijn

AJb 79-82 Bijna compleetgewicht van (oospron-

kelíjk) S tood, model Ej, met kommen ,o, t - t -V2

en Vq tood. Geen randversiering, slechts sierringen

op beìde zijden van het deksel. Vermoedelíjk

ongebruikt. Bodemvondst Heveskes (Gn) Massa

ttz,6o g (incompleet, omgerekend een markvan

232,46 g).

diepe vijlstreken in het grondvlak
aangebracht.

Indeling:
(5o vondsten). Het meest voorko-
mende gewicht zou kunnen
bestaan uit een huis van 4 lood,
met kommen vaî 2, r, th, t/+ eÍr1/a

lood, en een sluitstukje van % lood.

lndeling: (5o vondsten).Het meest voorkomende gewicht zou kunnen
bestaan uit een huis van 4lood, met kommen van 2, 1,V2, 1/+ en Ve en een
sluitstukje van lø lood.

Huisje Aantal Deel Aantal Kom Aantal Sluitstuk Aantal

(z mark)
r mark

[8 lood]

4 lood

deksel van r mark huis 2

deksel van 4 lood huis r8

4 lood huis zonder deksel rz

(r mark) -

(8 lood) -

(4 lood) -

z lood r

r lood 2

nlood) t
t/¿ lood I

% lood

[% lood]

(% lood)

Aþeelding 8t

ll



Massa:

(r4 opgaven); met de massa vaÍr rz
gewichten kan worden gerekend.

De vele losse deksels en huisjes
zonder deksels zijn ook gewogen,

maar met de massa kan niet
worden gerekend. Omgerekend
ligt het mark tussen de r95,o en

232,8 g, met een uitschieter naar
24r,8 g; gemiddeld 223,9 g@on-
der de uitschieter). Vermoedelijk
zljn de eerstgenoemde gewichten
gejusteerd op een mark uit Frank-
rijk of Duitsland; de uitschieter is

gevonden in Amsterdam en was

wellicht afgestemd op een aldaar

gebruilt pond.

Verhoudingsgetallen:
(27 (deel)opgaven): helling tussen

73 en 82"; gemiddeld 77" . HoogIe-
ratio tussen y en 64%"; gemiddeld

47%.

Opschriften:
geen.

Merken:

er ziln enkele gietersmerken
gevonden: viifbladige bloem in
cirkel (twee maal, afb. 87a-c), een

ruit met daarin een lelie, en een

naar links kijkende negerkop (op

een gewicht uit Amsterdarn, afb.3
zie m. 571. A1s eigendomsteken is

gezien: op de buitenwand gekrast

een schild met een horizontale
balk; in de bovenste helft twee

korte diagonale streepjes naar
linksboven; in de onderste helft
één kort diagonaal streepje naar
linksboven. Verder is een onduide-
lijk merk gezien, dat geïnterpre-
teerd kan worden als ,,88" of als

twee kronen boven elkaar.

Datering:

(rr opgaven): 1449 (schilderij van
Petrus Christus), v66r t53z',rnet
als uitschieters: ,,vóór t682" en

,,ryelr8e eeuw".

Vindplaatsen:
(3,3 opgaven): Heveskes (Gn),

Midwolda (Gn), Franeker (Fr),

Firdgum (Fr), Sexbierum (Fr),

Leeuwarden (Fr, onzeker), |oure
(Fr), provincie Friesland (onzeker),

Wanneperveen (Ov), Amsterdam
(NH), Enkhuizen (NH), Rotterdam
(ZH), Goes (Zld), Middelburg
(Zld), Nieuwlande (Zld), Valke-
nisse (Zld, onzeker), omgeving
Stramproy (L), Antwerpen (Bel-

gië), Duitsland (onzeker, geveild in
1986 bij Waltraud Boltz te Bay-

reuth).

Aþ 87a/b Gieters-

merk ,,bloem" op een

deksel van een huis

van 4 lood, model Ej.

Bodemvondst

Nìeuwlande (Zld)

Datering: vóór 1532.

AJbeelding 87a

Aft.87c Gíeteremerk

,,bloem" op een deksel

van een huis van 4

Iood, model E3.

Bodemvondst Goes

Aþeelding 87c

Aþeelding 85

Aþeeldìng 86
AJbeelding 8j

3ee



ONZE OCCASIONS
UnStefS ser 0 492-57 419 4,
eteCtie en raat u verrassen door
';;;:ii:î,,,"&beve¡,¡8¡n8 onze SUPER ANBTED¡NCEN

Detectors

Tesoro Lobo Supertraq

White's Classic ll SL

White's IDX Turbo

White's XLT

White's Surfmaster ll

C-Scope CS 1M

C-Scope Newforce R1

C-Scope CS7 UMD

Schotels

Tesoro 10 cm

Bezoek ook onze website www.c-scope.nl

nu € 925r- nu € 275r-
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rijdelijke lùl ùl;\¡\,rli5'foP .unten b¡i het KpK

Van het KPK onWingen wij de volgende mededeling.

Conform de afspraken over de registratie van in Nederland gevonden munten, verwerkt Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet sinds r886 jaarlijks honderden meldingen. Het digitale vondstregistratiesysteem NUMIS telt inmiddels
ruim zo.ooo records. Het administratief verwerken van nieuwe aanmeldingen, het beantwoorden van vragen over vond-
sten en het invoeren van nieuwe gegevens in NUMIS is niet alleen een nuttige maar ook een tijdrovende bezigheid. ln de
afgelopen twaalf maanden zijn er bij het Penningkabinet zoveel muntvondsten aangemeld dat het museum met ingang
van t september aanstaande géén munten meer zal innemen, met uitzondering van schatvondsten en munten uit
opgravingen. Met dringende vragen enlof met meldingen kunt u nog wel terecht op het wekelijkse museumspreekuur,
woensdag van l4.oo tot t7.oo uur. Echter, ook op het spreekuur zullen tijdelijk geen munten worden ingenomen.
Het penningkabinet is zich bewust van het ongemak voor alle betrokkenen, maar vertrouwt erop dat voorkomende zaken
in goed overleg kunnen worden geregeld. Brieven die momenteel nog bij het Penningkabinet in behandeling zijn,zullen
met voorrang worden beantwoord.
Het ligt in de bedoeling om vanaf t januari 2oo3 een nieuwe procedure voor het aanmelden van muntvondsten te heb-
ben.

Hoogachtend,

To n \Va ge m a ke rs, d i recte u r

Redactie:

Uiteraard vinden wij het jammer dat er een tijdelijke innamestop voor munten is. Temeer omdat wij als vereniging altijd
het aanmelden van muntvondsten promoten. llij vertrouwen er echter op dat de nieuwe procedure waarvan de bedoe-
ling is dat deze per t januari ingaat, een soepele en goede verwerking van de aanmeldingen zal geven.
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RMO!
Op een maandag in augustus gingikmaar weer eens met mijn

Soevereign XS-z het veld in.

lk wilde mijn geluk beproeven op een weiland in Amersfoort Na

een half uur zoeken gaf mijn detector een mooi geluid. zo cm

onder de grond kwam een munt naar boven. Bingo, goud, dacht ik

en na het bestuderen, heb ik hem opgeruimd en ben ik verder

gaan zoeken.

Toen ik thuìs kwam met deze munt, met een klein gaatje bovenin,

ging ik meteen zoeken in mijn boeken en op lnternet. lk kon niks

vinden met de afbeeldingen en de naam Ludo Vìcus erop. Woens-

dag heb ik de afdeling Archeologie, gemeente Amersfoort gebeld

of ik deze vondst moest aanmelden. Het ACA had uiteraard

interesse en vrijdag 24 auguslus 2ool was er iemand, gespeciali-

seerd in munten, aanwezig.

Dus ik erheen - de twijfels over deze munt waren na het schoon-

maken (de kleur bleek lichter) groter geworden - met mijn zilveren

munt. Twee personen gingen meteen mijn vondst bestuderen. Het

is een hele mooie munt, maar deze is eigenlijkte mooi, werd na

een snelle bestudering geconcludeerd. Boeken werden er bijge-

haald en mijn uitvergroting van de munt werd bestudeerd. lk

maakte hen attent op een 'tekentje' naast de rìdder Een vergroot-
glas werd gehaald en het'tekentje'werd beter bestudeerd. En toen

kwam eindelijk het verlossende woord. Het is een replica van het

R|\/O (Rijks Museum voor Oudheden) te Leiden. Het 'tekentje'

waren de letters RMO.

Dus een replica maar wel een munt die bij deze twee Personen van

het ACA onbekend is. Even balen maar toch veel voorpret gehad

met 'mijn' oude munt, die eigenlijk nog steeds onbekend is en

waarschìjnlijk ook geen zilver.

Edwi n Batavier, Amersfoort

Noot redactie Detectormagazine.
De munt waar Edwin over schrijft, is nÌet van zilver en helemaal

geen echte munt. Het is a1s reclamepenning gebruikt, hangend

aan een sleutelhanger. De ze sleuteihanger werd door Gillette,

scheermesjes, in het begin van de jaren 7o uitgegeven. In het

Fries Museum te Leeuwarden wordt er één compleet in verpak-

king bewaard als curiositeit. Bij het I(oninklijk Penningkabinet in
Leiden is ook deze zogenaamde munt geen onbekende. Het is

een kopie van een teston van Milaan.
Het Koninklijk Penningkabinet laat nog weten dat deze sleutel-

hanger niets met het RMO heeft te maken. Er staat zells geen

RMO op de hanger maar BRMO. Voorts zijn er twee versies van

deze sleutelhanger.

Grote zoekvelden

Volop prijzen
Alle detectormerken, boeken en accesso¡res onder één dak
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Hallo ik ben Edrvin v Alphen, en zal hier mijn ervaring met een Ganett GTAr
rooo ver.tellen, ik heb deze metaaldete ctoi zo nvtjf jaar gele de n aangeschaft.

lk heb hier diverse leuke voorwerpen/munten mee gevonden, maar zoals altijd
moet je op de goede plek lopen, op de juiste manier zoeken, en niet te vergeten
een fllnke dosis geluk hebben. lk zal eerst een aantal pluspunten noemen, zoals

de kleine cornpacte kunststoffen behuizing van de electronica, waardoor deze

detector behoorlijk licht is, ik zoek daarom ook nooit meer op heupmodel.
Ten tweede heeft deze detector zelden storing, ik heb dit een keer gehad en dit
bleek te komen door vervuiling van de electronica d.m.v. stof, na een schoon-

maakbeurt was alles weer goed. Over de gevoeligheid ben ik zeer te spreken, ik
vind heel veel klein materiaal. Ook de diepgang is behoorlljk naar mijn idee,

maar lk vind dit wat minder belangrijk, ik zou er niet aan moeten denken dat

een detector een meter diep gaat op bijvoorbeeld een fibula.
De bediening is kinderlijk eenvoudig, alle instellingen zijn te zien op een lcd
display, naar mijn idce had deze wel verlicht mogen zijn.
Eigenlijk heeft deze detector in mijn ogen geen mlnpunten, het enige minpunt
van de GTAx rooo is het gedeelte waar je de detector vasthoudt, omdat dit van

kunststof was, waardoor deze ging zwabberen en kon breken, maar tegenwoor-
dig maken ze dit ook van alluminium. Je kunt met deze detector alleen niet op

het natte gedeelte van het strand zoeken. Ik vergelijk de Garrett met een Golden
Sabre van Tesoro en een Goldscanner Pro van Compass, en kom tot de conclu-
sie dat de Garrett veel beter presteert. Mijn zoekmaat kan dit beamen, die loopt
zelf a1 jaren met een Compass en denkt hetzellde over Garrett.
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Pennì nkje R¡emlong Romerns riembeslag Schffibulo
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Na 16 jaar met verschillende detec-

tors gezocht te hebben, was ik vorig
jaar aan een andere toe.

Van mijn dealer kreeg ik de goeie

raad om de Garrett r25o eens te

proberen, hij dacht dat de Garrett
een detector zou zijn die aan mijn
eisen zou voldoen en die goed bij mii
zou passen. Na even wennen en het
vinden van onder andere een

Romeinse volgelfibula, zoek ik er

nog steeds met veel plezier mee.

Het zoeken met een detector is voor
mij pure hobby, en dat houdt in dat

ik met plezier en zonder moeilijke
toestanden mijn hobby wil beoefe-

nen. Natuurliik wil je ook mooie

dingen vinden, maar dat is met deze

Garrett rz5o uit de topklasse van

detectors geen probleem.

Wat opvalt aan deze detector is dat

hii heel stabiel is en geen onzekere

geluiden geeft. Als er wat onder de

schotel komt geeft hij dat duidelijk
aan, ook hele ldeine stukjes metaal.

Dus ook die kleine muntjes e.d. waar
je graag mee thuis komt! Ook het
beeldscherm met zijn blokjes zou ik
niet graag willen missen, bij een

piepje eerst even zien waar het
blokje op het scherm staat, geeft aì

een soort van voorpret van wat er
onder de schotel zou kunnen liggen,
en dan de schep in de gtond!

Vooral bij het strandzoeken is het
display een must. Met een paar

blokjes er uit op de disc. van de

meest voorkomende rommel en de

optie Salt El, aan, zoekf het met de

Garrett heel plezierig, ook op het
natte gedeelte van het Noordzee-

strand. In z.5 rur tijd had ik z
zilveren ringen en r gouden oorbel
plus nog wat klein geld gevonden op

het natte gedeelte! Dan hoort u mij
niet klagen. Verdere pluspunten vind
ik de plaatsing van de batteriien,
geen draadjes die los ofstuk kunnen
gaan. Ondanks dat ikvan digitaal
weinig weet is de bediening en

afstelling heel eenvoudig
De detector ligt lekker in ie hand en
je kunt er lang mee zoeken zonder
moe te worden. Van grondstoringen
heb ik totaal geen last. Ook als je met
de schotel eens een keer de grond
raakt blijft hij stil, terwijl andere

detectors dan vaak valse geluiden
geven, v/eet ik uit ervaring.

Veel plezierige zoekuurtj es

en mooie vondsten toegewenst

|oh. Bloem

Gqrrett GTI 15oo

Garrelt ÇTAx tooo
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Na ro jaar ervaring met Fisher
en White's (zeer teweden) ben ik

, toch overgestapt naar de GTI r5oo
van Garrett, mede op advies van

onze zoekmaten uit Engeland, Zij
konden mii op een eerlijke manier
hun bevindingen en ervaringen goed
uitleggen. Hier in Nederland kun je
toch merken dat er naar Garrett toe
vanuit de dealers nogal wat verkeer-
de info wordt verstrelt. Toen ik met
de importeur Kooistra detectors in
contact kvvam, kon ik gelijk merken
dat ik met iemand sprak die wist
waar hij het over had. Nadat ik een
afspraak met hem had gemaah,
kreeg ik een heel andere kijk op
Garrett dan ik had verwacht. Op een
zeer goede manier werd mij de GTI
r5oo van Garrett van a tot z uitge-

1)

legd. Ik stond versteld van de moge-

lijkheden die ik nadat de importeur
mij alles had uitgelegd ook zelf
direct kon uitvoeren. Dat had ik
eigenlijk nog nooit meegemaakt.
Deze detector kon ik gelijk zo instel-
len dat ik het zelfook gelijk snapte.
Dat had ik met die andere detectors
nog nooit gehad. Nu loop ik onge-
veer 18 maanden met deze detector
te zoeken, en ik moet eerlijk zeggen,
had ik het maar eerder geweten.
Het is een geweldig zoekbeest als je
hem maar een beetje weet in te
stellen, en dat snapte ik na de eerste
dag gelijk. (DENK DUS oM EEN

GOEDE VOORLTCHTTNG).
Diverse zoekterreinen die ik dacht te

hebben afgezocht rond Amsterdam
zijn voor mij nu weer de plaatsen

waar ik met plezier nog een keer
overheen loop, en waar ik weer leuke
voorwerpen vind. Andere zoekers bij
mij uit de buurt wagen mij wel eens

waerom ik nog steeds op die oude
akkers zoek, die zij al heel vaak
hebben afgezocht, en waar toch niets

meer is te vinden.?l)?ll Nou ik weet
wel beter, alleen jammer dat ze er nu
achter komen. Wat ik van de impor-
teur ook geleerd heb is dat het niet
altijd een kwestie is van diepte. Veel
zoekers laten zelfs in de bovenlagen
nogal veel klein zilver en goud
liggen, omdat ze hun detector alleen
maar diepte willen geven. Ze kijken
niet naar de extra mogelijkheden op
hun detector om in de bovenlaag ook
het uiterste uit de detector te halen.
Het o.a. goed afstellen van grondba-
lans, discriminatie en gevoeligheid is
zeer belangrijk. De GTI r5oo is op
de Amsterdamse stadswallen ook
zeer goed op de kleine flinterdunne
muntjes van zilver. Zelfs op het
beeldscherm worden die muntjes
goed aangegeven. Belangrijk is ook
dat Garrett metaaldetectors zijn
uitgevoerd met een soort ijzermas-
ker, waa¡door je in staat bent om bij
klein ijzer toch het zilver ofgoud
enz. goed te detecteren.

In het voorjaaÍ ver. zooz ging ik op
een zondagmorgen in een groot park

Vergu ld b ewer*t boekl ot
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in Amsterdam zoeken waar eigenlijk
door iedereen al is gezocht, maar dit
park heeft toch een grote historie, en

met de wetenschap dat ik ook hier
met deze detector weer wat zou

vinden, geef ik jullie hier het resul-

taat van plm. 5 uur zoeken, waar al

heel veel is gezocht door ervaren
zoekers met de meest uiteenlopende
detectors. Zie tabel.

Daarnaast vond ik natuurlijk ook nog

het nodige aan troep op die dag. Ik
denk dat het wel belangrijk is dat je

je detector goed kent, en jezelfgoed

op de hoogte laat brengen over de

werking.
Deze detector heeft ook een strand-
stand waar je ook heel goed op kunt
zoeken. Het l¡eeldscherm geeft de

mogelijkheid om te zien hoe groot

een voorwerp is voor je het hebt
opgegraven, daardoor zul je veel

minder voorwerpen beschadigen
met het opgraven. Laatst nog was ik
aan het zoeken op het strand bij
Bloemendaal, ook daar wordt altijd
veel gezocht. Als het net vloed is
geweest zet ik de gevoeligheid van
mijn detector altijd iets terug. Op het
zoute gedeelte houd ik er van om stil
te zoeken, daardoor hoor je vaak ook

de kleine geluidjes beter. fe moet bij
deze detector ook leren dat je niet te
snel gaat zwaaien, omdat hij dan nog

wel eens een extra geluid wil geven,

waar dan niets ligt. Meestal kies ik
uit de 5 programma's een custum
programma. Dit programma kun je

naar eigen wensen instellen, en je

kunt die dan ook gelijk vastzetten.

Zohoefie een volgende zoekdag de

detector dan alleen maar aan te
zetten en hij staat gelijk weer in het
laatste programma zoals je hem hebt

uitgezet. Ook deze dag kooÈ ikvoor
het custum programma met een lage

discriminatie van maar 3 blokies.
Deze detector heeft een beeldscherm
waar je zelf kunt bepalen welke van

de z4 balkjes je eruit gooit. fe kan

dus b.v. een spijker vinden en tegelij-
kertijd een lipje op het strand uit-
schakelen. Ook kun je beide uitscha-
kelen, en toch kleine dunne gouden

ringen vinden.
Maar goed na een tijdje zoeken op

het strand vond ik mijn eerste

gewone gulden, en daarna nog een

kwartje. fe kon wel merken dat hier
behoorlijk werd gezocht, maar een

doorzetter vindt altijd nog wel wat.

Na een tijdje kreeg ik net waar het
natte het droge strand doorsneed een

vreemd eerder afwijzend geluid,
maar ook weer niet helemaal nega-

tief op het display, dus toch maar
graven. Het voorwerp lag toch
behoorlijk diep, plm. 35 cm.

Toen ik het boven had,
bleek het een bronzen
leeuwenhoofd te zijn
die misschien ergens

als versiering op heeft
gezeten. Maar er lag nog
iets bij in het gat dat ik
had gegraven, en dat
bleek een ijzeren lemmet
van een mes te zijn. Daar-

door kun je toch zien dat je bij
een twijfelgeluid altijd moet graven,

en dat zo'n display dan toch een zeer

goed werkend hulpmiddel is. Ken-

ners zeggen dat de leeuwenkop van

brons wel eens uit de

Karolingische
periode kan z1jn.

Die dag bij Bloemen-
daal leverde verder nog wat
munties en r gouden kinderringetje
op. Ik kan alleen maar zeggen dat
deze detector gemakkelijk in de

bediening is, en veel meer in huis
heeft dan de doorsnee detectorzoe-

ker denkt, en eigelijk zeer goed is
voor de land- en strandzoeker. Ik
hoop hierbij een bijdrage te leveren,

door mijn ervaringen op een goede

manier aan de medezoekers over te

brengen. Daamaast zien jullie nog
een aantal voorwerpen die ik heb

gevonden.

Veel succes met jullie blad, groeties

Bert

P.S. Sinds een aantal weken loop ik
nu ook met de nieuwe r4-ro inch
dubbel D-zoekschotel
van Garrett op mijn GTI r5oo, en ik
moet zeggen dat deze grotere zoek-

schotel prima voldoet. Vooral
nu je de gevoeligheid ook hoger kunt
zetten met deze schotel. Daardoor
krijg je ook naast de gewone, meer
diepte van de grotere zoekschotel,
die de fabriek aangeeft op z5%o, extra

diepte.

Zîlveren ing met erotísche voostelling

Bronzen leeuwenkop

Uzeren lemmet von een mes

3 stuks halve centen 1857 - 1884 - rgJo
6 centen \vaar\¡an 5 stuks onleesbaar e1l r vall

r9or
r nikkel vierkante 5 cent rgjq
j str.rks zilveren dribbeÌtjes 1848 - r849 kotring

Willem 2 er1 r9I9 koningin Wilhehnina.
r- zilr'elen halve glrlden koningirt Wilhelmina

f929
8 stuks dniten allemaal slechte kwaliteit
r Dlritse mnnt uit de stadt Achen 1765

r zilveren biizonder mooie r stuiver-Groningen
en Ommelanden ook 1765

r gor,rden irruisje met cor-plts

r boekslot versllld rnaar prachtig bewerkt

r zilveren ring rnet erotische voorstelling
r bronzen lirrgellroed
r zegelring r9e eeuw lltet vr'apell br.-ons koper



COMPE NDI UII'I I'IETAATDETEGTOREN

Een hondboek over theorie,
prokriik en zelfbouw

Metooldetectie is een veelomvottend onderwerp. Wot ziin

de principes woorop een metoqldetector geboseerd kon

worden? Hoe construeer ie een goede zoekschotel? Woor

en hoe go le zoeken? Het komt ollemool oon bod in het

boek Compendium Metooldetectoren. Verder kon de lezer

oon de hond von dit boek zelf goed presterende en

gevoelige detectoren bouwen, die eventueel noor eigen

idee kunnen worden oongepost. De detectorontwerpen ziin

zodonig opgezet dot zonder uitgebreide meetopporotuur

een optimole prestotie kon worden bereikt. De beschreven

detectoren onderscheiden zich door een bovengemiddelde

gevoeligheid, eenvoudige bediening en hoge betrouw-

boorheid.

Donkzii de gedetoilleerde bouwbeschriivingen en de uit-

voerige theorie over metooldetectoren en -detectie kunnen

zowel hobbyist ols professionol zich een goed beeld vor-

men von wot er zool bii metooldetectie komt ki¡ken.224 pogino's
Formoot 17x23,5 cm

Priis € 29,50
tsBN 90-538r -r 50-8

E Jo,stuur mii het boek

Compendi um Metooldetectoren.

voor € 29,50.

lk betool geen verzendkosten!

E Goorne ontuong ik op miin E-Moil odres

informotie over nieuwe publicoties, oon-

biedingen etc. vqn het moondblod Elektuur

Noom:

Adres:

E-Moil:

Segment BV - Postbus 75 - NLS190 AB Beek (Lb.)

lnternet: uvìruw.elektuur.nl - telefoon: 046 - 43 89 M. fax: 046.437 01 61

f!r-, h$ryh:üf cirlt f-t¡jrtr. E!(tll¡ !F, tQiltlQ(h



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 hii
ideaal in het vinden van zeer dunne hammered
coins, fibulae enz. onder zeer moeiliike
omstandigheden. Dus ideaal voor Romeins,
middeleeuws, stadsgrond en stort.

vakantie. Zeer makkelijk te bedienen, Zeer lange levensduur met

een 9 volt blok. Garantie: 2iaar 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.

Gr

DFX

Nieuwe top detector met dual fre-

quentie, wordt geleverd met maar

liefst 4 ingestelde zoekprogramma's,

hetgeen hem ook uitermate geschikt

maakt voor de beginnende zoeker.

CORTEZ

Nieuwe telg van Tesoro, een com

binatìe van analoog en digitaal,

met deze detector hoef je in de

discrìminatiestand geen

grondontstoring in te stellen.

WALBORN

5peciale "weatherproof "

hoofdtelefoon met krulsnoer

en volumeregelaar en

speciale schakelaar, die

hem geschikt maakt voor

elk merk detector Verder

leveren wij ook luxe uit-

gevoerde detectortas-

sen, regenhoesjes,

vondstentassen enz..

MltlRON zoekt nog DEALERS in de BeNeLux

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

Laser RAPIER

vervangt de Powermax

D¡t ¡s de meest verkochte Laser

Nagenoeg onverslaanbaar in zijn priisklasse.
Uitermate superieur op Romeinse

akkers, middeleeuwse bewoningsres-

ten, stadsgrond en stort. Weegt slechts 1 kg. ln 3

delen te monteren, dus ideaal voor in de rugzak op

METAL DETECTORS

ldeaal voor op stadgrond en stort, met echte

nuldiscriminatie. Lichtgewicht. ln 3 delen te monteren.

Garantie:2 jaar op elektronica en 1 jaar op zoekschijf.

Dr. Philipsstraat 29 Wii ziin 7 dagen in de week beschikbaar
6431 EC Heerlen-Hoensbroek
045-5231872 Wilt u komen kiiken in onze showroom? Dit kan

vanuit buitenland 0031-45 5231872 altiid, WEL EVEN BEttEN VAN TE VOREN!

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

MILIRON METAALDETECTORS is sinds 2000 de offiële rteur voor LASER Metaaldetectors in de BeNelux
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Een prehistorisch, Romeins en Middeleeuws
dagje uit.

ln het themapark beleeft u drie periodes uit het verleden van Nederland
t.w:
De Prehistorie (6ooo jaar v. Chr. rz v. Chr.)
de Romeinse tijd (rz v. Chr. - 4oo na Chr.)
en de Middeleeuwen (8oo na Chr. - r35o na Chr.)

ln Archeon treftu 43 exacte reconstructies van gebouwen, boerderijen en
hutten aan die ooit in Nederland hebben gestaan en aan de hand van
opgravingen zijn nagebouwd.

Archeon is een heel bijzonder museum: u vindt er geen suppoosten en
(weinig) tekstborden, maar u wordt er wegwijs gemaakt door archeotol-
ken. Dit zijn mensen die in authentieke kledij u alles vertellen over het
leven in vroeger tijden. Op verschillende plaatsen in het park is het moge-
lijk om actief mee te doen: varen in een prehistorische boomstamkano,
marcheren met de Romeinse soldaten of dansen in de middeleeuwse
reidans.

Vanaf maart t/m oktober zijn er speciale evenementen, zoals o.a. Legio X
Gemina, groot rse-eeuws kamp, r3e-eeuwse week met kruisridders, groot
Romeins festival, int. Viking weekend enz.

Normaal is op z november het park al gesloten, maar ditmaal is het speci-
aal geopend voor de De Detector Amateur, om er een zoekdag te houden.
Tussen de zoekwedstrijden door kunt u natuurlijk het park bekijken.

De archeotolken, mensen in authentieke kledij, zijn op z november niet
aanwezig.

Zie ook het verhaal van Albert Folkerts over het Archeon in Detector
Magazine nr.58.

Zoekdag Archeon

Zoekdag Archeon,
Alphen a/d Rijn op z
november

De komende zoekdag is wel een heel

speciale zoekdag omdat deze gehou-
den wordt in het schitterende archeo-

logisch themapark Archeon.
Naast het park liggen een aantal

akkers waarin zoals gewoonlijk de

penningen zijn verstopt. Met deze

penningen zijn weer leuke en grote
prijzen te winnen.

De zoekdagen van de DDA worden
alti¡d druk bezocht omdat er altijd
van alles te doen is: vondsten bekij-
ken van collega-zoekers, onder het
genot van een bakje koffie ofeen
pilsje gegevens uitwisselen met
andere zoekers, vondsten laten
determineren, vondst van de dag, en

nog veel meer. De DDA-zoekdag is

een activiteit voor het hele gezin.

Mede daarom zal er ook deze keer

weer een jeugdwedstri,jd (tlm tz jaar)
georganiseerd worden.

Natuurli.jk zijn importeurs van de

grote detectormerken aanwezig om
de allerlaatste modellen te showen.
Als u toch van plan bent om een

andere detector aan te schaffen, en u

wilt alle merken nog eens bekijken,
dan kunt u dat prima op deze dag

doen. Natuurlijk kunt u hier ook
allerhande boeken, schepjes, hoezen,

schotels en andere accessoires

kopen.

4ec4ffi



Af phen ald Rijn op 2 november

Determinatieteam
Een determinatieteam is aanwezig

om uw vondsten te bekijken. Van de

vondsten kunnen foto's worden

gemaakt voor het magazine.

(De vereniging is niet verantwoorde-

li¡k voor eventuele beschadigingen

van voorwerpen tijdens determinatie
of fotografie.)

Deel name zoekwedstrijden
Prijs: leden en DDA-steunleden 8

euro p.p. Niet leden r6 euro. (Opgave

als nieuw lid is natuurlijk mogelijk)
Bezoekers die alleen voor determina-
tie, of uit belangstelling komen, zijn
van harte welkom.

ln het park is het restaurant geopend.

DDA-verenigingstafel
De DDA-tafel is natuurlijk ook weer

op de zoekdag te vinden.

U kunt daar terecht voor de aanschaf
van diverse magazines en andere

verenigingsuitgaven. Ook deze keer

hanteren wij weer speciale zoekdag

tarieven.

Enkele van deze speciale tarieven

zt)n;

Magazines r tm 30 € r,oo
Magazìnes 3r tm 6o € 3,oo
Cehele )aargangen of per 6 num-

mers, vanaf m agazine 3r € r 6,oo
Houdt er overigens wel rel<ening mee

dat sommige nummers helaas zijn

uitverkocht. Verzamelbanden om uw

magazines in te bewaren € 8,oo
Het boekje 4ooo jaar metaal in

Nederland € 6.oo.

De DDA-bodywarmers kosten

€ 3o,oo.

Locatie:
Themapark Archeon
Archeonlaan r, Alphen a/d Rijn

Mocht de zoekdag op het laatste
moment door onvoorziene omstan-
digheden niet doorgaan, dan wordt
dit op onze ¡nternetsite,
www.detectora mateur.n I vermeld.

Programma
9.OO Uur
'ro.3o uur

r o.45 uur
rr.oo-r2.3o
12.3O-12 5o

12.3o-13.45

13.45 uur
'r4.oor5.3o

r6.oo uur

Zaal open

Opening door de
voozitter
Vertrek naar het zoekvel

te zoehuedstrijd

Jeugdwedstrijd
Pauze
Vertrek naar zoekveld

ze zoek¡,rredstrijd

Prijsuitreiking, verloting

Cezien de afstand tussen de parkeer-
plaatsen en de plaats van vertrek naa

de zoekwedstrijden kunt u het beste
uw apparatuur naar de zaal meene-
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Wat is nu de reden om te kiezen voor biiv. detec-
tor type A of detector type B. Sommigen gaan
voor het uiterlijk maar het merendeel van de

(startende) zoekers gaan afop de technische
specificaties, de mening van de meer geroutineer-
de zoekers ofde uitleg van de betreffende hande-
laar, Bij de laatste schort het nog wel eens aan een
onafhankeliike uitleg. Begriipelijk, want een ieder
wil graag ziin eigen product verkopen.

Wat zijn nu eigenlijk de criteria waaraan een goede

detector moet voldoen) Laten we het makkelijk
houden: Dieptebereik en een goede discriminatie
zijn de meest essentiële elementen van een metaal-
detector. We wilien mooie vondsten doen, en ð,eze zo
diep mogelijk vinden met zo min mogelijk last van
bij geluiden (mineralen)

Disc¡imineren betekent eigenlijk het selectief
(weg)filteren van metalen die je NIET wiÌ vinden en
dat zodoende aÌleen dat gedetecteerd wordt wat
men WEL wil vinden. Op de meest voorkomende
detectorsystemen zit een knop die traploos ingesteld
kan worden om het selectief vermogen in te stellen.
Er zit een klein nadeel aan een dergelijk systeem: je

kunt zo'n knop te hoog zetten en zodoende te veel

wegfilteren en dus worden 'goede' metalen ook niet
meer gedetecteerd. Oppassen dus en nooit te 'zwaaÍ'
filteren. Ook zijn er digitale discriminatiesystemen
die op het beeldscherm laten zien welk metaal er
zich onder de schotel bevindt. Dit werkt erg verhelde-
rend daar je dan een indicatie hebt ofhet gedetec-

teerde ijzer of niet-ijzer is. |e kunt dus de discrimina-
tie laag zetten (middels de draaiknop) maar toch
voldoende informatie krijgen, en... hoe lager de
discriminatie staat des te dieper gaat de detector.
Deze detectoren (o.a de White's Classic ID & IDX
Pro) kunnen we echt wel onder het hoofdstuk semi
prof. zetten. Ook hebben we tegenwoordig volledig
digitale detectoren (dus geen knoppen maar
menu/druktoetsen.) Dit systeem is echt uniek want
alle voorkomende metalen hebben hun eigen num-
mers. Deze nummers zijn onafhankelijk van elkaar
weg te filteren: fe weet dus op voorhand al wat je wel
en wat je niet discrimineert. Deze detectoren beho-
ren tot de top in detectieland en zijn wel wat duurder
maar....je krijgt dan ook echt waar
voor fe geld!

Om op schone grond zo diep mogelijk te zoeken
moeten we eigenlijk een zo laag mogelijke 'zoekfre-

't lsuv

'schone' grond was zou dit geen enkel probleem zijn:

|e koopt een lage frequentie detector en klaar is Kees.

Helaas is dit een utopie want er zijn natuurlijk ook
veel ver.""uilde plekken en daar zaÌ een lage frequentie
detecto¡ zo veel bijgeluiden gaan geven dat er eigen-
lijk met goed fatsoen niet te zoeken is. Op zo'n
vervuilde plek zou je dus eigenlijk weer een detector
moeten hebben die een hoge zoekfrequentie heeft.
Deze zorgl ervoor dat de mineralisatie geluiden
onderdrukt worden en dat de zoekresultaten en het
dieptebereik in vergelijk met een lage freq. verhoogd
zullen worden. Het nadeel hiervan is weer dat het
dieptebereik op'schonere grond' weer aanzienlijk
minder is als een laag frequent detector. De meest
gebruikte zoekfrequenties zijn: de enkele

3-4-6.5-8,5-ro-r5 khz systemen, de twee- en de auto-
matische multi frequentie systemen. Van deze laatste
is het nadeel dat de detector alles zelfbepaald. De

zoeker heeft dus geen inbreng heeft v.w.b. welke
frequentie er gebruikt dient te worden. Wat dus te

doen!)

Het professionele ant'woord:
De nieuwe White's Spectrum DFX heeft meerdere
zoekfrequenties, de lage 3t<hzzoekfrequentie van de

Fisher (dus een groot diepte bereik) en de hoge t5

khz van bijv. de Tesoro LOBO (voor de kleine gouden
en zilveren muntjes). fe kunt zelf de keuze maken
met welke frequentie je wil zoeken. Ook kun 1e beide
gelijktiidig aan het werk zetten. De White's DFX
staat voor professie en wil je meer weten bel/mail
ons voor een demonstratie of een folderpakket met
land- en strandtesten!
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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. NaastWHlTE's verkopen we

natuurlijk ook alle andere bekende

merken.

Twee dingen zijn erg belangrijk:

Het dieptebereik van de detector en de

mogelijkheíd om rommel (bv ijzer e.d.)

weg te kunnen filteren.

*ôout"ta%
rrolñte's
ã"orr."""

vÉu

je kunt'zien' wat er onder de

schotel ligtl Naast detec-

toren voor de hobby leve-

ren we ook detectors

rijen, beveiliging, milieu- \ X
diensten, overheden etc.).

Als hobbyzoeker zijn er genoeg

plaatsen te bedenken om leuke succes-

sen te boeken. Daar waar bedrijvigheid
is geweest is altijd wel iets verloren of
verstopt oude kerkenpaden, stranden,
oude woonplekken, oude zandwegen

etc. etc. (Kijk eens op onze internetsite

voor nog veel meer ideeën).

Onze service en'aftersales' zorgen

ervoor dat je ook na de garantieperiode

probleemloos kunt blijven zoeken. Graag

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

een degelijke garantie.

0p aanvraag versturen we je een uitge-

breid detector informatiepakket
met erg veel zoektips zodatje eerste

zoekactie een succes wordtl
veerpail 2 8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel: (038) 3636591 Email: info@metaaldetectors.nl
I nternet: www.metaa ldetectors. n I

t1l s.



Detector Shop metoold etector accessoi?es
RVS Detectorscheppen
55 cm€ 25.00

75 cm€ 34.00
85 cn€ 39.00

Btock € 14.00 Sublieme ofwerking en kwoliteit I

RVS € 33.00 De allerbeste deteclorschep nu voor
Pper iedereen le koop bij de Delector Shop

Black € 12 OO

Deteclor Shop heeft
20 ver schillende model len

detector schappen op voorrood I

NeT ols olle andera produclen
in onz¿ odvertenlÌes !

DS-ó1 € 15.00
9 Volt-loder
NiCd botterij

6P 1800 mÁh NiMH
oploodbore bolterij
PrijsKroker€ 3,50
per stuk l!

DS-ó2 Loder
Wegwerp Alkoline
¿n NiCd / NiMH
balterijen loden.

L¿vensduur Alkoline
tol 70 keer longer I

Dus oltijd vol vermogen !

€ ó9.00

DS-ó3 Snelloder
om B sf. NiCd / NíMH
AA/ AAA bollerijen
leloden. fdeool !!

€ 35.00

Block € 28.0O
RVS € 70.00

DS-310
met opnomemogelij kheid,

iiker lOx25 en

koptelefoon€ 89.0O

SolorLomp D5-77
€ 19.O0

-= '¿Ë ld Ftð

Alleladers excl. botterijen I

MAZ døtector
hoofdlelefoons
vanaf € 79.@

DS-6ó univensele
voeding voor in de ouTo
€ 17.50

Blqck € 30-00
RVS € ó5.O0

--
Dogger

Kijk ook eens ondet de link: Security & ElecÌronics !

Detector Shop
Horsten 32

9581 TD Musselkonool
Tel:0599 470 878
www.detec'¡orshop.nl
met online winkel

-:iï:r'.'#
Block € 30.00

DS-ó8 800 nA€ t?.5O

SupermogneeI 70 Kg.
€ 89.00

Ða
Reinigen ? Electrolyse ?
D¿t¿ctor Shop levert univ¿rsele
voedingen die kortsluitvost zijn
Deze zware voedingen z¡jn tev¿ns
thermisch beveiligd ¿n doordoor
uìIermote gaschikt voor het
el¿ktrisch re¡nigen van vondsten
Vol'roge: 3-4.5-6-7 5-9-12 VolI
DS-9115 1.5 Ampeee€ 27.5O

ÞS-9120 ?.O Ampere € 32.50
Kobelset met klemmen € 7.50

lßturh Øùu

Block ADA heeft het
grootste ossortiment
Deteclor Scheppen in

zowel Block Steel ols

gepolijst RVS slool.



White's heefl verui.
het grootsie
markloondeel in

Nederlond en wee'¡

U woorom ?

DS- 3 beveiligings en multi-purpose

melaaldetector. Ook voor controle
von pokk¿tten en houten plonken.

Trop lose gøv oeli gheí ds ? egeling.

Voeding 9 Volt en koptel. oonsluiting
Absolute prijskroker ll € 79 .OO

DS Detectors
is ons eigen huismerk

mel uilslekende
pr¡js en presloties I

White's Schotels
vonof € 139.0O

\.:ò € 33.002
Woll Wizord 4 in 1 detector
Houten bolk¿n en leidingen zoeken
Gelijk- en wisselstroom indicotie

Metooldetec

ivity, Discrimínotie
en PinPointknop

€, 225.OO

) f J,' f .. - /
Ja-,.--tJ,_)"J,J

De White's Speciolist von Nederlond

Wij hebben nog veel meer I

De beste servíce,hel besle en eerlijkste advies

De beste inruilprijzen en de best vezorgde levering
De ollerbeste prijzen bij de meesl complele en

meest bruis¿nde Detector Shop van Nederlond !

Wij hebben olles op voorrood I

Þs-2 € 14.00
Leidingzoeker
voor leidingen

in de muur

Iongeren enbeginners
metoold¿lecton met
goede prestafies I

Anoloog € 159.00
Digitool e ?O9.OO

.@

ì*r--%\,,q.

Wizord Vib-Probe
Prof essionelø pinpointer welke vibreert
of een okoestisch sígnool geeft.

Me't ingeiouwd zoklompjø I € 55.00 L -

Universele detector en

Pínpointer € ?8.OO

White's heeft de
beste verhouding
in prijs en kwoliteit,
White's lechniek
loopt oltijd voorop !

DS-5 € 89.00
Bevei I igingsdetector

-u
(t+
?(J
õoÌre3o-Zo
OJ>=.tsu9
éÊ
(Jo
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.Ll-È
J-Xõ
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De Allround Detector
voor jongeren,
gevorderden en ols
voor professionols ll

KOOP ilt

PinPointer € 15.

Wizord Wood en Moil Package Sconner
4-zîjdig sconnen von hout, pokkeljes, tosjes etc.
ùeze Scanner kent vele toepassingen !

Gevoelígheid is troploos regelbaor en wordt
gevoed doon slechts 1 x 9 Volt botterij € 99 .00

Detector Shop
Horsten 32
9581 TD Musselkonool
Tel:0599 47O 878
www.detectorshoP.nl
m¿t online winkel

White's DFX
De "vurige" wens

RS



De CSSSST is uitgerust met de

SST Smaft-Scan computerbestu-
ring. De gebruiksvriendelijke,

multifunctionele detector in
optima forma. De van SST-

technologie voorziene CSBSST is

een mijlpaal in de detectiewe-
reld. Hij pakt de draad op waar
andere detectors het laten
afweten. Als uw detector het niet
meer redt, als uw multifrequen-
tie-apparaat kuren vertoont, ais

u een nieuw detecterend opera-
t¡ng-systeem zoekt dat op

moeilijke vindlocaties gegaran-

deerd resultaten levert - dan

kunt u niet om de CSBSST heen!
Het systeem van de CSBSST

heeft niet de traagheid van de

m u ltifreq uenti edetector.
Een computer op zijn best, Geen
programma's die moeten worden
geactiveerd. Hij kan eenvoudig
niet in de fout gaan.

Laat alles maar aan de SST-

computer over. De CSBSST

beschouwt uw wens als zijn

commando - zoals een gecompu-
teriseerde detector behoort te
doen,

- Computergestuurd.
- lntelligente SST grondscanning.
- SmartScan identiÍicatie op het

display.
- Snelle ohjectherkenning net

audiosignalen.
- Pin-Point voor een exacte

plaatsbepaling en het bereke-
nen van de diepte.

- Audio discriminatie met heltoon.
- Vuil- en waterhestendig.
- ßobuust, licht in gewicht en

p e rf e ct u itg e h a I a n c e e rd.
- Batterijvoeding I x penlite AA.
- Lichtgewicht 20 cm zoekschijÍ.
- Werkfrequentie van 12,5 kHz.
- Gewicht inclusief batterijen,

2 kg.
- 3 jaar Gelan garantie!

cs sssr

Wanneer je naar het hoog-

ste níveau gaat voot detec-

torprestaties dan kom je
gauw het probleem tegen

wat ontwefqers van detec-

torl noemen "Ê¡ond ElÍect".

Het is helemaal geen prc-

hleem om detectoßte
maken die in de lucht een

detectiebereik hebhen van

enige meteß het probleem

is als het ohject ín de grond

zit dan hlijkt de detector

onbruikbaar te zijn omdat de

grund, vooral natte, conduc-

tief is en detectiesígnalen

afgeelt alsof het om metaal
gaat en metalen ohjecten

mín ol meer afschermt voo¡

de detecto¡. 0m de stoo¡ en

valse signalen van de grcnd

te onderccheiden van een

metalen ohject heb ie in
feite een compatet nodig

die snelle berekeningen

maakt zoals die doo¡

C-Scope gehruikt word in
de SSSÍ en de Nevvforce ß1.

De gebruikte computeh

techniek stelt honderd keer
pet seconde de vraag voor

u, is het metaal ol grondmi-

nenlen, en het Jesultaat

veßchiint dan voor u op het

display op deze manier lost
C-Scope de grondmíneralen

prohlenatiek op voot meeÍ
diepteprestaties.

C-Scope is erg trots op haar
nieuwe topmodel. De Rl is een

volkomen nieuw type detector
met computerbesturing en zal als

een tornado door de metaalde-
tectiewereld razen Zij noemen
hem dan ook de Newforce R1.

Compleet nieuw, met een

krachtige computerbesturing en

zeer gebruiksvriendelijk.

De Rl is al operationeel en staat
al startklaar zodra u hem aanzet
Het Computer Aided Search
System (CASSY) zorgt ervoor dat
alles met topkwaliteit blijft
functioneren. Het verlichte
display geeft informatie over de

identìteit van het signaal en de

zogeheten Real ïme Ground

Radar Simulation laat u de

signaalinformatie zien waarmee
het instrument bezig is wanneer
er iets gevonden wordt.

Alle hieronder genoemde

fu n cti e s zij n c om p ute rg e stu u rd
- Audio discriminatie.
- Visuele discriminatie op het

display.
- Gevoeligheid.
- Keuze programmering.
- 0hjecthe*enning.
- Tuning.
- AC en DC versterking.
- Zoekstanden.
- Pin-Point voo¡ exacte plaats-

hepaling.
- Motion.
- Volumeregelaar.
- Batterijweergave op het display.
- B i nne n I a nd/stra nd afste I I i n g.

- Grondcompensatie.
- LCD display met helderheid en

contnst.
- Analoge en digitale werking.
- Echte grondrada¡ simulatie.

- 3 jaar volledige Gelan garantie!

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 k¡est voor een C.scope detector bij Gelan:

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant

. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen

. Wii staan open voor zinvolle verbeter¡ngen aan de

detectors
. Wii hebben alle modellen op voorraad
. Wii leveren keurmerk

. Wii hantere t¡eterm¡ln van 3

. Wii leveren handleiding 
.,¡

. Wii ziin ook (na afspraak) ' '

NEWFORCE Rl
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CZ-6a Quick Tilver €
tz66X €
'tztzX €

Treasure Baron:

Pro Hunter €

MÀÇ\ZI N€ 60
aoaoaaaaaaaaaaaaaaa

Fisher:

275;

68o

420
r35

C-scope:

Rr

Cs-4ZX
Cs-5MX

Cs-66o
Cs-55o

Bounty Hunter:
Landstar Prolll
Sharp Shooter ll

Minelab:
Sovereing XS

M usketeer

Compas:

Coldscanner Pro

\)lh ite's:
zxXLT
6ooo Dl

SL III

Tesoro:

Eldorado

Bandido I

Cutlass ll
Cutl ass

Laser:

Rapier

BI

Garrett:
CTA 5oo

Leger detector:
Detector uit r 953

€ 455,-

€ z5o,-

€ 325,-

€ r4o,-
€ 55,-

€ 34o,-
€ 3zo,-

€ 45o,-
€ 3ro,-

€ 425,-

v.a. € 4oo,-
€ 275;
€ 325,-

€ 395,-
€ zoo,-
€ 245,-

€ 175;

€ +gs,-
€ 2o5,-

€ 23o,-

€ r8o,-

ln dit voorwoord werd door mij gevraagd aan de leden om nu eens te vertellen in welke andere

archeologische-historische kringen men actief was met het uitoefenen van onze gezamenlijke

hobby. Reacties kwamen binnen per e-mail en per post. Het meest scoorden de afdelingen van

de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Afdelingen die genoemd werden: Twente,

Apeldoorn, Voorburg-Leidschendam, Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland, Oude Rijn, Utrecht en

Omstreken, Nieuwe Maas, Noord-Holland Noord, afd. r5.

Als Historische kringen werden genoemd: Vleuten de Meern-Haarzuilen, Huessen, Bommeler-

waard, Oud-Hillegom, stichting " De Mersloot, Vrienden van Brabantse Kastelen"

Als archeologische werkgroepen zijn genoemd Archeologische Werkgroep Schagen, llerkgroep
Oosterhoutse Archeologie, Archeologische Werkgroep Haarlem, Meppel, Purmerend, Fryske

Argeologisk Wurkverban, Oirschot, Eindhoven.

Ook zijn er leden beztgin andere besturen: Stedelijk Museum Vianen, AWN-afdelingen, Archeo-

logische werkgroepen en Historische Kringen.

Leden verleenden tevens hulp bij opgravingen van: ARC, ADC, archeologische dienst Hoorn, VU

Ondersteuning werd ook verleend aan o.a. de archeologische diensten van Den Bosch, Zwolle,

Hoorn, Leiden.

Andere verenigingen die werden gememoreerd: Koninklijk Genootschap voor Munt-en Penning-

kunde, gewichten en maten verzamelaarverenigrng.

Naast detectie en bestuurswerkzaamheden in eerder gemelde verenigingen zijn onze leden

actief met determinaties, conserveren, restaureren, tekenen en het schrijven over vondsten en

meewerken aan tentoonstellingen.

Natuurlijk werd ook gemeld dat leden lid waren van the CoinhunterCompany. Vaak wordt in

gesprekken onderling hier heel voorzichtig over gedaan. Gelukkig mogen we in dit land zelf
kiezen waar we lid van ziin. Ook zijn er leden die een eigen clubje vormen zoals de

\)lest Frisiae 4.

Aan dit onderzoek werd door 3o leden deelgenomen. Uit bepaalde provincies werden geen

reacties ontvangen. We weten dat dit echt geen witte plekken op de kaart zijn. Mensen die wel

een reactie hebben gestuurd hartelijk bedankt en voor degenen die dit hebben verzaakt, iammer
een kans gemist om je ook op de kaart te laten zetten. lVij weten van minstens meer dan 3o
leden dat ze ook actief zijn. Op zoekdagen worden we er over aangehouden en men vertelt ons

dan vele positieve verhalen, wat een enkele maal een vervolg krijgt in ons ledenmagazine. Veel

leden wijzen op de goede samenwerking die ze nu hebben met de plaatselijke of regionale

archeologie. Dit is niet aan komen waaien. Vele muurtjes moesten worden gesloopt. Nu echter

zijn ze een belangrijke schakel binnen het gehele gebeuren. Gisteren vernam ik van onze leden-

administrateur Wim Woudstra dat het magazine tegenwoordig bij meer dan lSoo brievenbus-

sen naar binnen glijdt.

Met dank aan de leden die gehoor hebben gegeven aan onze oproep: Huub Slot, Chris Nieu-

wenhuize, Michael Hulsebos, Bruno Bocchiola, P. v. Lierop, PeterJonkman, PietVerwe¡ Hans

Elsevier Stokmans, Jeroen Baars, Leon Keyzer, Jan Buste¡ Sebastyaan Coenen, Ad Pijnenburg,

John Kuipers, Jos Bransen, N. Kleinhesseling, J.H.Cats, Ton v. Bon, Dirk de )ong,)an den Dars,

Earl Specht, Sjoerd Tolsma, Theo van Meurs, Wessel Spoelde¡ Sjaak Bosma, Fredo van Berkel,

Anne de Boer, Daan de Jager, P.J.A. v. Zeelst, Edwin der Nqderlanden.

Johan Koning

Steenbergen Detectors H ulst
Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (orr4) 37 o48o,
fax: (orr4) 37 o48t
I nternet: www.detecto rnet. n I

E-mail: detect@wxs.nl



Tinnen hellebardienjc, kind¿ßpeelgoed omnrcels

tj5o, er heeft oorspronkelijk een houlen steellje

a0ngezeten

Na een aantal uren zoeken op het kleine stukje (het

was slechts ro vierkante meter zoekplezier) had ik

een muntgewichtje en 2 gespjes. Ondanks de

weinige vondsten ben ik de week erna toch weer

teruggegaan lvlijn gevoel zei me gewoon dat daar

meer moest liggen.

De week ervoor had ik nog een signaal van ¡ets wat

zo diep lag dat ik het niet had opgegraven en ik

vond, dat ik dat nu toch maar eens moest probe-

ren. Na wat zoeken had ik het signaal weer en begon met

graven. Bijna wou ik het weer opgeven, maar ik heb toch maar volgehouden,

omdat het toch een onverstoorde laag was Van een diepte van ongeveer 6o-7o

cm kwam een schitterende complete middeleeuwse kandelaar. lk dacht eerst

dat het niet zo bijzonder was, daarom heb ik hem na het vinden ook naast de

drinkput in het gras neergezet Daardoor vergat ik hem ook bijna mee naar

huis te nemen. Thuisgekomen heb ik hem een beetje schoongemaakt en heb

hem voor de zekerheid toen toch maar even laten zien bij de Archeologische

Dienst. Helaas was bijna iedereen op vakantie, maar er was toch iemand. De

persoon in kwestie weet ontzettend veel van de steentijd af, maar de middel-

eeuwen zijn toch niet echt zi.jn vakgebied. Toch kon hij me al vertellen dat het

een uiterst zeldzame vondst was en dat ik de week erna nogmaar even moest
terugkomen. Ook vroeg hij of ik de vindplaats kon intekenen zodat hij nog even

kon gaan kijken om eventueel de situatie ¡n te meten en te tekenen.

De week erna ben ik natuurlijk Ieruggegaan naar de Archeologische Dienst en

toen was wel iedereen aanwezig. Ze konden me meteen vertellen dat het een

topvondst was en ze hebben hem daar gehouden. Twee weken later kreeg ik

hem terug, helemaal netjes schoongemaakt en geconserveerd. Ook hadden ze

inmiddels tekeningen en foto's gemaakt. Op dat moment was het allemaal al

duidelijk voor mij, dìt was de vondst van mijn leven (tot nu toe dan).

De twee weken erna ben ik nog twee tot drie keer teruggeweest lk heb de

detector toen op zi,jn allergevoeligst gezet (gain en sensitivity vol open) en alle

kleine signaaltjes opgegraven. ln totaal kwamen er nog heel wat leuke vondsten

uit: 3 leuke ìnsignes, een huistempeltje (cardamili),8 tinnen penninkjes, een

bladgouden bijbelbeslag, z riemtongen, wat fragmenten van insignes, een

kinderringetje, een tinnen fluitje in de vorm van een vis, een mooie broche,4
leuke tinnen gespjes, z muntgewichtjes en heel wat ondefinieerbare gebruiks-

voorwerpen. En dat allemaal op een oppervlakte van ongeveer ro vierkante

meter. Helaas ligt er.momenteel 2,5 meter water op de laag en is er niet meer

te zoeken Voor mij was dit echt een topzoekplaats met topvondsten in over-

vloed.

Later toen ik de vondsten aan de eigenaar van de grond liet zien, liet hi,j me wat

oude kaarten zien. ln de r4e eeuw heeft er waarschijnlijk een klooster gestaan

op die plek en daar zouden dan ook de vondsten van afkomstig zÌjn.
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Tinnen pelgrimsinsigne met een vis, omstreeks tJso,

waaschíjnlijk een deel von een groter geheel, onder

aan de vìs is nomehjk nog een hondje te zien.

Tínnen pelgrimsînsigne oJ token, omstreeks r j5o,

oan de achterkont lijla nog

de rest van een bevstigingspun¡ te z¡tten.

j tinnen en 1 bronzen gespje, omlrecks tj5o.

Tinnen huilempeltje, omstreeks 1350, deze stonden

vroeger in huís, vaak werden doør ook miníaluurheí-

ligen ingeplootst. Zo heb ik ook ooil een mini tinnen

StJob poppelje gevonden die waaschijnlijk in zo'n
tempeltje heeft gestao n.

f innen ki ndeningetje, oms,reeks 1350

Tín/oden pennínkjes (in Engelond ookwel pub of
bîshop lokens genoemd), omlreeks t35o, oan de

vooníjde hebben ze btjna ollemaal een kruis mel
een balletjespalroon. Sommige hebben een soort

van gekrabbel wat ook een sootl van randschnf
voorstelt- Aan de achtezrjde zijn van ollerleí and¿re

díngen te zien als mini heiligen voontellingen, weer

kruizen, een kasteeltje enz.

Koperen bijbel of leerbeslag met bladgoud bedekt. ls

heloas een beetje aan het aþladderen Ongeveer

1350-

ta
\,



Atlantis, specialist in detectortechniek

ATUNÍ|S 200t

0ns ontuerp van een krachtige detector. Recorddiepten

dankzij zeer krachtige electronica en een geoptimali-

seerde elliptische 2 Û-zoekschiif.

tarenlange ervaring, opgedaan bij het servicen, nodifr-
ceren en testen van diyerse nerken netaaldetectors,

hebben wij sanengebald in deze zeer diep zoekende

detector.

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

Benelux), alle detectoracces-
soi re s, s u p e rm agn ete n,

telescopische stelen, enz.

Verkoop, verhuur, reparatie,

modificatie van.netaaldeteetoren. ; :,..á ry"

C o ¡Íp u rrc r e n d e :p riiã¡n, e c ht e a dv i e ze n I

http=l /rurulu metôôldetector com

Ruim assort¡ment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

^ (?^^ÍÃt= Flsl{EElv;gENzlrE

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een veftrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter lVaatsslraal 12
1777 A? Hippoly,tushoef
rel. 0227 593286
N/obiel 06-20 2277 90
Fax0227 593286

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

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

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(ctolrminatie
Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 afbeeldingen
worden 650

voorwerpen getoond

I nclusief determinatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Minimum systeemeisen:

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

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

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

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de

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

worden toegezonden.



MUNTHANDEL G.HENZEN

Ll/tj zUn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantij ns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wij zijn doorlopend geïnteresseerd in de aanknop
van betere munlen,in het bijzonder midàeleeuws.
Voor goede stukken biedenwij U een hoge prijs

ù contant I

Heeft U iets te ktop ? Dan bel ons voor een
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Alles verdwijnt en niets blijft.

Het vergeten Boezingse ì(/O.l

slagveld langs het kanaal leper-

de lfzer (leperleekanaal) wordt

steeds verder in bezit genomen

door de alsmaar oprukkende

industrie.

Doorsnede walerput

uNTEKE ì[/ATERPUT ns HtsroRtscHE BRoN

Prospecteren, vaststellen, opgra-
ven in teamverband, en vastleggen
van dit verdwijnend bodemarchief
gebeurt in snel opeenvolgend
tempo. Fotograferen van materiële
resten uit verschillende perioden
van onze tijdrekening blijft altijd
fascinerend. Deze foto's verlellen
de vaststelling van dat ene
moment, "in situ" en geen verhaal.
Er is geen voor ofna, alleen het
ogenblik telt. Het resterende
bodemarchief wordt informatief
ook met andere middelen vastge-
legd. Toch verschaft soms die ene

foto meer duidelijkheid dan een
hele pagina historische studie.
Het fotoarchief dat we van deze
site aangelegd hebben, begint
gigantische proporties aan te
nemen en is uniek in de Slagvel-
darcheoiogie in Vlaanderen.

In mei r915 zul1en de pas aangeko-
men Britse troepen zich wel niet
om de toekomstige archeologische
waarde van dit gebied bekommerd
hebben. Naast de verdediging van
elke vierkante meter terrein,
tijdens zware tegenstand en zware
beschietingen groeven ze zichlneel
snel in ondiepe loopgraven in.
Loopgraven waat ze zoveel moge-
lijk en met alle middelen getracht
hebben om te overleven. Meer dan
85 jaar later blijkt nu dat dit W.O.l
patrimonium op deze site nog
grotendeels ongeschonden aanwe-
z7g7s.

Op vrijdag rylglzooo waren de
Diggers met 5 man van de partij.
Een groot stuk bouwgrond, eigen-
dom van de firma Ypes NV, zou
met een graafmachine zowat een
halve meter afgegraven worden.
Wat zou de bodem nu weer prijs-
gevenl De voorbije jaren leverden
de dagen dat er op deze slagveidsi-
te geprospecteerd werd, zelden of
nooit een ontgoocheling op. Noch
aan materiële en structurele vond-
sten, en - helaas - evenmin aan

'menselijke'vondsten. Deze site -
de noordelijke uitbreiding van de

huidige Ieperse i ndustriezone
Ieperleekanaal - was immers het
terrein waar Duitse en Britse linies
van mei r9r5 tot eind julíryq,
meer dan z laar dus, zowat neus
aan neus lagen, gescheiden door
een niemandsland van amper
enkele tientallen meter breed.

Vooral wat in regimentsgeschiede-
nissen eerder ongewild ironisch "a

small but successful operation"
van de rre Brigade (4e Divisie)
genoemd wordt, heeft er z'n tol
geëist: van 5 tot 9 iuli r9r5 lieten
naar schatting 5oo à 6oo soldaten
er het leven, waarvan zeker 3r7
Britten. Bijna zoo van deze laat-
sten (meer dan 6o %) hebben
achteraf zeifs geen rustplaats
gekregen op het naburige Talana
Farm Cemetery. Alleen een naam
op de Menenpoort in Ieper. Wat
betekent dat na de vijandelijkhe-
den, en ook na de oorlog hun
resten op het slagveld zijn blijven
liggen, onder een vaak niet eens zo

dikke laag aarde.

Bij de aanleg van de nieuwe Bar-
giestraat in 1998 waren op de

plaats waar deze vrijdag ry19 zou
worden gegraven, reeds sporen
van vooroorlogse bebouwing in
baksteen en vroege loopgraven aan

het licht gekomen. Bij de eerste
meters afgraving werd duidelijk
dat we in de omgeving van een
loopgraafaan het graven waren.
Enkele honderden Britse Lee

Enfield-patronen werden uit een
rulling opgegraven. Enkele meter
verder, na metaaldetectoronder-
zoek, kwam de ontdekling van
een volledige kist Britse geweer-
munitie nog in de verpakking
(rooo stuks).

Een zwaar detectorsignaal een
tiental meter verder maande ons
aan om een meer diepgaand

/,/
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bodemonderzoek te verrichten. In
samenwerking met de graafmachi-
nebestuurder werd de klei lang-
zaam afgeschraapt. Twee blikken
golfplaten kwamen aan het licht
met daaronder een Britse blikken
waterketel met koperen dichting.
Op zowat 90 cm diepte ontdekten
we netjes opgegraven iets wat op
een metalen platform leek. Een
van de bijzonderheden was wel dat
deze bestond uit z9 netjes naast
elkaar geplaatste Britse smalspoor-
rails van zro cm lengte. De rode
draad in het verder onderzoek was
ongetwijfeld water. 'Water dat
tussen de spoorrails door duidelijk
zichrbaar aanwezigwas: we had-
den per toeval een dichtgemaakte
eeuwenoude waterput ontdekt! Dit
was uiteraard een unieke kans om
de in baksteen gemetselde put te
onderzoeken!

Maar laten we dit relaas over een
vondst uit vorige eeuwen even
onderbreken voor wat militair-
strategische info die ons weer bij
de betekenis van deze oorlogssite
brengt. Dit terrein was in deze
periode varl meer dan twee jaar
werkelijk dooraderd met loopgra-
ven, waarvan sommige weliswaar
slechts een kort leven beschoren
waren door het wisselende oor-
lo gs gebeuren van verschuivende
linies. Enkele van deze loopgraven,
de belangrijkste, droegen een
naam: Cactus Trench, Barnsley
Road, Yorkshire Trench, Essex

Trench, enz.Eén ervan had ons
echter al een hele tijd geïntrigeerd.
Daar de precieze ligging nog niet
gevonden was, maar ook door de
eerder'romantisch' aandoende
naam: de Wellgate, die vertrok
vanafhet kanaal en oostwaarts liep
tot aan de Kleine Poezelstraat.

'Well' betekent: waterput, meer
bepaald de stenen schacht waar-
langs het water van een onder-
grondse bron naar boven gehaald
wordt. En'gate' (in het huidige
Engels: poort) betekent in een

ietwat verouderd gebruik, zeker in
het Engels van Noord-Engeland,
'straat', 'weg'. Geef toe: de Water-
putweg, idyllisch klinkt het zeker.
En intrigerend ook, temeer daar er

in de omgeving in de verste verte
geen waterput (meer) te bespeuren
was. "Welke well wordt er met die
'\Vellgate' toch bedoeld¡". Dit
hadden we ons al enkele keren
luidop afgevraagd.

De ligging ervan was ook niet met
nauwkeurigheid bekend, zeker
niet op basis van de eerder rudi-
mentaire schetsen van de loop-
graafposities zo a7s ze aangetroffen
worden in een drietal regiments-
geschiedenissen over najaar en

winter r9r5. Schetsen die trou-
wens wel enigszins van mekaar
afwijken wat de ligging en het
tracé van die Wellgate betreft.
Maar nu ging er ons natuurlijk
een licht op: deze gevonden water-
put was niets anders dan de 'we11'

waarnaar de 
.Wellgate 

genoemd
was! De soldaten hadden dus hun
loopgraaf genoemd naar een reeds
bestaande waterput! En wat meer
is: we wisten zelfs meteen wat die
vooroorlogse waterput daar precies
op die plaats kwam doen, terwijl er
afgezienvan het naoorlogse I(lein
Zw aanhof ( Kleine P oezelstraat),
op meer dan roo m daarvandaan,
helemaal geen bebouwing was.
Immers: op deze plaats hadden
volgens de kadastrale Popp-kaart
(circa r85o) twee kleine hoevetjes
gestaan, die echter vóór de oorlog
al gesloopt waren. Vandaar dan
ook de losse stenen die ter plaatse
gevonden waren in 1998.

Genoeg strategische l¡eschouwin-
gen... Deze vooroorlogse vondst
vereiste grondig onderzocht te
worden! Ter voorbereiding van het
onderzoek werd naast de werkput
de kiei iets dieper uitgegraven om
het overtollige water te laten
wegvloeien. Bij verder onderzoek
met de spade werd ook vastgesteld
dat de waterput in verbinding
stond met een Britse loopgraaf.
(Een stuk van de Wellgatel) Dit
kon men aflezen aan een Britse
duckboard die ongeveer ro cm
lager nabij de rand van de put
geplaatst was. Naast de duckboard
lag in de blauwe klei een darm van
een Britse waterpomp.
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Britse bronzen woterpomp ¡ngegoten tekst TOLJ
HOSKINC LTD /NCENEERs LONDON 5E

bouwjaar t9t5 serienummer 452

Op vrijdag zzlgvolgde verder
onderzoek en werd het stuk loop-
graafvrlj gegraven. De duckboard
was een vroeg Brits model van 34
cm breed. Reeds na enkele meters
deden we de ontdeld<ing van een
Britse bronzen waterpomp. Een
vroeg model en nagenoeg punt-
gaaf. Ingegoten met tekst T&f
HOSI(ING LTD ENGINEERS
LONDON SE, met daaronder het
bouwjaar r9r5 en serienummer

457. Dir was voor ons duidelijk dat
de Britse troepen de waterput in
gebruik genomen hadden. De
volgende dag (zalerdag 4 I 9l werd
het volledige loopgraaftracé in de

omgeving van de waterput opge-
graven. Maar verder kwam er niet
veel meer aan het licht.

\Vel kregen we bezoek van WTV,
van een Canadese w-ploeg, van de

Nederlandse pers en zelfs van 5o
man van de Durham Light Infant-

ry Association. (Zrj warcn die dag
ook de teraardebestelling gaan
bijwonen in Langemark van een
Dll-soldaat die we op dezelfde site
enige tijd geleden opgegraven
hadden.) Van hen kregen we
zowaaÍ een Speciale Last Post op
de opgravingssite.Voor ons uiter-
aard een unieke ewaring in de

Ba nlefi eld Archeologie.

Op vrijdag z9l9 werd de waterput
volledig leeggepompt. Een loden
pompdarm kwam het eerst aan het
licht, gevolgd door de vaststelling
van een unieke bouwconstructie.
Verschillende ldeuren (afwis se-

lend z à 3lagenvan gele envervol-
gens van rode baksteen) en ver-
schillende afmetingen
bouwmateriaal werden gebruikt.
De positionering van het bouwma-
teriaal moet in het verleden zeker
wel een bedoeling gehad hebben.
De waterput werd tot op de houten
bodem uitgepompt. Maar dat
hadden de Britten in 1915 ook al
gedaan. Materiële resten waren
niet meer aanwezig.

Niemand minder dan onze woord-
voerder A. S. wou zich lijfeliik
vergewissen van de omvang en
diepte van dit historische stuk
Vlaams archeolo gisch erfgoed.

Een ladder werd 6,3o meter neer-
gelaten (diepte van de waterput),
er werd voor gezorgd dat de enigs-
zins loszittende stenen van de

bovenrand niet naar beneden
konden ploffen. De boodschap dat
er op de bodem van de put alleen
een laagje slib lag van enkele
centimeters, en totaal geen mate-
riële vondsten, klonk nogal hol.
Dat er niets te vinden was, was
trouwens eerder evident. De Britse
soldaten hadden er natuurlijk over
gewaakt dat de put proper bleef
voorhun drinkwaterl En na de

oorlog hadden de smalspoorrails
erar'oor gezorgd dat hij keurig
afgesloten gebleven was.
Afmetingen werden genoteerd:
diameter gemiddeld r,85 meter;
aan de fundering, tot op een
hoogte van r,5o meter, diameter
slechts r,5o meter. Berekend
volume: bijna 16 kubieke meter.

Epiloog - De arbeidsintensieve
bezigheid van de Diggers bestaat
erin putten te maken, om ze

nadien, al dan niet na succes
geboekt te hebben, weer dicht te
gooien. Was dit ook het lot van
deze "well"l Dat kon toch niet.
Contact werd genomen met de

eigenaars van Ypes N.V., met wie
wij overigens een goeie relatie
onderhielden en op wiens terrein
de vondst gedaan werd (gelukkig
niet op een plaats die voor effectie-
ve bebouwing in aanmerking
krvam). En als het toen geopperde
voorstel bewaarheid wordt, dan
wordt deze well geïntegreerd in de

naast de oprit voorziene groenaan-
planting. En daar komt dan
natuurlijk een bord bij met aange-

ving van de historische l¡etekenis
ervan.
Ter vervolmaking van de nieuwe
ethiek in de Vlaamse Slagveldar-
cheologie kunnen wij stellen:
Veel verdwijnt....... en iets blijft.

waterput dicht gemaakt met smalspoorrails

waterput dicht gemaakt met smalspoorrails
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Om mee te dæn met de (vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,

te schrijven over het door u gevonden obiect. Natuurlijk stuuÊ u du¡deli¡ke foto's van het

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

Een van de mooiste dingen vari het zoeken, vind ik het vinden van zeld-
zame dingen, maar ook het vinden van oogvondsten geeft een leuke
verzameling voorwerpen. Het zoeken is voor mij toch al iedere keer een
soort van avontuur. fe hebt toch de spanning in je lichaam om iets aparts
te vinden wat misschien voor de mensen in de archeologie waardevol is
ofwaarvan ze ook niet precies \Meten wat het voorstelt, waar het vandaan
komt en uit welk iaar het is. Dus dan begint met de vondst de zoektocht
naar alle antwoorden in boeken en musea en bezoeken brengen aan de
archeologen (experts) die ie onderhand kent. Bij hen reist ook de waag
van het "raadsel" van ie vondst: wat is de functie, is het ooit eerder gevon-

den en valt het misschien onder de categorie zeldzaan.? Dat geeft ie
hobby ook na het zoeken nog spanning.

Na ongeveer rz jaar zoeken met de
detector en daardoor een paar keer in
de krant te ziin gekomen (zie Inter-
net), raak je vaak in contact met
mensen uit de archeologie, die je
"hobby" ook wel waarderen. Al blijft
de professionele archeoloog altijd
een beetje argwanend betreffende
onze hobby, toch merk ik dat door
het aanmelden van de bijzondere
vondsten het vertrouwen groeit. Ze
kennen op een gegeven moment je
werkwijze. In de loop der tijd heb ik
al verschillende professionele
archeologen over de vloer gehad. Er
was ook een tijdelijke stadsarcheo-

loog van Alphen aan de Rijn, Ruurd
Kok. Hij heeft al mijn beschrijvingen
(van de vondsten met plaats, dag

enz.) die ik al jaren heb bijgehouden,
meegenomen en doorgelezen en hij
heeft er allerlei belangrijke informa-
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tie uitgehaald, waarvan ik later de

beschrijvingen tenrg zal zien in twee

rapporten, die hij heeft gemaakt voor
Alphen aan de Rijn. Daarin staan

alle vondsten gedaan van r8oo tot
nu, voor zover bekend. Het is heel
leuk als je dan jezelf daarin terug-
vindt. Ook word ik wel eens gewaagd

door mensen van de AWN voo¡
veldonderzoek ofvoor het helpen bij
een opgraving. Van deze mensen
leer je veel en dat maali¡t je hobby
nog veel leuker omdat je hobby dan
meer wordt dan munten of voorwer-
pen vilden en in een vitrine leggen.

Er is ook al twee keer bezoek bij me
geweest van dhr. Kleinhuis, archeo-

loog van de provincie Zuid-Holland.
Hij heeft veel foto's gemaakt en hij
vroeg of als ik zou stoppen met mijn
hobby (dacht het niet) of als ik, wat
iedereen woeg oflaat doet, dood zou
gaan, of ik dan al mijn spullen met
mijn zoekdagboeken aan het oud-
heidsdepot van Zuid-Holland zou
willen schenken, opdat al mijn werk
niet verloren gaat en voor studies in
de toekomst gebruilt kan worden.
Dit gaf me het gevoel, dat "wij" toch
wel goed bezigzljn met onze hobby.

Maar dan nu over het narrenkopje.
Er werden in het centnrm van

Alphen, tegen de oude Rijn aan, een

paar oude gebouwen gesloopt en
ook werd er een gat gegraven van
ongeveer J meter diep voor een
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Romeinse transparant glazen karaf
Rijnlands Hoogte : 16 cm
datering : 3e - 4e eeuw

Romeinse aardewerk firmalamp met op

de bodem het makerstempel FORTIS
datering :15 125 na Christus

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

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

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

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

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

Bezoek ons op het internet : www.stormbroek.nl
U vindt hier foto's, beschrijvingen 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.
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parkeerkelder. Er was een damwand
geslagen tot in de Rijn. Dus eeuwen-
oude oeverophopingen werden
afgegraven en in een gronddepot
opgeslagen omdat een gedeelte van
de grond later teruggestort zou gaan

worden. Ditwas voor ons de kans

om de grond eens goed door te
zoeken. Ik heb er met mijn zoek-

maat vele maanden in gegraven,

ongeveer 5o tot 6o uren graafiverk.
Dit leverde veel leuke vondsten op,

waarvan ik een deel op het Internet
heb gezet. De vondsten varieerden
van Romeins tot r9oo. In de hopen
van ongeveer r,5 meter hoog zat veel
puin van ophoging met ook veel

slachtafval, zoals botten van ossen,
verder aardewerk, scherven en leren
schoenzolen en leerresten van een

schoenmaker. Dit alles uit de tijd van

16oo - r9oo. Ook ontl¡raken de

munten niet. Het afgraven van de

hopen doe ik systematisch, goed

afgraven en opzij gooien wat al

doorzocht is. Zo graaf je beetje bij
beetje de hopen af. Dit is zeer tijdro-
vend, maar wel leuk omdat je allerlei
bijvondsten tegenkomt. Zo gingrJr.

een keer alleen naar de hopen, het
had al dagen geregend, waardoor de

losse grond was weggespoeld en er
weer leuke dingen aan de oppervlak-
te waren gekomen. Ik vond een
munt, die onder het vuil zat en liep
naar een plas water, die tussen de

hopen lag om hem schoon te spoe-

len en terwijl ik dat deed, zag ik
vanuit mijn ooghoeken iets. Er stond
in een stuk afgegraven hoop, schoon-
gemaakt door de regen, een narren-
kopje naar mij te kijken. Ik was
direct opgewonden, omdat je niet zo
gauw een beeldje ofiets dergelijks

vindt en de afbeelding zag er toch wel oud uit. Het kopje is van roodbakken
aardewerk en is een zeer gedetailleerde afbeelding van een nar uit de tijd van
ridders en kastelen, de Middeleeuwen dus. Hij is gemaakt door, naar mijn
lekenidee, een pottenbakker, die ook wel een beetje een kunstenaer was. Maar
wie ben ikl Dus heb ik het
nagevraagd bij de mensen die
er wel verstand van hebben. Dit
waren o.a. dhr. Kleinhuis,
archeoloog van Zuid-Holland,
dhr. Kooistra, archeoloog van
de AWN, dhr. Ruurd Kok,
tijdelijk stadsarcheoloog van
Alphen aan de Rijn en archeo-
loog van Gouda en mevr.
Willemse van het oudheidkun-
dig museum te Leiden, die
daar elke woensdagmiddag een
spreekuur heeft van r4.oo tot
r7.oo uur. De mening van
ieder van hen is dat het uit de

r3e of r4e eeuw komt, mis-
schien iets eerder, maar nie-
mand weet exact uit welke tijd en wat de functie ervan geweest moet zil'n.
Mevr. Willemse denkt dat het gemaakt is in België (Antwerpen). Dhr. Van der
Veen van het penningkabinet had een afì¡eelding van een kopje gevonden in
Den Haag uit de r6e - r7e eeuw, maar deze is geglazuurd en ziet er jonger
uit. Het is dus nog steeds een mysterie, tenzij iemand het herkent en het mij
wil laten weten.

Verdere vondsten uit de hoop waren:
Twee Romeinse sleutels van brons.
Een speerpunt uit ongeveer t3e - r4e eeuw, gebruikt door stadswachten.
Deze heb ik geschonken aan het oudheidsdepot, omdat het van ijzer is en
daar beter geconserveerd wordt.
Zes tinnen lepels uit de r7e - r8e eeuw, waarvan enkele, die uit de bagger
vandaan lcrrvamen, er nog puntgaaf uitzien.
Een latoenkoperen kandelaar (zeldzaam) uit de r5e - r6e eeuw.
Enkele grote, oude spijkers voor Romeins gebruik (scheepsbouw).
Veel leerresten van schoenen en tassen, leerbeslag en kleedhaken uit
ongeveer de r7e - r8e eeuw.
Een rekenmunt met op de ene kant het alfabet en op de andere kant een
man met een rekentafel uit ongeveer r5oo - 16oo.
Een munt uit Venetië (met op de ene kant het opschrift GORF GIFAL
ZANT, en op de andere kant Smarg ven.) uit ongeveer 16oo -r7oo. Dit
was een zeer verrassende vondst volgens Bouke van der Veen (KPK)
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gemeente Uden.
Nadat we onze detectors aangezet
hadden voor mijn vader zijn C-scope

CSz M en voor mijzelf een detector
waar ík al 8 jaar mee zoek, een
Tesoro Bandino II, kreeg ik al snel
een heleboel signalen. Ik bekeek de

grond beter en ontdekte veel heden-
daags puin. Ik moet eerlijk zeggen
dat het veldle mij niet zoveel leek,
maar schijn kan bedriegen, dus
zochten we vrolijk verder. Ik schroef

de mijn discriminatie iets verder op

en het zoeken werd al een stuk
aangenamer.
Een stuk verderop vonden we onze

eerste munten, enkele duitjes en

enkele koperen pfenningen. Dit
begon er al op te lijken.
Mijn vader dook een hoekje van het
veld in terwijl ikzelf in het midden
wat rondzwaaide. Beiden hadden we

ieder twee koperen muntjes gevon-

den en zoals het hoort was het
spannend wie als eerste nummer
drie te pakken kreeg. Ik kreeg een

leuk signaal en groefeen leeuwen-

cent op. Ik besloot om de spanning
erin te houden en de vondst even

voor mij te houden.
Even nadien riep mijn veder vanuit
de hoek van het veld: "Rick, kom
eens kijken, ik heb een grote munt
gevonden, maar ik kan niet zien wat
voor een het is". Dat was natuurlijk
niet tegen dovemansoren gezegd, ik
liet mijn detector achter op mijn
schopje en liep naar mijn vader toe.

Toen ik de munt bekeek, zag ik
meteen dat het een gulden was van

onze Koningin \I/ilhelmina en wel

van het type met de hermelijnen
mantel. Ik feliciteerde mijn vader

met zijn vondst en zei er meteen bij:
"Waar er één ligt, liggen er mogeliik
meer.". Mijn vader pakte zijn detec-

tor weer op en ik zijn schopje.

Vlakbij de eerste vondstweer een

knal van een signaal, nummer twee

diende zich aan om gevolgd te

worden door nog drie Wilhelmina
guldens.
Hier moesten we zijn. Ik pikte mijn
detector op en ging ook in de omge-

ving aan de slag. Het resultaat was

dat we na z uur zoeken 36 zilveren
Wilhelmina guldens opgegraven

hadden.

De dagen en weken erna zijn we nog

vaak naar dit stekje teruggegaan en

we l¡rachten het totaal op 61 zilveren
Wilhelmina guldens. Maar de tild
begon te dringen. Het tracé A5o

vorderde en zo dus ook de graafma-

chines. Het tracé zou over ons plekf e

aangelegd worden; een ramp!!!
Toen de graafmachines naderden
was een machinist bereid om voor
ons de toplaag te verwijderen van

ons plekje om te kijken of er in
diepere grondlagen nog munten
lagen. Het paradijselijk zoeken
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omdat het van de republiek Venetië is, van de eilanden Corfu, Celalonia,
Zante Fazette.

. Een koperen nabootsing van een Franse penning uit de r4e - r5e eeuw.

. Een koperen Zeelandia uiI ry36.

. Een koperen cent van Willem II.

. Een koperen halve cent van Willem II.

. Een koperen duitje uit Arnhem uit r58o - 1599.

. Een zilveren duitje Geldria uit 1755.

. Een koperen speelpenning uit r75o - r8oo.

. Een ZeeIanòia duilult ry67.

. Drie Friese oorden uit r5oo - 16oo.

. Een koperen duit met het opschrift TRASSIAVIA uit Overijssel uit
ßry - ú35.

. Een zilveren duit Frisia uit ú64

. Twee loden/tinnen riemtongen.

. Een lakenlood uit Dordrecht.

. Een koperen riemtong.

. Een aardewerk kannetje met een gat voor het uitlekken van fruit uit
ongeveer 16oo - r7oo.

Wat het narrenkopje betreft wil ik graag meedoen aan de vondst van het jaar.

fohn van der vlugt, Alphen aan de Rijn.
Internet: www. geocities.com/johnvdvlugt
e-mail: f ohnvdvlugt@hotmail.com

V€L€ BUIÇINÇ€N VOOK €€N
OUD€ KONINGIN

Met veel plezier kijken mijn vader en
ik terug op ons detectoravontuur dat
plaatsvond in februari en maart
2002.
Na een nachtdienst gedraaid te
hebben, konden we op een middag
in februari onze detectors eens

uitlaten. Het weer was helder en
droog. Mijn vader had een veldje
gevonden nabij het tracé waar
momenteel de nieuwe autosnelweg
A5o aangelegd wordt onder de
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begon opnieuw, we vonden die dag

37 zilveren Wilhelmina guldens. Dit
bracht het totaal op roo gevonden

guldens. Ook vonden we nog een
Wilhelmina rijksdaalder (t glo),
maar ons plekje was en is voorgoed
verdwenen onder de nieuwe A5o.

Onder de door ons gevonden gul-
dens zijn alle voorkomende Wilhel-
mina types vertegenwoordigd. De
mooiste munt die erbij zit is ook de

zeldzaamste, nl. van het jaartal 19o6.
Onderzoek heeft ons geleerd dat het
veldje waarop wij zochten tot in de
jaren 5o van de vorige eeuw bos-
grond geweest is en daarna ten
behoeve van het onderliggende gele
zandafgegraven is. Het ontstane gat
is opgevuld met stortgrond van
elders.
'Waar 

de grond met de guldens
vandaan is gekomen is ons een
raadsel. De munten met de jaartallen
vanaf t89z tot aan r93r moeten toch
een heel kapitaal geweest zijn in die
dagen.

Hieronder volgt nog een opsomm¡ng van de
gevonden munten op jaartal.

r89z (Wilhelmina als meisje met lang haar afgebeeld)
ß97 (Wilhelmina als meisje met lang haar afgebeeld)
1898 (Wilhelmina metopgestoken haar/diadeem)
rgor (Wilhelmina metopgestoken haar/diadeem)
r9o6 (Wilhelmina met opgestoken haar/diadeem)
rgrr (Wiihelmina met hermelijnen mantel)
r9r4 (Wilhelmina met hermelijnen mantel)
r9r5 (Wilhelmina met hermelijnen mantel)

ryr6 (Wilhelmina met hermelijnen mantel)
r92z (Wilhelmina, met kort haar, laatste slag)

1923 (Wilhelmina met kort haar, laatste slag)

1924 (Wilhelmina met kort haar, laatste slag)

r9)o (Wilhelmina met kort haar, laatste slag)

rg,'r (Wilhelmina met kort haar, laatste slag)

r exemplaar

r exemplaar

r exemplaar

z exemplaren

r exemplaar

z exemplaren

r5 exemplaren

14 exemplaren

5 exemplaren

3 exemplaren

r6 exemplaren

ro exemplaren

8 exemplaren

2r exemplaren

De munten zijn aangemeld bij het
munten en penningenkabinet te
Leiden.

Wij hopen spoedig nog eens

zoveel buigingen voor een vorst op
een ander veldje te mogen maken.

Rick en Ad Wijdeven

Boekel (N. Br.)

PS: met deze vondst willen we
graag meedoen voor de vondst van
hetjaar zooz.

Ja, het kan raar gaan in de detector-wereld. Enkele weken geleden was ik op een akker bij mij in de buurt aan het zoeken.
De resultaten waren ronduit slecht. lk wist van mijn zwager dat er in de buurt van mijn zoekakker een bossage was

waarinzich enkele dassen schuilhielden. Om mijn zoekmiddag even te onderbreken ging ik even kijken of ik misschien
een van die dassenholen kon vinden en zo bekijken hoe zoiets eruit ziet. Al na enkele minuten in het bosje vond ik enkele
verlaten dassenholen; grote gaten met opgeworpen hoopjes geelzand rondom. Met mijn detector nog bij me zwaaide ik

instinctief over een van die hoopjes gele grond, en waarachtig een piep. Iot mijn verbazing haalde ik op enkele cent¡me-
ters diepte een bronzen regenboogschoteltje tevoordchijn. De das had metzijn graven het muntje naar boven gehaald.
7o zie je maar, er is veel mogelijk in de detectorwereld.

Karel Beks, Breugel



Vragen kunt u opsturen noor

J. Koning, Roodborststroot zo,
SgrG AG Leeuwarden.

lJ kunt uw vrogen notuurlijk ook d.m.v. een

e-mail naor ons verzenden.
E-m øi I : v ru o gb a a k @ d ete cto r o m ate u r. n IVRAAGBAAK

vraagbaak werklen mee: Allex l(ussendrager, medewerkers Fries Museum, Freek Groenendijk, Dick

Hallo Dick.

Hierbij een scan van een zilveren
hangertje. Ik heb hem even uit elkaar

gehaald voor de scan. Erin zaten een

stukje doorboord bergkristal(l ) en

een restant van een hostiel. De hoog-

te is z9 mm en de l¡reedte 22 mm.
Mijn vraag is nu uit welke periode
stamt dit hangertje en is dit iets

bijzondersl Op beide kanten staan gravures.

Harlelijke groeten f ohan Vegeiien.

P.S. Ik heb dit hangertje gevonden achter een heel oud kerkje hier in de

omgeving. Moet ik dit aanmeidenl

Antwoord:
lVlet het laatste te beginnen je behoeft dit niet aan te melden. We hebben

hier te maken met een devotìehanger misschien beter gezegd met een

reliekhouder. lmmers in een relìekhouder werden voorwerpen bewaard.

De hanger komt uit de periode rToo-r8oo. lnmiddels ben je zelf al te

weten gekomen bi,j een juwelier dat de steen een fluoriet is. AfkomstÍg uit
Spanje of Zuid-Amerika. Men gaf er een spirituele werking aan. Wat jij een

stuk hostie noemt kan ook een stuk bot zijn. Dit kan van een heilige zijn

of van iemand die hem dierbaar was. Op de vergroting is dit niet goed te

zien. Op de ene zijdezien we Christus aan het l(ruis en aan de andere

zijde een strìjder/ridder te paard met zwaard en schild met kruis er op.

Geachte heer Eekhof
Afgelopen week heb ik de voigende vondst uit de grond mogen toveren
met mijn Classic ID. Ik kan echter geen vergelijkbaar exemplaar op

internet vinden en ben erg nieuwsgierig wat het is. Door Ruud de Heer
van Detection Systems Holland ben ik doonerwezen naar u. Wellicht
weet u wat dit is. Ik heb 4 foto's bijgesloten. Het voor-werp is ongeveer

9,5 cm hoog, 6,5 cm breed en ongeveer 5 cm diep. Er heeft volgens mii
een haakje aan de bovenkant gezeten. Ik heb het voorwerp gevonden in
Deventer op een bouwterrein met vermoedelljk middeleeuwse schewen
lk vermoed dat het voorwerp van tin is. Het heeft wel wat weg van een

gaper, echter het mannetje draagt een pet. Moet ik nog iets doen om
hem te conserveren. In afwachting van uw antwoord. Met vriendelijke
groet,

John I(uttschruitter

Aan het beanTwoorden van deze

Eekhof, Jan Zìjlstra, J.Koning

Dear vraagbaak,

I found this coin with my metal
detector (Laser-rapier) near Maas-

tricht and I have no idea what sort
of coin it might be. I have attached

a scan ofboth sides ofthis coin, if
you could let me know what it is I

would be most grateful. Is it worlh registering this
coin with ROBI
Any information you can send me about this coin
will be gratefully received, and please feel free to
answer in Dutch, I can read it fine just can't write it
very well.
I(ind regards,

Dr Arjan Scheepens PhD
Post Doctoral Feilow
Universiteit Maastricht
Faculty of Medicine
Department of Pediatrics

GROW Research Institute

Antwoord:
Het gaat hier om een middeleeuwse jeton uit Frank-

rijk, gemaakt tussen ca r25o en ca 1325. Deze is

geslagen voor de rekenkamer van de koning Philip lV,

dus een echte "rekenpenning". Het wapenschild werd

voor het eerst gebruikt in r285.

Beschreven in Mitchiner (Jetons, medalets & tokens,

the medieval periode and Nuremberg) nr.349, en in

Feuardent, Jetons et lVlereaux, nr. t664.

Hoi fohan,

Hierbij een scan van een

koperen riemldem. Waawoor
dient het keninkjeì Het is 5,5
cm lang (de ldem) en de ketiing
is ro cm lang en 5 cm breed

(dat dwarsstuk). De klem zelf
heeft een breedte van r cm.
M.vr.gr. Johan Vegelien

Antwoord:
We gaan er vooreerst vanuit dat
we te maken hebben met een

riemklem met beurshanger.
Datering 14oo-1525. Het rechte
gedraaide stuk koper heeft in de

beurs gezeten als ophangstuk.
De andere zijde, het smalle

lange, stuk was aan een lederen riem bevestigd.
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- G elu ids discrimin ati e
- Regelbare gevoelugheid
- Regelbare discriminatie
- Verwisselbare 18 cm schotel
- Batterijen controle d n v. geluid
- K o pte I ef oo n a a nsl Lr iti n g

- Mogelijkheid on schotels te verw¡sselen

Middeleeuwse gouden tnunt

Zilveren munt 1 581

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr, stand
- Meer-toons geluidsdiscrininatie
- Regelbare gevoeligheid
- lnclicatie mater
- Lage spanning tndicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbâre d¡epte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Regelbare discrininatie
- 3-too n s g e I u ¡ d sd ¡s c r¡ n i n at¡ e
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en varÌabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Automatische grond ba la ns
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldschern
- Armsteunmodel
- Verwisselbare 2l cm schotel
- npbetsen bediening
- Regelba re D isc riminati e/Notch
- Regelbare gevoel¡gheid
- Auto m atis c h e g ron d b a I a n s
- Ko pte I efo on a a n sl u iti n g
- Led banerijen controle

- Digitaal afleesbare d¡epte
- Digttale voorwerp indicatie
- Iiptoetsen bediening
- Begelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en motion all netal
- 3-toons geluidsdisc rinin atie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
-Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
-Handnatige- en autom grondbalans
-Verwisselbare 21 cm open schotel
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Antwoord:
De vorm van de boerenpet doet rSoo-r9oo periode

aan. Ook wij konden geen gelijkvormig exemplaar

vinden. Zelf schrijf je dat het vermoedelijk om een

tinnen voorwerp gaat. Als we de foto's/scans bekijken

lijkt het wel of het van koper is, Beide keren is het

beste goed laten inweken, oude tandenborstel, goed

laten drogen en in de zuurvrije vaseline zetten. Cezien

de grote zou het aan een uithangbord kunnen hebben

gehangen. Laat het toch eens zien op de zoekdag.

Dan kunnen we tevens vaststellen om wat voor

:::':'1Ï'j':::
Geachte,

Hierbij sluit ik als bijlage
enkele vondsten in, waarvan
we niet weten wat het vo<¡r-

stelt. Daarom een verzoek om
uw hulp. Het betreft een

bronzen voorwerp van rr bij 6

cm. Dit voor-werp vond ik in
Ootmarsum. U weet wel, er
waren al eens twee zoekda-

gen. Het tweede voorwerp
vond ik er ook. Het betreft
een figuurtje vanzo'n zz
mm. Van welk materiaal het
is, durfik zoniette zeggen.

Het derde voorwerp is ooit gevonden in Oldenzaal.

Het werd gevonden tijdens het
graven van een vijver. Het is een

voorwerp van speksteen en meet

4zblj z8 mm, en er lijken wat
tekens in spijkerschrift op te

staan. Ter plaatse zaghel zand er

erg donker uit volgens de bewo-

ners.

Bij voorbaat dank. Groeten,
Huub Slot., Oldenzaal

Antwoord:
Voorwerp l. ln eerste instantie
denk je dit is een horlogesleutel
maar gezien het formaat kan dit
gewoon niet. Het is een ornament of versiering. De

voorstelling is niet meer duidelijk Ie zien maar het zou

op de bovenzijde van een klok gezeten kunnen heb-

ben. Datering r8z5- r95o. Voorwerp z. Je schrijft later

dat het om een clownsfiguurtje gaat van lood. Dit is

van de scan niet te dateren. Voorwerp 3. Speksteen is

niet oud. Hoewel we de achterkant niet kunnen zien

lijkt het op een chinees karakterstempel. Het werd en

wordt nog gebruikt om op o.a. geschept papier een

verhaal te vertellen. Zelf hebben we dit eens zien doen

in de Hortus te Haren waar een Chinese tuin is aange-

legd.

Sinds 1967 ben ik in bezit van een vuur/baken-
loodje wat op bijgaande foto is afgebeeld. Deze

heb ik in 1967 gevonden te Papendrecht aan de

Merwede ter hoogte van de huidige jachthaven.

Tot nu is het mij niet gelukt de herkomst te

achterhalen. Misschien kunt u mij verder op

weg helpen.
Met vriendelijke groet,

fohan van de Geer

Beheerder bibliotheek Sanders Instituut

Antwoord:
Of het hier een vuur/bakenloodje betreft weet ik

(nog) niet.

Op mijn site heb ik de volgende gegevens

oPgenomen:
ZEELAN DI
Sint Maartensdijkì:
rypeZH

Voorzijde : Wapen Prins Willem V

Keerzljde : M D waaronder jaartal, waaronder za 6b of z4c (stuiverl)
Sint Maartensdijk was één van de heerlijkheden van de prins op Iholen.
Aantekening in het boek van Mej. De Man in het K.P.K.

nr. jaar Ø mm biizonderheden

ora t7þlz) zz gevonden omgeving Waspik, particuliere collec-

tie
orc 1776 gevonden omgeving Heerenveen (Kooistra)

ozb r78o 22 gevonden in Arkel, particuliere collectie
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o3c 1786

K. P. K.

o4c t786 27

aantekening in boek van Mej. De Man in het

in r98o gevonden in Papendrecht, gegevens

K. P. K.

lk hoop u hier toch een beetje mee geholpen te hebben.

Met vriendelijke groet, Allex Kussendrager

Il: r¡

Geachte heer Eekhof,

Sinds enige maanden ìren ik in het bezit van

een detector en ben ik ook lid van de Detec-

tor Amateur. Een van mijn eerste vondsten
is bijgaand voorwerp. Het is gevonden op

een akker die volgens mij door de eeuwen

heen gebruikt is als stortplaats. Het voor-

werp is van geel koper en is behoorlijk
zwaar. De lengte is ongeveer 9 cm en de doorsnede 2,8 crn. Het geheel

ziet er wat beschadigd uit, dit kan komen door het ploegen van het land

maar ook door het gebruik. Aan de voorzijde zir een gaatje. Het lijkt erop

dat hier iets in heeft gezelen ofdat het voorwerp ergens aan heeft gehan-

gen. Persoonlijk denk ik aan het gewicht van een staarlldok of een stuk
gereedschap. Op foto r is het voorwerp van boven te zien en op foto z de

voorkant. De achterkant is
geheel dicht. Hopelijk kunt u
mij verder helpen.
Bij voorbaat dank.

E. Korpel



Antwoord:
Het voorwerp is een stukje timmermansgereedschap. Het is een schiet-
lood, deze worden en werden gebruikt om profielen af te stellen. Je kunt
heel goed in het gat een ronde afbeelding zien. Hierop zat een losse dop
met een gat, waarin het touw bevestigt was. Als je goed ki¡kt zit er
schroefdraad in het gat. Een voorbeeld staat in het boek Opgravingen
Amsterdam op blz. 485, doch deze is dikker. Hierop zit ook een afneemba-
re kop voor hettouw. Dittouw is ongeveer2.oo meter lang. Aan het
uiteinde zit een vierkant blokje hout van dezelfde dikte als het lood. Het
touw loopt door het blokje. Het blokje hout diende tegen het profiel of
kozijn gehouden te worden en het lood te laten schìeten. Tegenwoordig
gebruikt men een lang waterpas, dit is de voorloper hiervan. Datering
vanaf de Romeinse tijd tot heden. Deze dateer ik begin l8oo eeuw.

Hallo,

Weet u misschien wat dit voor voorwerp is. Het
is 13 cm lang en het breedste punt is 9 cm. Het is
gevonden op een akker.

Antwoord: het lijkt mij een poot van een

( pot)kacheltje of een kookcomfort. Cezien de

versteviging (twee lasverstevigingen) aan de
binnenzijde van het pootje
denk ik aan een kacheltje, 

-ç,

omdat het pootje een

behoorlijk gewicht moest dragen, Aan de oxidatie te
zien is de poot van gielijzer.

Lone Star
Nieuw van Bounty Hunter!
De Lone Star is een digitale technologische metaaldetector, ontworpen
om te gebruiken op vele terreinen, en geschikt voor het zoeken van mun-
ten op akkers, dijken, bossen, weilanden en stranden. Kortom een machi-
ne die presteert op vele gebieden.
De machine is voorzien van digitale uitlezing van voorwerp en instellin-
gen. Standaa rd u itgevoerd met i n gebouwde s peaker, koptelefoonaansl u i-

ting, in hoogte verstelbare aluminium steel, comfortabele handgreep en
armsteun. Verder heeft het apparaat 3 optie menu's, een 3-toons geluids
discriminatie, tiptoets bediening, automatische grond-
balans enz. Als optie zijn een lo cm en 25 cm
schotel, draagtas, beschermhoes en een speciale
koptelefoon verkrijgbaar.
Meer informatie bij de importeur:
Steenbergen Detectors Hulst
Bontehondstraat 3-5

456r BA Hulst. Tel: on437o48o
www.detectornet. nl

Of bij een van de offìciële dealers; adressen na te vragen bij Steenbergen
Detectors Hulst

XP-Detectors
op het net
Sinds enkele weken hebben alle XP-

Detectors een eigen plekje op het
I nternet.

Men kan er terecht voor een ruime
keuze aan modellen en accessoires,
maar ook verscheidene gebruikerser-

varingen zijn hier te bekijken.
ln de algemene informatie vind je
onder andere een uitgebreide intro-
ductie van XP en een aantal foto's
van de fabricage van XP-Detectors in
hun fabriek. ln het gedeelte XP-

modellen kun je gemakkelijk de

verschillende modellen met hun
specifi eke eigenschappen vergelijken.
Het gedeelte accessoires geeft je een

ruim overzicht van al het mogelijke
dat te koop is op het gebied van

extra's voor deze detectors.
Onder de button XP-Testen kun je de

onafhankelijke indrukken lezen van

degene die hun gebruikerservaringen

op papier hebben gezet. Vergeet
vooral niet om het gedeelte XP-

vondsten eens te bezoeken, hierin
vind je een grote diversiteit aan

vondsten.
Alle informatie over de XP-Detectors
is te vinden op www.xp-detectors.nl



FRIESLAND

TTT Kooistra Metaaldetectors
Compass / Carrett / C.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron

Buorren r4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 50 93
E-mail: info@kooistra-detectors com
I nternet: ww.koo¡stra-detectors com

Lankman Detectoren
Verkoop en verhuur lVhite's metaalde
tectoren I Dag- en nachtservìce

Tilverlaan 48, 847r EB lfolvega (Frl)
tel (o56t) 6r o877
E-mail: lankman@zonnet.nl
lnternet: M metaaldetectorwolveganet,nl

J P BeukemastraatrS,9965 RJ Leens
tel. (0595) 57 t7 49, mobiel 06-4o021264
lnternet: M metaaldetectie com

Horsten 32,958r TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o 878, fax (0599) 47o 89
mobìel o653 643 785
E-mail: info@detectorshop nl
lnternet: w detectorshop nl

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

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher

ADSG Metaaldetectie
Verkoop: o.a. \lhite's, Viking en Atlantis
Tevens verhuur en opsporing

Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
ùerkoop / Service / ontwikkéling van
White's en Atlantis detectors

Wingerdstraat 6, 664r BN Beun¡ngen
tel (o24) 677 40 63

r ESKA detectiesvstemen
Dìverse merken landl en onderwater-
metaaldetectoren / C Scope / Minelab
Tesoro / CEIA / Opsporingsservice
Verhuur van metaaldetectoren en
detectiepoorten

Haverdreefrg, 7oo6 LH Doetinchem
tel (o3ì4) 39t456,fax (qt4) 39t424
Internet: w.ceia.nl, E-mail: info@ceia nl

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

Zwaluw t5,3752 Nll Bunschoten
tel qy2gg 94 9r, mobìel 06-2ì885695
E-mail: w bos@voeding tno nl
lnternet: ww detectonnl

Hondorpweg r, Trzr KA Aalten
tel (o543) 47 86 96, mobiel: o653 964o75
E-mail: info@coinhunters nl
lnternet: M.co¡nhunters.nl (under construc-
t¡on)

Het Sterrenbeeld 48, 52r 5 lvl L's-Hertogen-
bosch
tel (o7l) 548 rr 99, fax: (o7)l 54811 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: uw gelan nl

P. vd Putten
C.Scope / Fisher

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

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron / Carrett /
Detector Pro

Stationsstraat r32-r34, Deurne
tel 1o493\ 3t 4465

DEPA Zeeland
o.a. White's metaaldetectors

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

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

It/inelab / Viking / Fisher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detect¡e
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Bontehondstraat 3-5, 456r BA H ulst
tel (or4) 37 o48o,fax: (or4) 37 o4 8r
lnternet: \ffi.detectornet nl
E-mail: detect@us nl

Miliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
lmporteur Laser metaaldetectors
Dealer llhite's, lrlinelab, Tesoro en CEIA

detectiepoorten

Dr Ph¡ì¡psstr 29,
643t EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 523 r8 72, mobiel: 06 r3o2oor
fax (o45\ 54 t8 7z
E-mail: miliron@home.nl
lnternet: uw.miliron nl

Steenbergen Detectors Hulst
' Eigen Vondsten l\rl useum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro

Minelab / Viking / Fisher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app / Puìse lnductie
Del.ector verhuur / Detector financ¡ering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel. oo3r (rr4) 37 o48o,fax: oo3ì (u4) 37 048r
lnternet: M detectornet nl
E-mail: detect@ws nl

Antweroen detect
Metaaldet'ectoren voor verkoop en
verhuur o.a. White's detectoren

Hooghuisstraat 26, B z94o Hoeven, België
rel ßzJ q661¡71t, mobiel (32) o475815o26
E-mail: ronnym@yucom be
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T Detector shoo
Officieël dealer vah White's / Diepzoe-
kers / Onderwaterdetectoren I Leiding-
zoekers / Jongeren- en kinderdetectoren
/MAZ hoofdtelefoons / RVS scheppen /
Detectoraccessoires / Detectorverhuur f
Inruil / Opsporingen

T

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

Handelsondernem¡ng
D.J. Laan
Tesôro / Minelab / Viking
C.Scope / Fisher

T

I

\looldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 43o o5 rz, fax (oSÐ +t+SSSB
E-mail: info@detect nl
lnternet: w.detect.nl

lab I

Veerpad z, 8z16 AP Zalk
tel (o38) 163 65 9r, fax (o38) 363 64 80
E-ma i l: i nfo@ metaaldetectors.n I

E-mail: metadec@wxs nl
I nternet: \¡jlru-metaaldetectors nl

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O.P
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail.nl
lnternet: w fl evodetectors nl

Detectorland (Gerard de Wit)
Verkoop en verhuur van de bekendste
merken op de markt
Tesoro/M inelab I CarreIT I Compass I
Detectorpro/en 2..
Tevens; opsporing op verzoek
Ervaring: zoeken in en onder water

Titostraat 42, r3r4 TC Almere
fel nr, (q6)8448443, mobiel (06')2o543620
E-mail: Dagobertr @chello.nl
I nternet: www.detectorland nl

Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / White's / Minelab / XP metal-
detectors / Verhuur van diepzoekers en
oPs Pon ngs servr ce

Pieter lvl aatsstraat l 2
r777 AP Hippolytushoef
tel (o227) 59 3z 86, fax (ozz7\ 59 tt z9
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet.nl
Internet: ww.djlaan nl

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

Grote Houtweg 97
r944 HB Beveruijk
tel (oz5t) zz 54 57
Email: treasure@ws nl
lnternet: M.metaaldetectorpagina nl

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

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

EIR Technische
documentatie & I nstructie
Tesoro / Minelab

l\4eidoornstraat 39a, 3o36 llC Rotterdam
tel (oro) 467 84 78, mobiel o6-tt3zztg6
E-mail: e jroosen@freeler.nl
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Fisher l2l0

ffimtrlHË
FISHER, een mijl-
de geschiedenis,

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-
tên'j Gebaseerd op de versla-

- gen van de CZ zoekers dat
waardevolle objecten bu iten

.de munten identificatie wor-
den Ej'edetecteerd, is er nu een
víerde toon geïntroduceerd
op de nieuwe CZ-70 Pro om te
waarschuwen dat u diep, op

r, Un kant, naast zilverpapier
liggdnde munten heeft gede-
tecteerd. Dankzij SMD elektro-
ñica, geheugen voor de laat-
ste afstelling, snelle VCO
pin-point, een gevoelige wide
scan,-alle lnetalen, auto-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.

GEL%N
DETECTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)73 548 1199, lax: +31 (0)73 548 1195
E-mail: info@gelan,nl www.gelan.nl

Waarom u nu kiest voor een Fisher detector bil Gelan:
. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring
. Wii hebben een goed contact met de fabr¡kant
. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant
. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontw¡kkel¡ngen
. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

detectors

. Wii hebben alle modellen op voorraad

. Wii leveren detectors met CE keurmerk

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" o'f 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

.Wiihante¡eneeneigengarantietermijnvan3jaai'

. l^l¡; lã',^'^- -^+ Ál^l^.1^^l^^ L^-J|^:J:-- tt. Wii leveren met Nederlandse handleiding I

. Wii ziin ook open op zaterdag (na afspraak) i

É L.{Bo
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Een goedkope detector en toch

volgens diverse testen één van de

'diepstzoekende' detectors.
Heeft bewezen,'de' detector te zijn voor het

opsporen van kleine, zilveren muntjes.

Eenvoudig te bedienen. Discriminatieknop met dual-

tone stand, perfect ijzermasker en instelbare 'rjzerdis-

criminatie.

lo+l t-

Laat veel duurdere digitale
detectors qua prestaties achter
zich. Eenvoudige bediening. Enorm
dieptebereik en toch stabiel dankz'rj

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% korting. Alle nieuwe apparatuur wordt geleverd met Nederlandse
gebruiksaanwijzing, 2 ¡aar garantie en een hoofdtelefoon.

Nu weer volop verkríjgbaar. Aljarenlang
de topper op het gebied van gevoeligheid en

diepgang. Populair bij de terpenzoekers.


