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hlí!'!l rifirl

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

nieuwe superlrchle 2t x 24 cm sprder
zoekschijf. Ondersteel helemaal van kunststof, t 9 volt
inlegbatterìj Met grondontstoringsknop en frequentÌeschakelaar èn

o discriminatiel € 699,-

e onqu istaelor

F Mäx

Wordt veel verkocht aan

archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige

bedienìng, geringe

gewicht en door zijn
hoge gevoeligheid,

ook in lastige grondcondities Nu met superlichle zt x z4
cm spider zoekschiji. Verschil t o v de Silver Sabre p Max:

de Conquistador p lvlax heeft een vaste alle metalen-stand
en een frequentieschakelaar om storingen van andere

detectors uit te schakelen 
€ 599r-

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

€ 1095,-

eutlass ll ¡rMax

¡íf \-t.-_ \-
Als u een detector koopt voor
een van uw familieleden of als
back-up, denk dan eens aan deze

detector. Enorm goede prijs/kwaliteits-
verhouding!

€ 459,-

Compaclre

Kleìne krachtpatser Zeer geschikt voor
beginners, maar ook als back up delector
ofom in de stort te gebruiken, deze

detector heeft n I c-discrimin¿tie!

f,- .( I

€ 339,-



MINELAB Win een
boek

Hoeveel in het Nederlands geschreven boeken
staan op de laatste boekenlijst van DETECTI

Stuur het antwoord naar DETECT in Ensc

(per post). De eerste 3 goede inzendingen
worden beloond met een mooi boek.

!g7s l,¡i1¡.gg,r ch¡ detector ',er
." o-.1':. "" de'p n' lç i,'y5 '-'p

serie ProfessÌone e ana oge cìe:eclor ',,oor de pr 1s

\'?n een nr cider¡k asse I Pr ma ¿kkerzoeker en scoorl
\/oor3 z€er goed op k e e¡ a¡rdere zr,,are grond orrdar

:r een * de sc¿¡ :oel sclr lf
gebru;kt r,,ordr Zoe <sch 1f

-_
7 ¡1iei bescherrrl<ap) Crondonislor ng

ze í r le siel e¡ \tierkfrequerr e: 5 <Hz

Êeuprrode or¡ te bou,ren ioi Cebr! (

8 per ui:t batlerilen Car¿,riie: z r¿ar

€ 579,-

N <<e,,¡re:3a hrbr cie op aadp:ck ¿der e¡ ee¡ bescherrrr c q d aael;s met ò:nd

ú+"^ -'' DeL\Ld D,r lcoo deold:'
,rr'a¡erv¿r ar¡t '.,an de So\/creign \r,ierkt

dus ook op r7 irequent es n conrbrfai e

met de z5 cr¡ r'.' de scan zoeksch ;l heeft dai
ior se',o g da: de Excal,bLrr lor de krachi gsie

derecior s behoor I s als rr:adcleteclor ie gebr u <e¡

rr zoel-e'r zoLrl \.,ater lloiaa/ "ee¡ :ioring noch !¿ir zoLri

of 
'rr 'rera 

er. er¡ toch o scrLrlill¿t e ,,'¿n jzer en : ,,erpa-

o er I ; s cju <cjerecior (ior 4o rreter dLeDlel e!r ,,, :¿r ¡odig
a s :¡dcierecior \^'ordi 9e er,erd r¡el; ¡cle. ',r:ierC chie
hooidreie[oor¡ en bescher nrk:¡' € 1 495,-

Srpereoede str¿rrcJdeiecior toiaai geef sic
I ng op f¿iie zoLrte ef oIgenr rreraliseerd'e

siÌ¿rcerr:er'.',1 cìeze 1:er en

z i',erc¿D Ê Lt tsch¿
kelcl (:¡ Lr ier¿ard

o',era r¡ee gezochr

uo,de¡ cus oo< op
a<kers s: s heLrp

rrodel ie gebru ker \',/erkr op
r7 frequenr es er bel¡oorlriar d cpie

bere ( lot de iop U:qer!rSr rìei eerr

:¡ cr 
",',de 

scar. zoe <sch I op ::cle' en

:::l:':..?:,: 
r¡re ¡eicr s ce'r'¡ € 1049,-

Meter € 225,-

@

Jflo,tiu,u,

oDe onovertroffen

Explorer XS
Explorer XS.

€, 1495,-

€ 149,50
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ç Van het Bestuur

Voorwaorri 6 y

Wøt een begtn van de herfst. Nø eerst wøteroverløst in
bijna het gehele la.nd, door storLbuien. nu een penode van

oogsterL. Grøøn, øardappelen, møïs worden in røp

tenxpo va.n het lønd, gehøøld. De eerste suikerbíeten

worden øl venuerkt. Door het mooie nøzomerweer

gebeurt het regelmatig d,at ín enkele dagen een goed.e

zoekplek vera.ndert ís een geploegd.e akker, øl ofniet
alweer ingezaøíd met groenbenxestet, gra.s of wiúertør-

we. Jammer voor de zoeker n'LaaÍ een geruststellingvoor deboeren die

hun oogst bedreígd zøgen word.en, als de hefst hød doorgezeL op de

mønier zoals híj was bøgonnen.

Onløngs hebben enige leden vøn het bestuur en de activiteitencommis-

síe ín Engeland" deelgenomen øøn zoekwedstrijden. Er zijn døør

gesprekken gevoerd met n'Lensen die vørstand hebben vøn de Engelse

wet- en regelgeving en er zíjn nieuwe contøcten gelegd. Nu er weer

sprake vøn is da.t ín 2oo3 een tweedaøgse Newbury Rølly zøl pl,øøts

vinden, bestaat de køns dat, øls er een goede oplossingkomt ínzøke de

wetgevíng, het meenemen vøn gevonden materíaal en høt aanmelden

ter pløatse, er weer een reis georganíseerd køn worden. Ongetwffild

zult u vøn de mensen die er geweesL zíjn bínnenkotl meer vørnemen ín

ons møgøzine over wøt er sta.at te gebeuren.

Wordt de zoekdag in Alphen øøn de Rijn weer zo'n succes øls in heL

voorjøør? In het volgende møgazine zullen we meer kunnen lezen over

die døg. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, is het gezegde. Doch we

moeten niet ten onder gøøn øøn høt succes van zo'n døg. Meer en meer

zoekers zorgen er voor dat we elke keer weer moeten zorgen voor grotere

accommodøtiøs en velden. Gelukkig lukt het de activiteitencommíssie

nog steeds om híeraøn te voldoen. Heb je echter een idee oflocøtie bel

Gerard Lukøssen. Hij zøl je zeker dønkbc,.ar zijn en de øanbreng-

premie geldt nog steeds.

Op een øvond va.n een ørcheol.ogr,sche verenígtng werd een kløcht geuit

wøørín ik mezelf goed køn verplaøtsen. In de loop der tíjd zijn door

uelen hønd- en spøndiensten verleend bíj opgrøvingen. Meestal stond

hier níets tegenover, ín het gunstígste gevøl een kleine benzínevergoe-

ding, Door een ieder wordt dit voor lief genomen. Immers je bent met je

H u is ho u d elijk regle m e nt
I Vraagoltíjd toestemminglot zoeken aon de

landeigenaar of beheerder van de grond

I Legitimeer je met je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging'de Detector

Amateu r' een d etectora mba ssa deu r.

I Laat munitíe liggen; indien nodigde plaats

markeren en de politie woarschuwen

I Zoek nooit op archeologische terreinen,

tenzìj je toestemming hebt verkregen van

de bevoegde instonties om mee te helpen

bij een archeologische opgraving

I Neem zoveel mogelykhet metalen afval,

zoals lood en koper mee Denk om het

milieu.

I Maak alle gaten weer netjes dícht en wel

zo, dat er geen schqde zichtbaar is

(bíjvoorbeeld aan een eventuele grasmal)

I Vondsten, waoryan men redelíjkeruijs kan

oonnemen ofvermoeden dat deze van

w ete n sch o p p el ij ke cu lru u rh i sto ri sch e

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bi.j de burgemeester van de

plaats waartoe het gebied behoort.

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aongemeld bij de desbetrffinde

o rch eol ogische i nsto nti es, zoa ls de

provinciaal archeologen en het KPK.

a Het's nachls zoeken zonder toestemming

van de landeigenaar is verboden lemand

die 's nachts zoekt is verdacht bezig



Lidmaatschap

hobby bezig en bij elke opgrøvingleer je wøer wat. Wøt is nu het

probleem? Nø zo'n opgrøvinghoor je níets tneer va.n de resultaten. Je
moet het doen met stukjes d.ie ín de krønt hebben gestøøn. Als er øl een

publicatie komt nø enige tijd døn moet deze vaøk voor verkooppríjs

worden øøngeschøfi. Zou het niet mooí zijn øls de medewerkers als

dank de publicøtie tegen kostpríjs of met een f,kse korting øøn kunnen

schffin?

Veel opgravíngen worden door pøfüculiere bedríjven gedaan. Deze zijn
verplicht hierover aan de opdrachtgever versløg te doen. Betrefende

opdrøchtgever zou gevraøgd kunnen worden om dit ook aøn d.e vríjwil-
ligers uit te reiken, øl døn niet in gewijzigde vorm.

Johøn Koníng

Detectorverbod?
Støøt er echt een verbod øøn te komen? Wij hopen het niet, maør toch

wordt het voortbestøøn røn onze hobby echt ín gevøør gebrøcht. Ook ik
uínd het ventelend om elke keer weer te moeten beginnen over zoekers

die zich nergens øan storen en op ørcheologísche opgrøvingen zoeken.

Ook elders in het magøzine schrijfi Høns Elsevier in zijn Colunn
hierover, dus wøørom moet Kees Leenheer hier nu ook over schrijven?

De reden is beløngnjk genoeg. Door deze 'criminele' øctiviteiten wordt

onze hobby en d,e verenígtngin diskredíet gebracht en komt een verbod

weer een stukje dichterbij. Het ís een tíjd øørdíg goed gegøan, maar de

løøtste tijd komen er steeds meer beríchten d.øt opgrøvingen verstoord.

word.en d.oor zoekers.

Wøt kunnen wij øls vereniging híerøøn doen? Wij kunnen onze leden

nogmøøls op het hørt drukken d.øt zulke prøktijken echt niet kunnen.

Alleen zijn løng níet ølle zoekørs lid. vøn onze verenigíng. Wij hebben

nu zo'n ß5o leden møør er zíjn misschien wel zo'n 4ooo zoekers

regelmatíg øctief. Een heleboel zoekers wøar wíj geen enkele invloed op

hebben.

Ik wil daørom een dríngend beroep d.oen op ølle leden om zoekers d.ie

zij in hun orngeving kennen, en u)a.arva.n zij rnisschíen weten dat die

zich 's nøchts op opgravingtereinen met zoeken en grøven bezig

houden, te doordnngen uan het besef d,øt zij onze hobby voor u en ons

øøn het veryesten zijn. Ook deølers en importeurs vøn rnetøøldeteclors

hebben hierín hun verøntwoord.elijkheid. Zíj verkopen appala.tuur aan

zoekers en d.ienen hun klønten hier ook op te wijzen.

Nøtuurlíjk heb ik niet d.e illwsie daL d.øn ølles opgelost ís. Zoløng er veel

geld voor bodemvond.sten wordt geboden zullen er altijd mensen zijn
die het níet zo na,uw nemen rnet de regels. We kunnen wel løten zien
dat we øls DDA ons in ieder gevøI niet met deze prøktíjken inla.ten.

Kees Leenheer

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt

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

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

van het lopende jaar. Opzeggingdient uiterlijk op r augustus schrifteli.jk binnen

fe zijn Per januari zoozbedraagl de contributie € 26,-.
Prijs steunleden € 8,- en buitenlandse leden € 33,-.

Poslbank r675000 t.n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bij de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

riitie zetten. \llilt u zoveel mogelijk

schrijven/mailen in plaats van

bellenl!!

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

!L V/oudstra, Melkemastate r6,

8925 AP Leeuwarden

w.woudstra @detectoramateu r.nl

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretar¡s:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3r,

8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 631978.

d.sm i lde@detectoramateu r.nl

Bestuursleden

Activiteitencommissie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: C. Lukassen,

Meerpaal zt8, g73z AM Croningen,

Tel. (o5o) S4tBg6.
zoekdag@detectora mateu r.n I

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopil

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheet Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5rz) 545rr7.
redactie@detectoramateur.nl

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-w¡t

tekening op te sturen naar:

J. Koning, Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

vraagbaak@detectoramateu r. n I

Voorzitter

J. Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel / fax (o58) 2165573

.f 
. kon ing@detectora mateu r.n I

Vice-voorzitter & hoofdredacteur

C B Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54¡917 (na r8.oo uur)

Fax (o5tzl 545tt7
redactie@detectoramateurnl

Bestu urslid

D Eekhof

Vangstraat 46
847r EX Wolvega

Tel / fax (o56r) 6r8579

d eekhofqdetectoramateur.nl

Bestu u rslid/ze secretaris-

JHuls
Croenendael zor

8z7r EL lJsselmuiden

Tel (o38) 33rr68r
j.huls@detectoramateur.nl

Bestu u rslid/coörd i nator

activiteitencom m iss¡e

JBosma
Korenmolen 7t

9zo3 VB Drachten

Tel. I fax (o5rz) 5r5rrz
j. bosma @detectora mateu r n I

Secretaris

D Smilde

Pr. Bernhardweg 3t

8453 XC Oranjewoud

Tel (o5r3) 53r978

Fax (o53) 632927

d.s m ilde@detectoramateu r n I

Penningmeester & ledenadministratie

!L lloudstra
Melkemastate r6

8925 AP Leeuwarden

Tel (o58) z6618r8

Fax (o58) 2664646

w.woudstra @detectora mateu r. nl



XP Metaaldetectors
gaan verhazing-

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de belangrijkste
e i g e nsc h a pp en va n XP- D ete cto rs

De door ons team gemaakte ADVENTIS en ADX200 metaal

detectors staan synoniem voor de hedendaagse kwaliteit, en onze

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

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

hogere gevoeligheid en een betere afwijzing van

ongewenste signalen. Door de dubbele discrimi-
natie hebben we een belangrilke flexibiliteit in

meta a lafwijzin g, wa a rdoo r we optimal e 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.

(þ oruscrnuvrruc
- Robuuste 22 5 cm waterdichte

zoekschotel met beschermkap.
- Speciaal verstevigd verbindingsstuk
- Fiberglasondersteel.
- Draaisluiting
- Comfortabele foam handgreep.
- 0nbreekbarearmsteun.
- Duurzame schotelkabel.
- Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de

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

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

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

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

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

XP
METAL
DETECTORS

wekkend diep...

t

'ç

Øøeoørçtøkt
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



Mart Hoffmann

Met dank aan
Met deze woorden sluit ik meestal een artikel af als bli,ik
van waardering voor wat die persoon voor mij heeft
gedaan ofbetekend. Er staat dan alleen een naam en
verder eigenlijk niets, dat direct verband houdt met het
artikel. Toch zijn deze mensen dan zeer belangrijk
geweest voor het tot stand komen ervan. Nu haal ik het
voorbeeld aan van een artikel, maar laatst was er een

tentoonstelling in het gemeentearchiefte Oelft waar veel
mensen aan mee hebben gewerh. Het is een in meerdere
opzichten bijzondere tentoonstelling geworden waar
verschillende instellingen en personen direct bij betrok-
ken waren. Aan de uiteindelijke tentoonstelling werhen
bijvoorbeeld zowel het Vakteam Archeologie van Delft,
het gemeentearchief van Delft, het stedelijk museum het
Prinsenhof en de Archeologische Dienst van Amsterdam
als ook diverse particulieren mee. Hieronder volgt een

overzicht van wat al deze mensen en instellingen hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van de tentoonstel-
ling.

Twee jaar geleden had ik een gesprek met de gemeentear-
chivaris van Delft de heer G. Verhoeven, waarin ik liet door-
schemeren dat het misschien wel eens leuk zou zijn als een

gedeelte van de door mij gevonden voorwerpen afkomstig uit
Delft in het gemeentearchief te bezichtigen zouden zijn. Mijn
idee was om van verschillende locaties de meest bijzondere
voorwerpen tentoon te stellen. Nadat de heer Verhoeven op
een avond bij mij langs kwam om er eens over te praten,
ontstond het idee om iets te doen met de lakenloden van

Delft.

Er waren alleen een paar moeilijkheden. Allereerst heb ik
in mijn collectie niet genoeg lakenloden om een vitrine te
vullen (ik ben in het bezit van zo'n t5 Delftse lakenloden).
Daarbij zijn sommige van een dusdanige kwaliteit dat ze niet
goed leesbaar zljn en dus niet in aanmerking kwamen.
Verder was er eigenlijk nog bijna niets bekend over de ont-
wikkeling van de Delftse lakenloden.

Een jaar later was het onderzoek naar de datering van

Delftse lakenloden al op de goede weg. Onder andere een

bezoek aan de archeologische dienst in Amsterdam leverde
veel informatie op dankzij de deskundige hulp van de heer
!V. Krook. Na vele lakenloden te hebben onderzocht en

vergeleken met andere gegevens ben ik inmiddels in staat
om lakenloden uit Delft tot op ongeveer 5o jaar nauwkeurig
te dateren. Ook had ik al diverse stempeltangen bestudeerd
diezich in het stedelijk museum het Prinsenhof bevonden.

De Open Monumentendag stond dit jaar in het teken van

de handel. ln haar bloeitijd reikte de Delftse lakenhandel tot
ver over de landsgrenzen. Dit waren twee goede redenen om
een tentoonstelling over lakenloden te organiseren in het
gemeentearchiel vond ook de gemeentelijk archeoloog van
Delft, Epko Bult.

I n eerste instantie zou er een tentoonstellin g georgani-
seerd worden, niet alleen over lakenloden maar eigenlijk

meer over de hele Delftse lakenindustrie. Begin september
zijn Eveline en ik samen gaan bekijken wat er zoal bekend
was over Delftse lakenloden en zijn we een inventarisatielijst
gaan maken van wat we daadwerkelijk nodig hadden voor
een mooie informatieve tentoonstelling. We keken waar zich

de voorwerpen bevonden die we nodig hadden en vroegen de

betreffende instanties en personen of ze de voorwerpen
wilden uitlenen voor zo'n anderhalve maand. De Archeologi-
sche Dienst van Amsterdam leende welwillend een aantal
loden uit, en ook uit de collecties van D. de Jong en J. den
Das kregen we verschillende voorwerpen in bruikleen.

Een verzoek tot uitleen bij het KPK te Leiden ging niet
doo¡ daar de vitrines van het gemeentearchief niet aan de

zware eisen van het KPK konden voldoen. llel spijtig omdat
zij mooie gildenpenningen en een groot Delfts lakenlood in
hun collectie hebben. Tijdens een bezoek aan het stedelijk
museum het Prinsenhof onder leiding van Theo van der
Caag bleek echter dat ook het Prinsenhofover dergelijke
gildenpen ningen beschikt. lle beschikten dus uiteindelijk
over al het materiaal dat we hebben wilden.

Binnen een week waren alle voorwerpen op de Archeolo-
gische Dienst van Delft en konden we een selectie maken

van de voorwerpen. Van alle voorwerpen werden foto's
gemaakt, zodat er een totaaloverzicht was van datgene wat er

in huis was. Ook werd er een schematische indeling gemaakt

van hoe de voorwerpen in de vitrines zouden komen te
liggen. Verder moesten we een manier vinden om
de stempels van de lakenloden zo duidelijk
mogelijk tentoon te stellen. Uiteindelijk werd
er gekozen voor een afdruk in plasticine bij
de betreffende stempel.

De uiteindeliike tentoonstellin g

bestond uit twee vitrines, met daarachter,
tegen de wand, borden die het verhaal
vertelden van de voorwerpen die erin lagen en

het verloop van de lakenindustrie in Delft. De

uitvoering hiervan was het werk van F. Verboom
van het gemeentearchief.

ln de rechter vitrine lagen twee boeken van het gemeen-

tearchiefdie betrekking hadden op de lakenindustrie: een

r8e- eeuws staalboek met allemaal smalle reepjes (in dit
geval zwart) laken, aan de hand waarvan de kwaliteit van het
geverfde laken werd vastgesteld, en een gildenboek, ook uit
de t8e eeuw, met alle huismerken die in die tijd in de stad
Delft werden gehanteerd, en tenslotte twee vellen met textiel
uit het begin van de r9e eeuw.

De linker vitrine bevatte de lakenloden, een stempeltang
met een groot aantal stempels die werden gebruikt voor het

stempelen van de loden. Verder een houten zwaard dat
mogelijk werd gebruikt om de inslagdraden van het weefsel
aan te slaan. Ook lag er een schaar, een naaldenkoker met
naalden, vingerhoeden en kledinghaken en twee strijkglazen.
Annemarie Huf en Plonie Lagerwerf van het Vakteam Archeo-
logie waren verantwoordelijk voor de opstelling van de

voorwerPen.



de lakenindustrie in Delft door de eeuwen heen.

Met hartelijke dank aan:
E van der Streen, slodsarcheologe, Delfi.

E. Bult, stadsarcheoloog, Delft.

G Verh o even, sta dsa rch i va ris, Delft

Uiteindelijk hebben dus verschillende

instanties en personen meegeholpen aan

een mooie en informatieve tentoonstelling
die een beter overzicht gafover lakenloden en

F. Verboom van de Gemeentelijke Archiefdíenst, Delft

Th. Van der Gaag, depolbeheerder van het gemeentelijk museum heT

Prinsenhof.

W Krook, Archeologische Diensl, Amsterdam.

D. deJong, Ridderkerk.

J den Das, Enkhuízen

A. Huf, Vakteam Archeologie, Delfi

P Lagerwerf, Vakream Archeologie, Delfi

En verder medewerkers van het Vakteam Archeologie te Delft

Wat een dag, die woensdag in juni.
Even winkelen in Arnhem en wij
komen, mijn vrouw en ik, terug bii
de parkeerplaats waar ik mijn busje

een drie la¡¿artier daarvoor gepar-

keerd had. En hij staat er niet meer.

Gestolen met alles wat er in zat. Ook

mijn detectors, scheppen, etc. Na

aangifte van diefstal gedaan te

hebben bij de politie heb ik mijn
zoon gebeld en die heeft ons opge-

haald met zijn auto. Van de verzeke-

ring moesten wij dertig dagen

wachten voordat ze gingen uitkeren:

gelukkig was ik WA casco plus

verzekerd.
Maar na die dertig dagen begon het

pas; de ellende met die kleine letter-

tjes in de verzekeringspolis.

Mijn auto was gestolen en helaas ook

het kentekenbewijs, dus recht op

daggeld, r2,5o euro vergoeding voor

openbaar vervoer, verviel. Als ik het

kentekenbewijs nog wel had gehad,

was er niets aan de hand geweest.

Met de inboedel was het ook raak.

Onder inboedel van een auto wordt
verstaan, o.a. een gereedschapskist,

EHBO koffer, sleepkabel, autoplaid;
hier staat maximaal 5oo euro voor.

De helft krijg ik slechts vergoed, oké,

maar waar haal ik de rest dan van-

daanl Via de inboedelverzekering

van het huis proberen dan maar.

Ook hier weer de kleine lettertjes. Is

inboedel tijdelijk uit huis geplaatst,

dus in een auto, dan is ook hier de

maximale vergoeding 5oo euro en

ook hier krijg ik maar de helft ver-

goed (jas en een paar schoenen).

'Waarom schrilf ik dit stukie¡ Om te

waarschuwen. Wij rijden zo vaak

met de auto naar plekken om te

zoeken en wat mij is overkomen kan

iedereen overkomen. Het is niet te

hopen dat het nogmaals gebeurt,

maar vanaf nu zal ik het anders aan

gaan pakken.

Ik ben er achter gekomen, dat je

geen andere spullen in een auto mag

hebben, Allrisk of WA of casco plus,

het maakt niets uit. Geen enkele

verzekering dekt de schade bij
diefstal.

Ten eerste zal ik het kentekenbewijs

en mijn rijbewijs thuis laten en er

een kopie van in de auto leggen.

Tevens zal ik een doorlopende

reisverzekering af gaan sluiten. De

verzekering waagt hier altijd het

eerste naar. De inboedel is dan wel

volledig gedekt, met uitzondering
van (een) metaaldetector(s); die

moet(en) apart verzekerd worden.

Dus miln detectors waren, wat

achteraf bleek, niet verzekerd. Een

hele leuke strop!

Al met al heel veel rompslomp, veel

papieren ingevuld, veel telefoontjes

en mailties ontvangen van leden en

importeurs als reactie. Waarbil ik wil

vermelden, dat ik wel had kunnen
blijven zoeken. Ik kreeg namelijk
twee hele mooie aanbiedingen van

Gert Geesink en Marc van Steenber-

gen; van hen kon ik zo hun aller-

nieuwste detector te leen krijgen. Ik
hoefde maar ja te zeggen of ik had ze

in huis, maar dat grandioze aanbod

heb ik helaas moeten afslaan; ik had

immers geen auto meer om bii mijn
zoekplekken te komen. Heren, nog

bedankt voor dit aanbod.

Gelukkig bood een vreemde bij mij
op de camping spontaan zijn busje

aan, zodat we een week na de diefstal

naar de trouwerij van onze dochter

Angelique in Assen konden.

En de hobby danl Die staat nu op

een laag pitje; eerst een andere auto,

dan (een) nieuwe detector(s), merk

en type staan al vast, ook nieuwe

laarzen en scheppen moeten er weer

komen, het zijn allemaal materiële

dingen die vervangbaar zlin.
De dertig dagen zijn er inmiddels
zeventig geworden en nog heb ik
geen geld van de verzekering gezien

om een andere auto te kopen. Het

zal er wel komen, daar ben ik niet
bang voor. Straks is het weer: dag

vogels, dag bloemen, ik pak de auto

en laat dan mijn detector weer uit.

Dick Eekhof



Ervari ngen op het Spaanse
strand met de € munten

dubbeltje uit Nederland.
De € o,ro munten heb ik het
meest gevonden. Alle euro's die ik
gevonden heb waren in zêêr
slechte staat.

De meeste munten waren zeTfs zo

slecht dat ze alieen maaÍ te gebrui-
ken waren in de automaat. Uitge-
ven zou problemen opleveren,
denk ik. Vooral het uiterlijk van de

€ r en € e was heel erg slecht.
Vooral de rand was soms totaal
onherkenbaar. En dat alinzo'n
korte tijd. De munten zijn immers
pas een paar maanden in omloop.

Uiteraard heb je veel bekijks als je

zo op het strand aan het zoeken
bent. Vooral kleine kinderen
helpen na een tijdje spontaan mee.
Dan is het tijd om te stoppen,
want die ldeine kinderhandjes

graven alles in de war. Soms
waren er wel vijf paar handjes aan
het graven.

Ik gebruik de Tesoro Silver-Sabre

ll-max met de standaard open
zoekschotei. De discriminatie staat
meestal net hoog genoeg om de

rommel te onderdn"rkken. Hoewel
ik ook gezocht heb zonder discri-
minatie, waren er niet zo gek veel
trekringetjes te vinden. Wel veel
zilverpapier van ijsjes en afen toe
een visloodje. Zelfs een kogel heb
ik gevonden.
Al met al een leuke ervaring, maar
de kwaliteit van de Euro gaat wel
erg snel achtemit. Ze z11n niet echt
bestand tegen een paar weken op
het strand liggen.

Tonníe Røemøkers Oosterhout (NB)
tonníe@box.nl

Dit jaar heb ik, net als vorig jaar de

metaaldetector meegenomen op
vakantie in Roses. Vorig jaar was
de opbrengst vooral peseta's en
verder geen schokkende vondsten.
De totale opbrengst was toen,
omgerekend ongeveer fl zo,-.

Dit jaar was ik benieuwd of ik veel
euro's zou vinden. De euro's zijn
immers net in omloop.
's Avonds na het eten gingen we

meestal naar het terras op het
strand om iets te drinken. Ik nam
dan de metaaldetector Íree om een

half uurtf e te zoeken. Na zo'n
avondje ofacht was de opbrengst
als volgt: aan munten in totaal
€ zo,oo, twee ringen in slechte
staat en een mooie gouden ring
met een merkje erin. Verder nog
een tiental peseta's en zelfs een

fuud, ûe foto (e s)

Cedurende het jubileumj aar 2oo2 zal de redactie in elk magazine een foto/afbeelding

plaatsen van een gevonden voorwerp. Door middel van een e-mail of brief(kaartje kan

hierop worden gereageerd door leden van onze vereniging. Onder de goede inzenders zal

een boek worden verloot.

Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Roodborststraat

zo, 89l 6 AC Leeuwarden.

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

makkelijkt de keuze voor de juiste winnaar. Er kan tot 25-n-2ooz worden ingezonden.

ln dit nummer gaat het om (gedeelte)) van een bronzen voorwerp. Het voorwerp is op

ware grootte aan twee kanten afgebeeld.

Op de vraag in magazine 64kwam geen oplossing binnen. Het ging hier om een bekro-

ning van een beddenpan. Datering ongeveer t625. Hij is onder andere te zien in de catalo-

gus Koper en Brons, catalogusnummer 387,b12. z8z van het Rijksmuseum r986, Onno ter

Kuile.



R.J. Holtman

NOORD\M€ÍT-
€ U RO PA D€€Le (slor)

Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in

KOMM€N ZOND€K €NIÇ€

KÀNDV€K5I€KIN G, ÀLf
LOff€ VONDiT NI€I TO€ T€

SCHKUV€N ÀV\N MOD€L

€l oF €l

Losse kommen zonder randversie-

ring zrjn niet diepgaand onderzocht

- ook vanwege de vaak slechte staat

van de rand - zodat een toeschrij-
ving aan model Ex of F (of later) niet
altijd mogelijk is. Het aantal gedocu-

menteerde vondsten had dan ook
l¡eduidend hoger kunnen zijn.

Vormgeving van de inhoud:
de kommen zilnvan buiten en van

binnen rond, afgevuld met een sluit-
stukje.

Materiaal en afiverking:
gegoten messing. De kommen zijn
van binnen en van buiten afgedraaid,

herkenbaar aan de centerpunt in de

bodem en soms de schraapsporen op

de buitenwand.

Versiering en markering:
de bovenrand van de kommen is

glad en onversierd.

Justering:
vijlstreken over het grondvlak.

lndeling: (3r vondsten):

Huisje Aantal Sluitstuk Aantal

4 lood
z lood
r lood
Y, lood
t/q lood
le lood
o n bekend

2

ro

9

4

2

)

Massa:
(27 opgaven), waarvan er z4 voldoen-
de kwaliteit hebben om mee te

mogen rekenen. Omgerekend ligt
het mark tussen de 187,6 en 228,8 g,

met een uitschieter :naar 2,4r,o;

gemiddeld 214 g (zonder de uil-
schieter). Vermoedelijk zljn de

eerstgenoemde gewichten gejusteerd
op een mark uit Frankrijk of Duits-
land, en is de uitschieter gejusteerd
op een plaatselijk pond.

Verhoudingsgetallen:
(28 opgaven): helling tussen 63 en

83'; gemiddeld 75'. Hoogteratio tus-

sen 18 en 54%", gemíddelð,39%.

Opschriften:
geen.

Merken:
een ruit met een enkelkoppige
adelaar (afb. 88). Een vijfpuntige
sLer. Een handje in een driepas

(afb.89).

Datering:
(7 opgaven): vóór ry32 en ,,r5e eeuw,

mogelijk jonger".

Vindplaatsen:
(zo opgaven): omgeving Heerenveen
(Fr), provincie Friesland, Ruurlo
(Gld), Amsterdam (NH), Nieuwlande
(Zld), Reimerswaal (Zld), ver-

dronken Iand (ZId, niet nader gespe-

cifìceerd), omgeving Stramproy (L),

Engeland (niet nader gespecíficeerd).

Aþ 88 llkmerk,,adeloar ín ruit" in de

bodem van een kom von z lood, model Ex.

Bodemvondst verdronken Iand van de

Oosterschelde, Zeeland. Massa 28,55 g.

Aþ. 89 lJkmerk von Antwerpen (handje in

driepas) in de bodem van een kom van yø

Iood, model Ex. Bodemvondsl provincie

Zeelond. Massa t,7j g.

1/a lood



€LK HUISJ€ VooKZt€N

VÀN €€N B€W€€GBÀÀK

H€NÇf€1, KOMM€N OP

D€ KÀND VOOKZI€N

VÀN CON C€NTKIiCH €

KIN Ç €N

Model F heeft als kenmerken het
beweegbare hengsel en een date-

ring tussen de tweede helft van de

r5e eeuw en de eerste helft van de

r7e eeuw. Dit model kan echter
niet scherp worden onderscheiden
van de grotere sluitgewichten met
beweegbare hengsels - die tot in
het begin van de r9e eeuw zijn
gemaakt - zodal dit model hier
een plaats verdient. In de tweede
helft van de r7e eeuw werd model
F, wat l¡etreft de kleinere sluit-
gewichten tot en met (gewooniijk)
r pond, verdrongen door een een-

voudiger uitvoering die de heng-
selsteunen en het beweegbare
hengsel miste. De reden is ver-
moedelijk rationalisatie van de

productie geweest, en wellicht ook
concurrentie. De grotere sluitge-
wichten (gewoonlijk vanaf z pond)
bleven het beweegbare hengsel
houden, vanaf het midden van de

r6e eeuw nogal eens gevat in zeer
rijk versierde hengselsteunen
(zoals halffiguren of hooftlen).

Vormgeving van het huis:
de buitenwand en de binnenwand
van het huis zijn rond. De kom van

het huis is afzonderlijk gegoten en

op een draaibank afgedraaid (herken-
baar aan de centerpunt in de

bodem), soms heeft het huis een

standring. Afzonderlijk aangebracht
zijn een scharnier en een stift: een
aan de zijwand van de kom uitste-
kende messing pen waarover de

sluiting kan vallen. Het deksel is uit
zeven delen samengesteld: de dunne

ronde dekselplaat met naar beneden
omgevouwen randen, de beugel naar
de sluiting, de sluiting, de in tweeën

gesplitste beugel naar het scharnier,
twee hengselsteunen en het beweeg-

bare hengsei dat in de hengselsteu-
nen scharniert. De beugels op het
deksel zijn met messing ldinken aan

de dekselplaat bevestigd. In het
begin van de r6e eeuw hebben
sommige deksels van sluitgewichten
van r pond en grol"er vinvormige
beugels (afb. 3 en 9o-93 links).

AJb go-Sl Drie gewichten mel complete inhoud

von 2 - 1 en lz pond, model F. De gewichten van z

en t pond missen (deek) de hengselsteunen en het

hengsel- Bodemvondst Zeebrugge (België), (somen

met t6 andere sluitgewichten) Vermoedelíjk onge-

bruìkt en nog niet gejusteerd op een plaatselijk pond

Dateing:1520-1522 Van links af, omgerekend per

pond een massa van 4%,68 - 492,54 en 497,6o g.

Afteeldíng 9o

Aþeelding 9z

Aþeelding 9t

Afueelding gj



Afueelding g6

Afteelding 94

Aþ 94 Sluìting van een gewicht van z pond, model F. Let op de hoge,

vinvormige sluitbeugel Zie verder de beschríjvìng btj aJb gæ9j

Aft 95 Gewicht van /z pond, model F, met complete inhoud. Het

deksel mist een hengselsleu n en het hengsel Rechts van de sluitbeugel

een Fronse lelie. Nogol rechte buitenwanden. Bodemvondst Zeebrugge

(België) Vermoedelijk ongebruikt en nog niet gejusteerd op een

plaalselijk pond Datering: t5zo-t5zz Omgerekend per pond een

mosso vqn 497,46 g.

Aþ 96 Compleet gewicht van Vt pond, model F. Rechts van de

sluitbeugel ols gietersmerk een klavertje-drie (zìe aþ. tol fopse

buitenwand, Iage kommen Bodemvondst Zeebrugge (België) Vermoe-

deltjk ongebruikt en nog niet gejusteerd op een plaatselijk pond.

Dater¡ng: 1520 1522 Omgerekend per pond een massa van 492,84 g.

Vormgeving van de sluiting:
het deksel wordt gesloten gehouden
door een beweegbare sluiting, die

over de stift aan het huis valt (afb.

e4\.

Vormgeving van de inhoud:
de kommen zljnvan buiten en van

binnen rond, afgevuid met een

sluitstukje ("fb. gS en 96).

Materiaal en afi¡/erking:
gegoten messing. De ronde delen
(kommen en dekselplaat) zíjn gego-

ten en op een draaibank afgedraaid
(herkenbaar aan de centerpunt in het
deksel en in de bodem van de kom-
men, soms ook op het grondvlak van

de kommen). De overige delen zijn
gegoten en bijgewerkt met de vijl, en

met messing ldinken en scharnier-
pennen aan het huis bevestigd.

Versiering en markering: het deksel

is op boven- en onderzijde vootzíeÍt
van sierringen. De binnenzijde van

de kom van het huis, en van meeste

ldeinere kommen, is voorzien van

sierringen. De grotere kommen zijn
ook op de buitenzijde voorzien van

sierringen. De rand van de kommen
is voorzien van concentrische rin-
gen'

J ustering:
bijvijlen van het grondvlak, afschui
nen op de overgang van grondvlak
naar buitenwand. De gewichten
werden iets te zwaar uitgevoerd,
echter wel zodanig dat (meestal) alle

onderdelen qua massa op elkaar

waren afgestemd. Enkele gewichten
uit een gesloten vondst van 19 sflrks
(uit Zeebrugge) hebben als massa

omgerekend een pond van

492,54 - 492,84 - 4%,68- 497,46 en

497,60 g.

lndeling:
omdat model F vaker voorkomt dan
de voorgaande modellen, is er geen

overzicht gemaakt van alle gevonden

gewichten. Het kleinste sluitgewicht
van model F dat werd gezien,
bevindt zichin het Museum voor
Ztid- en Noord-Beveland te Goes;

indien volledigzorher slechts 6,7 g

(l) hebben gewogen (afb. 97-roo).
Dit gewicht is vermoedelijk een

presentexemplaar of een meester-

proef geweest. I(eine sluitgewichten
voor speciale doeleinden (zoals een

indeling in Engels) worden hier niet
behandeld. Het meest voorkomende
gewicht weegt r mark 1: V,pondl.
Het kleinste sluitstuk is gewoonlijk
/"7ood, een enkele keer %e lood, iets

wat in later tijd niet meer werd
herhaald (toen werd het ldeinste
sluitstuk '/s lood). Het grootste

sluitstuk weegt % lood.

Massa:
door de opkomst van de steden

ontstonden ook steeds meer plaatse-

lijke ponden. Bovendien werd het
sluitgewicht in de r7e eeuw ook veel

vaker toegepast voor gewone

weging.13 Het is daarom niet zinnig
om met de massa van losse vondsten
te gaan rekenen.

Verhoudingsgetallen:
uit een gesloten vondst van r9
complete sluitgewichten (uit
Zeebmgge) van model F kon worden
afgeleid dat de buitenwand van de

meeste kommen nogal recht (weinig



taps) is. Echter: in dezelfde vondst
komt ook een model F sluitgewicht
voor met nogal tapse en lage kom-
men. De vormgeving van de beugels
en de sluiting doet vermoeden dat

één en dezelfde koperwerker deze

beide vormen gewichten ongeveer

tezelfdertijd heeft gemaakt ("fb. gS

en 96).

Opschriften:
de zogenaamde Pile de Charlemag-

ne, die bewaard wordt in het Musée

National des Techniques te Parijs,

heeft op het deksel de aanduiding ,,X
X", die geinterpreteerd wordt als zo
mark. Gewoonlijk krijgen de kleine
sluitgewichten van modei F pas rond
het midden van de r7e eeuw een
opschrift mee.

Merken:
vrijwel altijd gemerkt met een gie-

tersmerk. Het bekendste is de neger-

kop in verschillende vormen (afb.

ror). Ondertussen zijn er diverse

andere merken gevonden, zoals: een

lam met kruisvaan (afb. roo), een
naar links gaandrund onder NB

(afb. roza/b), een gotische m ofw
(afb. ro3a/b), een ldavertje-drie (afb.

ro4), een dier in een schild (afb.

ro5a/b) en - nog onzeker - een
leeuw boven een kruis (afb. ro6a/b).
Ook een Franse lelie kan als een
gietersmerk worden aangemerkt
(afu. ro6a en ro7). Binnen onze

zustervereniging Maß und Gewicht
zullen de gietersmerken verder
worden uitgezocht. Een enkele maai
is dit model sluitgewicht geijkt,
bijvoorbeeld met een kroontje, of een
handje in een ruit of driepas (Ant-
werpen).

Datering:
r49z (daterins op een rijk georna-

menteerd gewicht uit Spanje), 1496
(archiefvermelding van de Pile de

Charlemagne, geschat tussen
t46o-t5to), r5r4 (schilderij van

Quinten Massys te Antwerpen: De
geldwisselaar en zijn vrouw),
r52o-r522 (r9 complete sluitgewich-
ten uit Zeebrugge, België), ,,vóór
r532" (overstroming van Nieuwlande
in Zeeland). Tot in de eerste helft
van de r7e eeuw werd dit model
gemaakt, getuige twee deksels van
een % pond sluitgewicht, gemaakt

AJbeelding 97

AJbeelding 98

Aþ. 97 too Huis metdrie kommen, in houten doosje, model F. Gebaseerd op de

mosso van de gouden Écu van Fronkrijk, aangemunt lussen t56t en tûo Het huis

weegt 3,35 g; de kommen t,66 - o,83 en o,42 g; het sluitstuk mist Om de buitenwand

is de naam van de gieter aangebracht: ALBER]"y'S WEINMON (meester in 1563,'i

t585); in de bodem van het huis zìjn gietesmerk (lam met kruìsvaan)

Aft. tot Gietesmerk,,negerkop" op een deksel van

een gewicht van Vz pond, model F. Links van de

sluitbeugel een Franse lelíe en de merken van

Lenoert van de Gheere (ijkmeester-generaol van

H oll o n d en West- Fri esl a nd, 1 604-1 621).

Ajbeelding g9

-i AJbeeldingrco

-r

ß

,ì. \

t,

AJb toza/b Çietersmerk,,rund onder NB", op een gewichtvant/, pond,

model F, met bijna complete inhoud (kommen van 4-t,ta lood) ln de

bodem van het huis het jaartal 6z (vermoedelijk t66z) Ceijkt met een

hondje (Antwerpen) Omgerekend per pond een massa van 4q,ß g.

AJb toja/b Gietersmørk

,,golische m ofw" op het

deksel van een gewicht van Vz

pond, model F.



door Guilliam de Neve te Amster-
dam (maker van sluitgewichten
vanaf t1z6,'f t6S+, afb. ro8).

Vindplaatsen:
Dit model is voornamelijk in het
koper-werkerscentrum Neurenberg
gemaakt, het wordt over een groot
deel van Europa aangetroffen.

Het heeft vier jaar geduurd om de

gegevens in dit artikel bijeen te

brengen. Achtergrondinformatie
werd aangereikt door onder meer de

heren G.M.M. Houben, R. Ikemer
(Duitsland), O. Baumgärtel (Duits-
land) en enkele verzamelaars (met
soms tientallen onderdelen). Diverse

musea werden bezocht of gegevens

(en zelfs gewichten) werden per brief
uitgewisseld; met dank aan conserva-

tors van musea in Delft, Delfzijl,
Hoorn, Middelburg, Brugge (België),

Salisbury (Engeland), Belfast (Noord-

Ierland), I(eulen (Duitsland) en Graz

(Oostenrijk). Ook een woord van

dank aan de vele metaaldetector-
zoekers die vaak nietsvermoedend
hun vondst liele n determineren en

fotograferen.

Oproepen in de Engelse en Duitse
zustertijdschriften hebben weinig
respons opgeleverd. Ons Franse

zustertijdschrift heeft de oproep niet
geplaatst terwijl juist in Frankrijk
nog heel vr'at van deze laatmiddel-

eeuwse sluitgewichtonderdelen te

vinden moeten zijn. Enkele aange-

schreven musea hebben niet gere-

ageerd (Thorn, Osio, Edinburgh).

Na het verschijnen van dit artikel
komen er beslist meer onderdelen
van laatmiddeleeuwse sluitgewichten
tevoorschijn. Nu deze gewichten uit-
gebreid zijn beschreven, is de jacht

geopend. Het is niet ondenkbaar dat

er vervalsingen op de markt worden
gebracht. Ook authentieke voorwer-

pen - oorspronkelijk bedoeld voor

andere doeleinden - kunnen recen-

telijk zijn omgevormd tot onderdelen
van sluitgewichten (zoals stopjes,

sluitpennen en kommen). De schrij-
ver wi1 graag op de hoogte worden
gesteld van nieuwe vondsten.

Aft to4 Gietersmerk

,,klaveñje-drie" op een compleet

gewicht van n pond, model F.

Zíe de beschnjving bij aft 96

Het gietersmerk is vermoedelijk

loe te schrijven aon Hans

Cscheid te Neurenberg, meester

in t5o7, 'i t54o

Aþ to6a/b Merk,,leeuw boven kruis", op een

deksøl van een gewicht van t pond, model F

Rechts van de sluitbeugel een Franse lelie

Aþ to5a/b Gìetersmerk,,dier in schild", op een huis van

4 lood, model F Bodemvondst Nieuwlande (Zld)

Dotering: vóór t5jz

Aþ to7 iiøtersmerk ,,Franse

lelie" op twee complete gewichten

von tÁ pond, model F. Bodem-

vondsten Zeebrugge

Aft to8 Çietersmerk,,GDN om

zwaard", van Guilliqm de Neve,

Amsterdam Aangetrofen op

gewichten van t7 (!), 16, 4 en t4

pond Op het gewicht van 4 pond

zonder omlijsting
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Marino van der Meijden r3

Onverwachte vondsten
op een afgezochte akker

foto z

r Opengewerhe riemtong
z Zegelstempel

3 Middeleeuwse gesp

4 Romeins brorizen
gordelplaatje

5 Fibulà

6, Fibula .met rood glaspasta

7 Fibula'

8. Fibuld 8 purttig- :

9 Fibula 7 puntig

Begin zooz zat ik weer eens zonder
een geschikte zoekplek, dus ging ik
weer terug naar een plek, waar ik
alti¡d wel iets vind en al veel leuke
dingen gevonden heb.

ln mijn geval is dat een aantal

akkers in een oud gehucht in de

buurt van de lJssel. Hier zoek ik al

een jaar of vijf en naast de normale
zaken, zoals vi n gerhoeden, gespen,
leerbeslag en duiten heb ik hier ook
wel eens munten en voorwerpen
gevonden, die ietwat ouder zijn.
Zoals een gesp (foto 3), een ring met

inscriptie (foto rr), een riemtong
(foto r) en een oud uitziende stempel

(foto z), waarvan verschillende
deskundigen elk een andere datering
geven. Misschien dat iemand die dit
leest het echt weet. Naast de vele

stuivers, dubbele stuivers en duiten
een braemse van Deventer (foto r6),
een peerdeke, geslagen in Roermond

(foto r7), toch ook een penninkje uit
de t3e eeuw: Otto van Celre, tzrz -
tzz4 (foto's r4 en r5). Dit muntje was

voor mij alt¡jd de bevestiging dat er

zeker meer oude voorwerpen moes-

ten liggen.
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Onverwachte vondsten
op een afgezochte akker

Na een half uurtje gezocht te hebben,

vond ik niet meer dan een duit en wat

rotzooi. Op de weg terug naar de

auto, kreeg ik toch een mooi signaal,

zo rond de 3o op de meter van de

XLT. Graven dus.
Een grote, vette kluit werd in steeds

kleinere stukken gebroken, zodat ik

uiteindelijk een klein kluitje overhield

met een gele, glimmende rand. Het
zou toch niet waar zijn) Voorzichtig
haalde ik er een schitterende gouden

munt uit met op de ene kant een

gekroond hoofd en op de andere kant

een wapen.

Verder zoeken had geen zin meer. lk

moest dit zo snel mogelijk aan

iedereen laten zien. Omdat ik dacht

dat het een middeleeuwse munt was,

viel het wel een beetje tegen toen het

een Engelse munt bleek te zijn van

James l, r6o3 - r619 (foto's zz en

z3). De volgende dag ben ik toch
weer gaan zoeken om te kijken ofer
nog meer lag, maar dat was niet het

geval. Toen ben ik gaan zoeken op

grote witte zandstroken, die over de

akker liepen. Hier vond ik een zeer

slechte fibula (foto 6).

foto tj

'ro Een loden schijffìbula
rt Ring met inscriptie
t2 Een schijffìbula
13 Een vogelfibula
r4/r5 Penninkje van Otto van

Gelre,'tz'tz - 1224

r7/r8 Peerdeke, t6e eeuw,

Roermond

rglzoZilveren penning
Gerhard lll, Arnhem,
uit ongeveer tt4t

foto t7



r5

Samen met mijn zoekmaat Jan Dirk

zijn we deze akker eens beter gaan

afzoeken Na enkele keren gezocht te

hebben, vond ik een behoorlijk slecht

zilveren penninkje en een denier van

Hendrik ll uit de periode loo2 -
ro24. Het viel mij op dat er veel grote

scherven en botten in de buurt van

het witte zand lagen Hlerbij vond ik

veel fibulae (foto's 5, 7, 8 en 9) en

nog een heel mooi klein zilveren

muntje van Cerhard lll, Arnhem, uit
ongeveer rr4r (foto's r9, zo). Jan

Dirk vond hier ook een schijffibula
(foto rz), een vogelfibula (foto r3) en

een laatmiddeleeuwse munt (foto's
z6 en z7). De fibulae leken mij 8e - en

9e-eeuws, hier lag dus behoorlijk
oud materiaal. Tot mljn grote verba-

zingvond ik hier een week later een

zilveren Romeinse munt (foto zr). Dit

had ik hier nooit verwacht Na het

een en ander aan Ruud de Heer te

hebben laten zien, kwam hij tot de

conclusie dat het haast wel een oud

rivierduin geweest moest zijn, waar

de mensen droog bleven. Na nog

enkele keren gezocht te hebben,

vonden we meer Romeinse munten,
zowel zilveren als bronzen, maar van

een slechte kwalìteit. Tot slot vond ik

nog een loden schìjffibula (foto ro)

en een Romeins bronzen gordelplaat-
je (foto 4). Uiteraard is alles aangege-

ven en aangemeld.

Helaas ìs dit land weer ingezaaid en

moet ik wachten tot het najaar, maar

ik ben hìer noglang niet uitgezocht

M et v ri en d e I ijke groet,

Marino van der Meyden

lo"o 16

foto zt

r 6 Braemse va n Deventer

2t Romeinse zilveren

munt Lucius Verus t6l-
r69

zzf z3 Couden munt van

James Ir6oj-16r9
z4lz5 Denier hendrik ll

z6f z7 Zilveren munt Philips

de Coede t433-t467



Compleet met:
Beschermkap, batterijen, draagtas plus riem, kopte-

lefoon, duidelijke Nederlandstalige gebruiksaan-

Wij van 'steenbergen Detectors Hulst'geven U nu
de kans om een XP-metaaldetector te winnen.

ZeT de lettergrepen in de juiste volgorde en
maak de slagzin af.

fouwoplossing:....
Omdat:

Stuur jouw oplossing en gemaakte slagzin op een briefkaart naar: Steenbergen
Detectors Hulst, Bontehondstraat 3-5,456't BA Hulst (NL), ofvia www.xp-detec-
tors.nl E-mail: detect@wxs.nl De winnaar wordt in de eerst volgende uitgave van
het Detector Magazine door ons op de hoogte gebracht.
Oplossingen voor 25-rr-2oo2 opsturen.

Er is geen correspondentie over de uitslag mogelijk. Alle rechten zijn ons voorbehouden. Wij behouden ons ook
het recht voor bepaalde personen van deelname u¡t te sluiten

XP-Detectors levert d rie

De drie nieuwste machines van XP zijn zeer licht,
en de stevige ABS kunststof behuizingen wegen
nog maar slechts 32o gram. Terwijl de vorige gene-
ratie met de aluminium elektronicabehuizing nog
op 740 gram kwam. Je kunt hier dus spreken van
een flinke gewichtsbesparing. Een aantal detectoris-
ten heeft zijn wensen op papier gezet.
Vrijwel niemand wil meer veel toeters en bellen.
Het bedieningsgemak van deze detectors is dus
een pré. De drie nieuwe modellen van XP die op de
markt zijn gekomen, zijn gebouwd met de aller
nieuwste elektronica, en op basis van de wensen
van de gebruikers. Ze zijn alle drie voorzien van de
lichte ABS kunststof behuizing. Deze kunnen zowel
op de detectorsteel worden geklikt, als 'hip-mount'
gebruikt worden met de bijgeleverde draagtas
inclusief draagriem.

is daarom ook zeer geschikt voor iedere beginnen-
de liefhebber van het levende verleden.

lnformatie vía lnternet is te vinden op:

www.xp-detectors.nl

Meer informatie bij de importeur:
Steen b e rgen D etectors H u lst

ott4-j7o48o

nieuwe modellen

wijzing en natuurlijk de twee jaar garantie.

t.w.v. € 45or-

Steen Goed AI

fe bergen

zit Hulsttors

Detec B¡i t¡id

De ADXIoo ABS van XP

is gebouwd omdat er vraag

ã ..'; :::Ëi,',ïii,: 3:i:::;:"
wel een met de bekende XP

eigenschappen. Deze detector heeft
alle eigenschappen van een XP in zich, en



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

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

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

zoekschijf.

laser SCOUT

€ 635,-
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.

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

' zoekfrequenties variérend van 1,5 kHz tot

0 
00 kHz voor optimale diepte en discrìminatìe^

Digitale perfeclie met maar lìefst 28

DFX

Nieuwe top detector met dual fre-

quentie, wordt geleverd met maar

liefst 4 ingestelde zoekprogramma's,

hetgeen hem ook uitermate geschikt

maakt voor de beginnende zoeker.

CORTEZ

Nieuwe telg van Tesoro, een com

binatie van analoog en digitaal,

met deze detector hoef je in de

discrìminatiestand geen

grondontstoring in te stellen.

WALBORN

Speciale "weatherproof "

hoofdtelefoon met krulsnoer

en volumeregelaar en

speciale schakelaar, die

hem geschikt maakt voor

elk merk detector. Verder

leveren wij ook luxe uit-
gevoerde detectortas-

sen, regenhoesjes,

vondstentassen enz .

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

e769,-

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

Uitermate superieur op Romeinse

akkers. middeleeuwse bewoningsres-

Laser RAPIER

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

delen te monteren, dus ideaal voor in de rugzak op

METAL DETECTORS

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

teur voor LASER Metaaldetectors in de BeNelux



ì8 HET PROVINCIAAL DEPOT

BODEMVON DSTE N NOORD.BRABANT

Sinds r7 juni zooo is is het Provinciaal Depot Bodem-

vondsten gevestigd in het monumentale pand

Waterstraat zo in 's-Hertogenbosch. Dit is tevens het

telefonisch meldpunt voor archeologische bodem-

vondsten,

De provincie neemt hiermee gedeelteliik taken over

van de ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig

Bodemonderzoek).

De taken van het meldpunt archeologische bodemvond-

rten

Het meldpunt speelt een centrale rol bij het vastleg-

gen en eventueel bezichtigen van archeologische

vondsten en vondstlocaties. Er wordt ook informatie

verzameld en verspreid naar andere instellingen. ln

de nieuwe taakverdeling tussen rijk en provincie is de

provincie een eerste opvang voor vondstmeldingen;

de ROB functioneert als specialistisch kenniscen-

trum.

Dialoog tussen provincie en amateurarcheologen

lle streven naar wederzijdse kennisoverdracht tussen

provincie en amateur-archeologen Provincie en

amateurarcheologen voeren een dialoog, waarbij het

meldpunt aanspreekpunt en platform is. Vaak zijn het

amateurarcheologen die het bodemarchief in eerste

instantie ontsluiten. Amateurs zijn daardoor een

belangrijke schakel in de Nederlandse archeologie.

De amateurs functioneren vaak als aangevers en de

vondstmeldingen als bouwstenen voor nieuwe

kaarten, ontdekkingen, opgravingen en theorieën.

Bijdrage øon de beschermingvon het bodemarchief

Door vondstmeldingen kunnen archeologisch

interessante gebieden worden vastgelegd. Het

vastleggen van archeologisch interessante gebieden

is van grote betekenis voor het beschermen van het

cultuurhistorisch waardevol bodemarchief. Met de

opening van een provinciaal meldpunt wil de provin-

cie Noord-Brabant de aandacht voor het archeolo-

gisch erfgoed vergroten.

Een vondst melden

Het meldpunt werkt met het ARCH lS-vondstmel-

d i n gs-formu lier, waarop vondstmeld i n gen door de

vinder worden vastgelegd. ARCH lS is een geautoma-

tiseerd archeologisch informatiesysteem ten behoeve

van de Nederlandse archeologische vakwereld en de

overheidsdiensten.

De ARCHIS-formulieren worden door het meldpunt

gedistribueerd en ingenomen. Vragen over het

invullen hiervan worden door de archeoloog van het

meldpunt beantwoord. De gegevens worden verwerkt

en naar de ROB gestuurd, waar ze in ARCHIS worden

opgenomen. Degene die een melding doet, kan een

bevestiging van het meldpunt verwachten. Eventueel

kan een afspraak worden gemaakt voor een bezoek in

het veld om de vondst op locatie vast te leggen.

Het meldpunt is dinsdag t/m vrijdag tussen 09.oo

en r 6.oo uur telefonisch bereikbaar op tel: o6-

$844548 voor vondstmeldingen en het maken van

afspraken op locatie. Via e-mail op Archeologie-

Brabant@zon net.nl

De taken van het provinciaal depot

Sinds r966 bestaat er een provinciaal depot in

Noord-

Brabant. Het dagelijks beheer werd verzorgd door het

Noordbrabants Museum. De provinciaal archeoloog

(in dienst van de ROB) droeg de inhoudelijke verant-

woording. Sinds r997 is de Provincie eigenaar van de

collectie en heeft in zooo een drietal mensen aange-

nomen die het beheer en de afhandeling van vondst-

meldingen voor hun rekening nemen.

Hun taken zijn o.a.

. lnventarisatie van de huidige collectie, opgegraven

tussen ca.t84o en heden.
. Het zorgvuldig beheren van de collectie; deze moet

zodanig bewaard worden dat er geen noemens-

waardige achteruitgang meer plaatsvindt.
. Aanleverpunt van archeologisch materiaal, opgegra-

ven door (amateur-) archeologen.
. Contacten met lokale verenigingen en werkgroepen,

evt. organiseren van werk- en informatieavonden.
. Ontsluiting van de collectie voor een groot aantal

doelgroepen (scholieren, studenten, musea etc.).
. lnvoering van een geautomatiseerd depot-beheer-

systeem.
. Het ontwikkelen van educatieve activiteiten binnen

het kader van het Erfgoedhuis Noord-Brabant.
. Het actualiseren en uitbouwen van de website

Archeologie in Noord-Brabant'.

Hans de Kievith, beheerder Provinciaal Depot Noord-

Brabant

Godfried Scheijvens, archeoloog Meldpunt Bodemvond-

sten

Drie nieuwe producten van MAZ
zijn recentelijk op de markt geko-

men. Allereerst ¡s er nu naast de

MAZ big GREY hoofdtelefoon ook

de MAZ big BLACK te verkrijgen.
Beide hoofdtelefoon s ziin voorz¡en

van een oerdegelijke behuizing,
terugverend krulsnoer, regelbaar

volume, en top kwal¡teit luidspre-
kers. Wij durven dan ook (bif nor-

maal gebruik) hier een levenslange

garantie op te geven. Prijs: v.a €
69,1o

De belemmering voor mensen met
een tennisarm of ander (arm)onge-
mak om een detector te kopen is nu

verleden tijd. MAZ heeft een detec-

tor draagconstructie bedacht welke

er voor zorgt dat het gewicht van de

detector met minimaal 6o%" vermin-
derd wordt. Natuurlijk ook bijzonder
gesch¡kt voor detectoren die zwaar
of topzwaar ziin. Prijs: € zg,5o

Ook het probleem van het opbergen
en/of meenemen van de detector is

door MAZ opgelost. Een DETEC-

TORTAS waar de detector, zondet
hem uit elkaar te halen, in z'n
geheel in kan. lnclusief opbergvak-
ken en draagriem: € 36,5o

We hebben de hand weten te leggen

op een erg leuk boekje: 'Opgravin-
gen in Hoorn' Het naslagwerk is in
full color uitgevoerd en geeft een

goed beeld van een opgraving en

wat er allemaal gevonden is.

Natuurlijk staan er ook metaalvond-
sten ¡n. Prijs (inclusief verzending):
€ 4,5o
lVe hebben ook nog een paar boek-
jes van: 'Geld uit de Belt' en 'Een
eigenzinnige verzamelaar'. Mooie
naslagwerken voor diegene die

precies wil weten wat hij gevonden

heeft.)

Strandzoekers opgelet: We hebben

nu ook een d¡gitale GOUDWEEG.
SCHAAL in ons assortiment opge-

nomen. Weeg je eigen gevonden

sloopgoud en bepaal direct zelf de

goudwaarde. Prijs: € 69,5o

Detection Systems Holland
Ruud de Heer
(o38) 363659t

DETECTORNIEUWS

EN HET MELDPUNT ARCHEOLOGISCHE
BODEMVONDSTEN



oNzE occAsloNs
UnStefS eer 0 492'57 419 4,
eteCtie en Iaar u verrassen door
;;;:"i:î,,"&bevejr¡B¡ns onze SUPER ANBIEDINGEN

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 CSZ UMD

Schotels

Tesoro 10 cm

Bezoek ook onze website www.c-scope.nl

Tumbler incl. RVS grit

,,u € 79r-

Newforce Rl

nu € 925r-

Een kraal van gouddraad

In het Engelse Desborough (Northans) werd in
r876 een halssnoer gevonden, bestaande uit gou-
den hangers, deels met edelstenen, een gelijkarmig
kruis en 17 biconische gouddraadkralen waarvan 2
van een kleiner formaat. Het collier dat in de 7e
eeuw wordt gedateerd is het fraaiste in zijn soort,
maar de onderdelen zijn niet ongewoon in Angel-
saksische graven met prestigegoederen (high status
graves).

Het is alweer een tijd geleden dat in het
Groningse Leens een kraal van het kleine type zoals
boven omschreven werd 'opgepiept'. Mede gezien
de relatieve goudarmoede van het Groningse ter-
pengebied is deze vondst niet onbelangrijk en het
bewijst maar weer eens het l¡estaansrecht van de
metaaldetector in handen van serieuze amateurs.

Lengte van de kraal: 7 mm

Jøn Zijlstrø

Foto: Eveft Kramer

Johan Koning

(v o or - acht er ø ønzícht )
(zijøanzícht)

vooraanzicht achteraanzicht zijaanzícht
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Als een van de topmodellen van IVHITE's mag

zeker de CLASSIC IDX PRO genoemd worden.
Bij deze opvolger van de zo succesvolle Classic
IDX zou je je kunnen afvragen wat er dan nog

verbetert zou kunnen worden. Dat antwoord is

eigenlijk simpel : De zoeker wil alti¡d een groter
dieptebereik en dat heeft WHITE's met deze

IDX Pro zeker voor elkaar gekregen zonder dat
dit nare bijgeluiden of andere ongemakken tot
gevolg heeft. De standaarduitvoering gaat

beduidend dieper (mede door de nieuwe BLACK

MAX PRO deepscan schotel) en je hebt hier-

door een nog grotere kans op mooie vondsten.

De WHITE's CLASSIC IDX Pro is een detector
waar de instellingen met knoppen gedaan

worden. Naast een efficient discriminatiesys-
teem wordt ook het diepte bereik met een

ù draaikop ingesteld. De zoekfrequentie is ook
nog eens te wijzigen zodat je geen last meer
hebt van storingen die optreden als je zoek-

maat vlak bij je loopt. Je draait de knop naar

een hogere of lagere frequentie en het pro-

bleem is opgelost, zonder dat dit gevolgen

heeft voor het dieptebereik. Een praktische
oplossing om toch naast elkaar een mooie
akker afte zoeken.

Vaak hoor je van zoekers dat als een akker
behoorlijk gemineraliseerd is, detectors dit
vertalen door bijgeluiden te gaan geven. lrritant
natuurlijk, want hierdoor kun je vondsten
missen of in't uiterste geval... je pakt je biezen

en je gaat weg! Ook hier heeft llHlTE's een

mooie en doeltreffende oplossing voor gevon-

den. Op de kast zit een schakelaar die, ingeval
van behoorlijk 'vuile' grond, op de 'Black Sand'

stand gezet kan worden. Met deze optie scha-

kel je het 'bijgeluiden gedoe' grotendeels uit en

dit natuurlijk ook weer zonder enig verlies van

dieptebereik.

Een meter of digitaal beeldscherm is een hulp-
middel (indien goed gebruikt) om de metaal-
soort te bepalen. Laten we eerlijk zijn, als het

g
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Doe een betrouwbare- en diepte investering: Een llHlTE's metaaldetector!!

geluid van de vondst 'goed' is graven we toch
wel en laten ons niet leiden of iets van koper of
zilver is. Maar, zoals we allemaal weten werkt
het wegfilteren van metalen soms tot maske-

ring van kleine (goede) vondsten en zeker tot
diepteverlies. Het beeldscherm van de WHITE's
CLASSIC IDX PRO voorziet hier gelukkig in. Als
je de discriminatie van een willekeurige detec-

tor op NUL zou zetten en dus elk geluid als

'goed' klinkt zou je elk object ook moeten

opgraven. l)zer zal dan altijd opgegraven wor-
den en dat is normaal gesproken natuurlijk niet
de bedoeling. Het beeldscherm van de Classic

IDX geeft, indien er bijvoorbeeld met nul discri-
minatie (dus alle metalen) gezocht wordt,
precies weer of er ijzer of geen ijzer onder de

schotel ligt. De winst van het beeldscherm is
dus zekerheid inzake metaalsoort en een groter
dieptebereik. Ook maskering van kleine vond-
sten behoort nu tot het verleden.

Natuurlijk worden ook alle overige metaalsoor-
ten op het scherm weergegeven, maar gezien

de geleidingswaarde, die vaak overlapt met

verschillende metalen (tin ligt bijvoorbeeld
gedeeltelijk in het loodgebied) zal de zekerheid

van 'dat is dat soort non ferro metaal', pas na

verloop van tijd middels ervaring herkent wor-
den. l,f zer echter zal direct herkent worden en

daar gaat het natuurlijk in eerste instantie om!!

batterijen zorgen ervoor dat je zo'n 8o uur kunt
zoeken, en de garantie?...... 3 jaar!!!!

Bel ons (ofonze dealers) voor een afspraak en

overtuig je zelf. De WHITE's CLASSIC IDX PRO

is het zeker waard!!!

Detection Systems Holland
Ruud de Heer

Vanzelfsprekend ontbreekt de plaatsbepalings ( ,.
schakelaar niet en kan de schotel gewoon ,#ltt
onderwater gebruikt worden. Acht penlite
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Daar waar u geweest bent heeft een ander

'niets' meer te zoeken...!!

Metaaldetectors zijn in alle prijsklassen

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

detector: de Startrack MD 318.

White's heeft een uitgebreide serie

metaaldetectoren waar voor iedere
(aspirant) zoeker wel een keuze
(25 verschillende soorten detectoren) uit
te maken is. Naast WHlTE s verkopen we

natuurlijk ook alle andere bekende

merken.

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

mogelijkheid om rommel (bv ijzer e.d.)

weg te kunnen filteren.

pout"t*h
wlùîte's

1 7e eeuwse Friese

gouden lrouwr¡ng

0p de White's Spectrum XLT en DFX

(de multi frequentie detector) zit zelfs

een digitaal beeldscherm waarop
je kunt'zien' wat er onder de

schotel ligt! Naast detec-

toren voor de hobby leve-

ren we ook detectors
.jj:7::,-voor bedrijven (houtzage-

diensten, overheden etc.).
--ã-Als hobbyzoeker zijn er genoeg

plaatsen te bedenken om leuke succes-

sen te boeken. Daar waar bedrijvigheid

is geweest is altijd wel iets verloren of
verstopt: oude kerkenpaden, stranden,

oude woonplekken, oude zandwegen

etc. etc. (Kijk eens op onze internetsite
voor nog veel meer ideeën).

Onze service en'aftersales' zorgen

ervoor dat je ook na de garantieperiode
probleemloos kunt blijven zoeken. Graag

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

een degelijke garantie.

Op aanvraag versturen we je een uitge-

breid detector informatiepakket
met erg veel zoektips zodat je eerste

zoekactie een succes wordt!
Veerpad 2 8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel: (038) 3636591 Email: info@metaaldetectors.nl
I nternet: www. metaa ldetectors.n I
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Voor wat de rest van de eigenschap-
pen betreft, is het allemaal heel

sim pel.

De balans is werkelijk perfect, langere

tijd zoeken is geen probleem. Dit is

voor mij tevens een pré omdat ik een

nekhernia heb en daardoor een

beperkt gebruik van mijn rechterarm

als eindresultaat. Dit is tevens de

reden waarom ik het karper vissen
heb opgegeven, het ging gewoon nìet
meer. De constructie van het gehele

apparaat is perfect. Er zijn goede

materialen gebruikt en de verbinding
tussen de onderlinge delen van de

detector, is perfect: het is absoluut
geen zwabberstok.

De bedlening is vrij simpel en goed te
doen na een uurtje spelen met deze

piep nintendo. De display is groot,

heeft een goed contrast en is zelfs

voorzien van een lampje als het

nodig is. Het display is overzichtelijk
en boordevol informatie. De diepte-
aanduiding van het gevonden voor-

werp neem ik met een korreltje zout.
Eigenlijk is het een overdreven functie
die alleen goed werl<t met de getar-

reerde ijkvoorwerpen. Je hoort tijdens
het pinpointen aan het signaal ofhet
diep of ondiep ligt.

De schotel ìs in mijn ogen een echte

allrounder met waanzinnig goede

eigenschappen en gevoeligheid De

accu is een perlecte oplossing voor
de toch wel dure consumptie van

batterijen. De verstelbare vermogens-

1 FRE0. i.lSHHI i

trol'i

,,.T,,:T FF:E'. A rhitets
XLT/DFX

Toen dat programma klaar was, ben

ik de tweede dag gaan zoeken op een

akker. Leuke vondsten gedaan en een

hoop geleerd die ochtend, zo ook
handigheid opgedaan met het pin-
pointen lk naar huis en twee uur
later wilde ik al weer op pad. lk ben

weer met de XLT op pad gegaan en

heb volop gezocht. Na een anderhalf
uur werd een droom werkelijkheid:
een echte gouden munt. Eerst dacht
ik dat het een sherrydop was, maar
nee het was een echte gouden munt
Helaas heb ik hem dubbel gestoken
met mijn schep. Ja het pinpointen
ging toch nog niet helemaal zoals het
moest. lk heb hem recht gevouwen

en ben direct naar huis gegaan. Super
gelukkig en volkomen verbouwereerd
door deze topvondst.

Je begrijpt dat dan je interesse hele-

maal gewekt is en je nog meer wilt
weten over de detector. Het was

natuurlijk super geluk, dat mij over-
kwam. De eigenschappen van de

detector hebben ook bìjgedragen,
maar ztjn niet zaligmakend natuurlijk.
lk heb mij in de loop van de perioden

behoorlijk verdiept in de programma-
tuur van de XLT en werkelijk alles

uitgeprobeerd. Dit is toch wel een

must voor de digitale detector. Je

moet wel weten wat en met welk doel
je de instelling verandert als het
nodig is. Het is niet moeilijk maar het
kost wel tijd en wilskracht om je
hierin te verdiepen.
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versterker die hij heeft, vraagt toch
wel om een hoop stroom in de vorm
van nieuwe batterijen. De constructie
en oplossing van de batterijcassette
is perfect en functioneert goed. Ceen

losse draadjes of batterijklipjes; er is

goed over nagedacht. Snel wisselen

van accu is dan ook geen probleem.
Hij wordt geleverd met een accu en

lader en een lege cassette waar je 8
penlites in kan doen.

Hij heeft als je hem goed program-
meert perfecte prestaties op bijna alle

soorten bodems. De lage zoekfre-
quentie zorgl voor behoorlij ke diep-
gang. Nadeel hiervan is dat hij

daardoor toch wel iets gevoelig is
voor mineralisatie, ook de concentri-
sche schotel versterkt dit probleem.
Een concentrische schotel, zoals de

schotel die erop zit, meet meer

oppervlak dan een zD schotel, dus

ook meer mineralisatie. Echter wel

een groter zoekoppervlak en goede

detectie zijn hier de voordelen van.

Jammer dat er nooit een zD schotel

is geleverd voor deze White's serie.

lk heb er altijd met veel plezier en

met zeer goede resultaten mee
gezocht. Toch heb ik besloten om
hem in te ruilen voor een andere

detector: de White's dual frequentie
XLT, of zoals hij offlcieel heet, de

llhite's DFX. Hier heb ik nu al een

paar honderd uren mee gezocht en al

weer een hoop geleerd, ervaring
opgedaan en heel veel gevonden.

Qua constructie en dergelijke is er

niks veranderd gelukkig en is hij

identiek aan de XLT. De toegevoegde

waarde die de DFX heeft, schuilt in
een ander fenomeen. Twee zoek

frequenties, 3 KHz voor diepgang en

detectie van zilver en koper en derge-

lijke en dan de r5 KHz, perfect voor
zwaar vervuilde stadsgrond en

aanverwante grondsoorten. Tevens is
deze frequentie perfect voor het

vinden van gouden voorwerpen en

nikkel, Coud heeft ie al opgeleverd,
r4 gouden ringen en 34zilveren op

het strand. Om ervaring op te doen

ben ik naar het strand gegaan. Daar

heb ik veel voorwerpen dichtbij huis,

het is er makkelijk graven en succes

verzekerd. Veel zocht ik nooit op het

strand, vanwege de last van de

mineralisatie terwijl alle mooie
dingen juist vaak in het natte gedeel-

te liggen. De XLT ging daar vaak over

zijn nek en werd behoorlijk nerveus.

Volgens de specificaties moest de

DFX stil zijn op het strand, en dit
wiide ik wel eens uitproberen. Nou
stil was hij, de 6 filters die hi,i heeft

om mineralisatie op te heffen werken
perfect, van droog zand naar naI
zand, superstil. Alle 6 de filters heb ik

nog niet nodig gehad, 4 waren vol-
doende om de zwaarste geminerali-
seerde grondsoorten te bezoeken

met super goede resultaten en

diepgang. Deze filters maken het
mogelijk om dwars door de minera-
len heen te lezen en goede voorwer-
pen te onderscheiden.
Het meest zoek ik met alle twee de

frequenties tegelijk, je kan zelf alles

bepalen en kiezen. Dit is een groot
voordeel die je in staat stelt een

keuze te maken. De bediener bepaalt

en niet de detector in dit geval. De

resultaten op alle grondsoorten die ik
bezocht heb, hebben mij vaak van de

ene verbazing in de andere doen

vallen. lk ben dan ook erg tevreden

over de DFX, ¡k koester hem dan ook

en het is mijn digitale broeder gewor-

d en.

Tevens ben ik ondertussen een

zoekterrein rijker door de DFX. De

resultaten die ik dit jaar behaald heb

op het strand, hebben een nieuwe
dimensie gegeven aan mijn hobby.

Oud spul vinden vind ik leuk en

prachtig om te doen, helaas afhanke-
lijk van graafi,verkzaamheden en leuke
locaties. lk woon op een steenworp
afstand van het strand en ben nu

ondertussen zo verslingerd aan het

strand geworden, dat ik daar veel te

vinden ben als ik geen andere leuke
locatie heb. Maar ja, goudkoorts, het

vinden van goud is door de eeuwen
heen iets geweest dat hele volksstam-
men heeft bezig gehouden. Het is
een leuke kik om een gouden ring te
vinden, ik heb er dit jaar al r4 gevon-

den en spaar ze dan ook graag.

Ievens is het strand ook een plaats

om mooie oude vondsten te doen

heb ik ondervonden, begin dit jaar

een grote partij tinnen gespen, losse

exemplaren en in bonken op elkaar
gecorrodeerd. Maar als mooiste en

meest spectaculaire strand vondst
heb ik pas een echte schatvondst
gedaan, z7 zilveren 6 stuiverstukken
allemaal eind r7e eeuw en rond de

roo koperen munten welke meren-

deels uit de r8 eeuw afkomstig waren.

Bij deze schatvondst heb ik de restan-

ten van een messing tabaksdoos

gevonden waar de munten in gezeten

hebben. Deze schatvondst is aange-

meld bij het KPK en de provinciaal

Archeoloog. lVijn eindconclusie na al

mijn ervaring met de digitale White's
is dan ook: een perfecte detector die
je in staat stelt het optimum te

verwezen I ijken op detectiegebied,

mits je goed gemotiveerd bent en

niet bang bent voor digitale techniek.

Mørco Komp

Tinnen gesp t7e - t8e eeuw. Zilveren V.O C. knoop eìnd

t7e begin t8e eeuw.

Totaal z6 hele zilveren munten allemaal eind t6oo en

95 koperen muntjøs 1626/1797, allemaal ìn zeer goede

tot pefecte staot
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Pulsinductie ('pi') is een krachti-
ge techniek met weinìg grondef-

fect, dus de CS6Pi speurt diep,

ook in nat zand. Dit is dan ook de

reden waarom de C56Pi in de

markt van stranddetectie een

bliksemstart heeft gemaa kt,

De C56Pi is ook een eminente
keus voor het speuren naar
oudheidkundige vondsten en

voor vrijwel iedere toepassing
waar discriminatie geen rol

speelt.

De CS6Pi is niet volledig water-
dicht Als u denkt aan detectie in
de branding of onder water, kies

dan de CSTUMD.

Vergelijk de prijs van de CS6Pi:

de laagste ten opzichte van

iedere detector in deze klasse.

De laagste prijs, uitstekende
prestaties - niet voor niets staat
C-Scope wereldwijd nummer 1,

- lngehouwde luidspreker,
hoofdteleloon en lade¡
aansluiting.

- Licht in gewicht, degelijk en
goed uitgebalanceerd

- 3 jaar volledige Gelan garantie!

- Snel reagerende MOT|ON
Pi-systeem.

- SUPERLI|E 25 cm open
zoekschijl

- Automatische werking,
g ev o e I i g h e i d s reg e I a a r.

- regelhare puls frequentie.
- Du i de I i jke signa a I d i eptemeter.
- Batterijcontrole.
- Vuil- en waterhestendig.

ta:

I

Puls lnductie, het meest

krachtige metaaldetectie
systeem dat er hestaat,

werkt doomiddel van een
krachtige pulserende elek-
trische stroom de grond in
te sturcn en dan te meten
hoe snel de eneryie ver-

dwi j nt. M eta al heitnvl oedt
het signaal en de zoeker
wodt attent gemaakt op dat
metaal via een audio eE een
vísueel signaal. Puls induc-
tie werkt optímaal op plaat-
sen waat notmale metaal
detecto¡en het min oÍ meet
Iaten aÍweten zoals op het
strand waa¡ nat zout zand
een bar¡ière vormt voor
normale detectoren, Nat
zout zand is zelÍs een geleí-

der voor het puls inductie
signaal met een positief
rcsultaat het diepte hereik
meer is. Dat klopt.......
C-Scope Puls lnductie
detectoren hieden mee¡
diepte op het st¡and dan
waar ook, een ilng of arm-
hand op 50 cm is haalhaar.

Puls Inductie is ook hruík-
baar op akkerland, maar
alle metalen worden gede-

tectee ¡d want d isc¡i m i n ati e
is niet nogelijk dus vaak
gfaven voor rcmmel van

ijzer maar wel díep gnven.
Neem de CS6Pi voo¡ het
zoeken op het stnnd en de
CSTUMD voot in de b¡an-

Wij hebben voor u een hoog-
waardige metaa ldetector voor
onder wateç waar u versteld van

zult staan. Met de ontwikkeling
van de CSTUMD heeft het
C-Scope ontwerpteam, onder
leìding van Eric Foster ditmaal
zelfs zichzelf overtroffen.
Wij hebben het over de handig-
ste onderwaterdetector - voor
algemeen en veeleisend gebruik,
eventueel in de branding - die u

waar dan ook en hoe duur ook
kunt vinden.

- Rohuuste, waterdichte, drukhe-
stend i ge el ectronica behuizing,
af n e e m h a a r vo o r h e u p b evesti -
g,ng.

- funing en frequentieregelaar
- Zeer duidelijke LED display

voor signaalsterkte en batterij-
conditie.

- Batterijvoeding I x AA penlite,
I a a g h atte ri jve rb ru i k.

- Waterd ichte, I i chtgewi cht
hoofdteleÍoon.

- Lichtgewicht Fiherylas steel,
zand en zout hestendig.

- Stevige zoekschijl met eigen
opwaardse druk, gehele appa-
raat hehoudt zijn drijfvermogen.

- Boestvast stalen aÍmsteun en

schijfuerbinding.
- C.Scope kwaliteit, lS0 9001,

gefa hriceerd in Enge I and.
- lnclusief riemclip voor heupbe-

vestiging.
- Nieuw ontworpen'ring' zoek-

schijÍ.
- 3 jaar Gelan garantie

GEDETECTIESYSTE

Gelan Detectiesystemen B.V.

Stab¡el Pulse lnductie Systeem
voor opti ma a I onderwate¡
gebruik.

Waarom u nu kiest voor een C.scope detector bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabrikant

. Wij hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant

. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen

. Wii staan open voor zinvolle verbetetingen aan de

detectors

. Wii hebben alle modellen op voorraad

. Wii leveren detectors met CE keurmerk 
.r ; ..

. Wij hanteren een eigen garantietermijn van 3 iaaì (it.i^1.-..;

. Wii leveren met Nederlandse handleiding ì ..--. : .

. Wii ziin ook open op zaterdag (na afspraak) . .J-,.,. I .

CSTUMD

N
MEN

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

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

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



Hans Elsevier Stokmans
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'Têrug'

Na een onderbreking van
twee nummers ben ik weer terug met
een stukje. Hetvoelt goed, moet ik
zeggen. Het is een dubbel goed

gevoel omdat het seizoen nu weer

helemaal is losgebarsten. Overal zie
je 'kale' akkers naar je griinzen. En

voor al die akkers geldt de grote
vraagizou er iets liggenl Terug op
het veld en daarover schrijven als dat
zo uitkomt. Heerlijk is het. lk kan me

zelfs niet eens storen aan de mensen
die aan de randen van de akkers

staan te gebaren dat ze je iets willen
vragen. Wetend welke standaardvra-
gen zullen volgen, doe je je koptele-
foon af.

'Enì Heb je al goud gevon-

den)' Meestal wordt deze vraag
gevolgd door een meewarig lachje.

Heel soms staan de vragenstellers je

recht in het gezicht uit te lachen.

Maar het seizoen is in volle gang, dus
zelfs deze onderbrekingen kunnen
me niet uit balans brengen. lk vind
het grappig om die vragenstellers te
overrompelen, van hun stuk te
brengen, en dat is voor mij een ander

aspect van de hobby geworden. Ofik
al goud gevonden hebl

'Vandaag nog niet, maar
vorig weekend had ik twee gouden
munten, drie zilveren lepels van

tweehonderd jaar oud en nog wat
andere rommel'. Aan de gezichten,

die ik zie vertrekken van schrik,

verbazing en lichte afgunst, denk ik
terug als ik in de auto zit, op weg
naar huis. Of als ik mijn vondsten
van die dagaan het schoonmaken
ben.Ze maken me aan het lachen,

die vragenstellers. En zij maar den-
ken dat die pieper gouden munten
vindt, was het maar waar!

Wat helaas ook weer terug
komt, is de noodzaak om te zeuren

over de waarden en de normen van
de detectoramateur. Helaas, omdat
het eigenlijk niet meer nodigzou
moeten zijn. Helaas, omdat ik niet
als een doorsnee Haagse politicus wil

klinken die de begrippen waarden en

normen tegenwoordig voor in de
mond heeft liggen, maar dit terzijde.
Ditmaal is het zeuren me ingegeven

door een artikel in een gerenom-
meerd Nederlands magazine over
archeologie. Daarin moest ik weer
eens lezen over opgravingen die
verstoord zijn door'pieptoeristen'.
'Op zoek naar metaal en ander
Romeins spul'. Het betrof deze keer
opgravingen in Breda en in Kerkrade.
Opgravingen zijn taboe voor
detectoram ateu rs, tenzij ze gev raagd
worden om mee te helpen. Anders is

het motto uiterst simpel: wegblijven
met de detector.

Het archeologische magazi-
ne laat zich makkelijk gebruiken om
een negatieve beeldvorming over
piepers te verspreiden. Het blad

wordt niet alleen door geïnteresseer-

den maar ook door beleidsmedewer-
kers gelezen, die zelf nooit in het veld
komen, maar die door deze berichten
inderdaad beïnvloed worden. lk hoor
de laatste tijd tot mijn grote schrik
vaker over verstoorde opgravi ngen.

Soms zie ik met eigen ogen het
resultaat van een vernield profiel. Het
zijn natuurlijk niet alleen piepers en

gravers, maar ook kinderen die uit
verveling opgravingen verstoren.
Toch zijn het voornamelijk de detec-
toramateurs die doorga4ns met de
beschuldigende vinger worden
nagewezen.

Hoe vaak moet er nog
gewaarschuwd wordenl Hoe vaak
moet er nog gewezen worden op de
vera ntwoordelijkheid van iedere
zoekerl Hoe veel werk moet ons
bestuur nu weer verrichten om het
gedrag van zoekers te verdedigenl

Opnieuw bezigzijn met het
zoeken is heerlijk, maar soms ook
verontrustend. De hobby komt
werkelijk in gevaar als het zo door-
gaat met die illegale piepers!

Hans Elsevier Stokmans
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Ook dit jaar gaan we uiteraard door met de

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

bronzen beeldje. Nee, ook de vondst van

bijvoorbeeld een mooie of interessante vinger-

hoed of gesp, een riemtong of gewicht is
uiteraard leuk om in te zenden.

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

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

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

Zoals altijd dienen voorwerpen en munten van

archeologische waarde aangemeld le zljn.

Het verhaal en foto stuurt u op naar de redactie

met de duideliike vermelding van 'vondst van

het jaar zooz'.

Categorieën

O Munten tot r5oo

€) Munten vanaf r5oo

€) Gel¡ruiksvoorwerpen

algemeen (geen metaal)

q.a.rdewerk, stenen bíjl enz.

@ Cebruiksvoorwerpen metaal

víngerhoed, Romeins beeldje, speerpwnt,

sleutel, zonnewuzer, enz.

€l Religieuze voorwe{pen

pelgrimsinsignes enz.

@ Sieraden
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Mart Hoffmann

fTILL€ L€V€NÍ B€L€V€N
Velen onder ons lezen wel eens archeologische
boeken ofverslagen van opgravingen. Dit doen
we hoofdzakelijk om tot een betere determinatie
te komen van de voonverpen, die we hebben
gevonden. Een andere methode is het bezoeken

van een museum om de voorwerpen op ware
grootte en in variatie te aanschouwen. Maar er is
nog een manier om tot een goede determinatie te
komen, die in ieders bereikbaarheid li4.
Deze manier is het bestuderen van schilderijen.
Bijzonder geschih zijn de prachtige schilderijen,
die door de Vlaamse schilders in de late middel-
eeuwen ziin gemaakt Deze schilderijen staan vol
met details en geven een mooi idee van met name
het rijke leven, maar ook zeker van de gewone
bu r, arbeiders en ambachtslieden. Deze schil-
ders worden de primitieven genoemd. De infor-
matie die van deze schilderijen kan worden ver-

kr n, varieert van eenvoudige, dus makkelijk
determineerbare voorwerpen zoals gespen, mun-
ten, dolken en aardewerk tot fraai versierde juwe-

len.

ln de regel zal een ieder die vaker
oude of a rcheologische voorwerpen

vindt er wel boeken ofcatalogi op na

houden waarin deze voorwerpen
worden besproken, maar zelden zie je

deze voorwerpen in de originele
context waarin ze zijn gebruikt.
Doormiddel van een nieuwe reeks wil
ik proberen u duidelijk te maken dat
het erg handzaam en leerzaam is om
via de oude meesters tot een betere
determinatie te komen. Per aflevering

wordt er een schilderij besproken. Er

worden niet alleen metalen voorwer-
pen behandeld, die staan afgebeeld

maar ook aardewerk en benen voor-

werpen. Er worden enkel voorwerpen

besproken die zich in archeologische
en privé collecties bevinden en

waarvan de kans bestaat ze (met een

hoop geluk) te vinden. Het zal niet
altijd lukken om een voorwerp te
vinden, dat precies lijkt op dat van

een schilderij, maar het is de bedoe-
ling om dit zo dicht mogelijk te
benaderen.

Voor alle duidelijkheid: men hoeft
niet klassiek geschoold te zijn om

degelijke schilderijen te bestuderen.

Het hoeft ook niet met gepaste,

klassieke muziek op de achtergrond,

onder het genot van een goed glas

wijn en ook niet in gehele afzonde-

ring om je totaal te kunnen inleven.

Het gaat er bij mij, met een LBO

opleiding elektra, heel anders aan

toe. Onder de muzikale begeleiding

van bijvoorbeeld Ozzy Osbourne,

Pink Floyd en lron Maiden en onder
het genot van veel koffìe en later op

de avond bier en cola, worden de

artikelen samengesteld. Soms ziet

Judith iets dat ik al eens heb gevon-

den, of mijn zoon Mart die op een

schilderij een baartmankruikje of een

ander soort aardewerk ontdekt of
Dirk de Jong die langs komt en iets

herkent.

Bi,j het besproken aardewerk zal er

een kleine uitleg worden gegeven

over het soort aardewerk en in welke

stad ofstreek het is geproduceerd.

Van de metalen en benen voorwerpen
zal er enkel een gelijkende afbeelding

worden geplaatst omdat die voorwer-
pen zich in de regel niet echt lenen

voor een precieze stad of streek. Dit
geldt niet voor munten, omdat die

wel zijn te plaatsen in een land of
streek.

Uiteraard dient voor bijna alle voor-

werpen dat deze dienen te worden

aangemeld als blijkt, dat ze de weten-

schap verder kunnen helpen. Bijvoor-

beeld munten bij het KPK te Leiden

en complete of goed determineerbare

voorwerpenr die van belang zijn voor
de archeologie, bij de provinciaal

archeoloog, stadsarcheoloog of
musea in de omgeving die u verder
kunnen helpen.
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Om al gelijk goed te beginnen is er
gekozen voor een schilderij van Pieter

Cornelisz Ryk. Het schilderij is te

bewonderen in het Herzog-Anton-
Ulrich-Museum, te Brunswick. Het is

gemaakt in't6o4 en stelt een keuken-

tafereel voor met een grote variëteit
aan gevogelte, wild en vis. Tevens zijn
er twee personen te zien, en met
name de vrouw achter de tafel is zeer

interessant, daar zij een gordel draagt
waaraan een soort tas hangt. Wan-

neer we goed kijken zien we dat de

gordel uit diverse delen bestaat, die
met minimaal zes sluitingen is

verbonden. Aan de gordel is ook een

pincet te zien, datin de grote ring
van de gordelsluiting hangt. Voor
haar op de tafel staat een uit Frechen

afkomstige baardmankruik, die is
voorzien van een tinnen deksel. Ook
is er op de tafel een klein mesje te
zien, dat mogelijk is gebruikt voor het
villen van het wild.

D€ ÀFB€€LDINC€N

De baardman die hier is afgebeeld is afkom-
stig uit het Kunstgewerbemuseum te Keulen
en wordt gedateerd eind l6e eeuw. De kruik
is gemaakt in Frechen (Duitsland) en is van
steengoed. De hoogte van de kruik is zo cm
(collectie Kunstgewerbemuseum te Keulen).

Het mesje dat op het schilderij staat
afgebeeld, is nagenoeg hetzelfde als dit
mesje. Het is gevonden op een stort waar
uitsluitend materiaal werd gevonden dat te
dateren was tussen r58o-r64o. Het en¡ge

verschil is dat het gevonden mesje lang in
gebruik is geweest. Het mesje is namelijk
door het vele wetten (weer scherp maken
met een zogenaamde wetsteen) grotendeels

afgesleten. De lengte van het mes is r7 cm
(collectie M.J. Hoffmann).

De gordelsluitingen die staan afgebeeld op
het schilderij zijn niet identiek, maar qua

datering komen ze redelijk overeen, daar
deze is gevonden in een grondlaag met

voornamelijk ì6e en rTe eeuws materiaal
(collectie M.J. Hoffmann).

Met donk san:

Evelien van der Steen

Vakteam Archeologie

Delft
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Norbert schneider, Still Life,
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1994.

Kunstgewerbemuseum te

Keulen, SteinzeugtgT6

Geld uit de Belt, archeolo-

gisch onderzoek te M¡ddel-

burg,'t994. Blz. 46 nr. 47.

Noschifi:

Omdat dit het eerste artikel

is van een verdere serie is

het misschien mogelijk, dat

ertoch nogwiizigingen
kunnen worden aangebracht

om bepaalde voorwerpen

beter te bespreken ofer
anders uit te lichten.

Mocht u ideeën hebben met

betrekking tot dit artikel en

de in de toekomst geplande

artikelen laat het dan aan de

redactie weten.
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Detail schilderij

Cordelsluitingen
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0ns ontwerp van een krachtige detector flecorddiepten

dankzij zeer krachlige electronica en een geoptinali-

seerde elliptische 2 D-zoekschijl.

larenlange eruaring, opgedaan bij het servicen, nodifr-
ceren en testen van diverse nerken netaaldetectors,

hebhen wij sanengebald in deze zeer diep zoekende

detector

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

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

telescopische stelen, enz.

Verkoop, verhttur, reparatie,

http:l /turuw metaôldetector com

Ruim assortiment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar
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Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter MaatsslraaÍ. 12
1777 AP Hippolytushoef
fel. 0227 593280
Ir/obiel 06-20 22 77 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(cto)rminatie

/¿f¿lcto)rnrnunt

Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 afbeeldingen
worden 650

voorwerpen getoond

I nc lusief determinatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Minimum systeemeisen:

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

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

De pri.js van de cd-rom is I 29,95 of 14 € (incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de

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

worden toegezonden.
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Wy ztjn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Ilij zijn doorlopend geïnteresseerd in de aanknop
van betere munten,in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contont I
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Heeft U iets te koop ? Dan bel ons voor een

afspraak ! Wij kunnen Uw munten tevens vrij-
bliivend determineren en laxeren. íh\lm I

\h__/

Postbus 42
Te1.0343 - 430s64

3958 ZT Amerongen

- Fax.0343 - 430542

DETECT GERT GESINK

Munten en Denningen
8002 OITIdêLE CATALOGUS ZLVEREN MIJNIIIN deel I
8003 OITIOëLE CATALOGUS ZLWRENMUNIDN deel 2
BoOt OFFICI¡|LE CATA¿OGUS KOPERDNMUNITN (Zonnebloem)
BOO2 CATÂLOGÜS, DE NEDERLANDSE MUNTEN VÄN

180ó tol hedeD Mevius 2001
8008 CÀTALOGUS, DE MIINTEN VAN BELGIE 179G1997
BOO9 KLEINERDEUNCEER MUNTZCATAIOG I87I-I997
B0l3 MIINIBOEK VAN PIET VERKADE (15,$1795)
B044 VJ.CEIJS BEELDENA.A& Nederlmdsemutentot15T6, .. .

B062 DE STEDELIJKE MUNT VANMJMEGEN
8063 NOORD NEDERLANDSE MUNTGEMCITE\ ArentPol
B146 EANDBOEK ¡IEDERLANDS KOPERGELD 1523-1797
8147 STANDARD CÁ.TALOG Or. GERMÀN CÍ)INS 160T TO PRESENT
8200 ROMÄN COINS ud their valuæ, deel 1 (tot !X n Chr) D Sm
8221 ROMT N COINS md their valuc, deel tr (96 -235 n Chr) ?00 pag

Determínøtìe van hoofda metalen voorwernen
8085 EENEIGEIIIZII\(¡IIG yERZAMELAAB 94pag. ,honderden foto's

uitve¡kæhl
uitverkochl
e 6,95

- 7,9st
- 10,95
- 10,95
- 17,95
- 77,50

- 13,95

uitve¡kochl
- 43,50
- 6650
- 79,50
- ll5,-

e 29,so
- 18,95
- 32,50
- 20,95

- 18,95
- 18,95
- lE95
- 18,95
- 18,95
- 1495

vm metalen vooryerpen, kandelm, pijpewo eles,rin, w. . - '1,95

8096 DETTCTOR FINDS 1 I 0O pag 1000 ill$tati€s - i8,95 .
BI00mILIGENPROFAA,N. lo4Pag; overtimen þelgrims) insigns - 12,95

BlûTBRONSIlIlDEOUDmID,94pag.Nederlmclstalig - 12,95

BIOgDEROMDINSETIJDinNede¡lan{96pag - 12,95

8113 DETECIORFINDS 2, 100 pag 1000 illustr - 18,95

BlrTGELDUITDEBEllMddelburgsehuìmilvondsten 155G1570 - 11,95
B I 56 BUCKLES 125G1800 (44 boek ovr gæpen, mooi nælag) 125 pag. - 20,95

816TMEESTERTEKENSOPm,TDAK, boekorertrotsøloden64pag - 12,50

Bl78 CATALOGUS, Peminçn v/d Hondenbelasing i/h Belætingrn - 12,50

BlTgBRONZEAGEMETAl,WORK,bronstijdvoorerpen64pag - 10,-
BlSl4000JAARMETAAIINNEDERLAND, a.llændeiectoruondsten -'1,95
BIS2DETEMPELVANEMPEL, 195Pag. A4fomlgeb NRoymæ - 2O,-
B] 86 CATALOGUS NEDERLA¡IDSE EONDENBELASTINGPEI\IIINGEN

doorAJKoo!¡' 1998 A4fonæ\212pagnia's(3083afbeeldingen) - 19,50

Bl CELIIC&ROMANARTEFACTS, NþetMlls, - 25,95

8197 VISUAL CÁ.TALOGIJE OF ANCIENTBROOGES @ichud Hattatt)
Het boek om mætelspelden/fübula's te detemineren! uitverkochl

8187 ÂRIEFACTS O['ENGLAND & IINTTED KINGDOII¿I, met mær dm
1000 foto's vm vondsten ruaf de strutijd tot 1750. (+ act prijslt) - 26,95

B189MEUEVAL ARTIFÀCIS, vwolgRomæArtefæts Full Colornet
prijslijst 300 illustratis doorNigel Mills - 20,95

B190Tm ACCOMPLISEED ART, goudenvooruerpen uit de brorotìjd in
Engeland ø lerlmd- Pmchtvoel in prijs gehalværd, nu - 22,95

B204 OPGESPOORDVERLEDEN ArcheologieindeBetuwercùb,20s pag - 22,90

8205 REISG.ÁRCffiOLOGISCff,MUN[IMmten inNederlædllOpag - 11,95

B206 DEKO¡IINGSTERPVANWIJNAI,DUM 79PÁ,G - II,95
8207 NIJMEGENlægerplætsenstad (indeRomeinsetljd) l12pag - 13,95

8208 HETKOPS PLAIEAU, (opgravingsrault Romeins legerlc) 79 pag - I 1,95

8209 DEONDERKANTVAIDEMARKT(æh opgr. Mddelb lllpag - 13,95

B2I0BEGRAVENopdeTERPENinFERWERDERADIEL'l9pag - 11,95

Metøsldetectors
8001 SUCrcESVOL Z)EKEN MET DE METÄ.ALDETECTOR door Gert

Gæint 229 pag honderden foto's , ookvm vondsten uitverkochl
8224 COMPENDIIJM METAALDETECTOREN æn hmdboek ovø thæris

praktij eu zel fbouw vil metâåldetætor€n. 224 pag.
8173 METALDETECIINGON TIIE CPAST
8087 SIJNKEN TREÄSIJRE EOWII) FIND I1 doorRobert Mu
8141 TREA,SIJRE HAORDS, (præhtboek ged in kleuroverschatvonds)
8192 ORI'UNG.STECENIK frr Profis 169 pag Wolfgang Scht¡ler 1999.

Gæt orerprcfessionele dotectietechnieken (Duits)
BI93 MASTERINGlEE MINELABE)(PLORERXS & S

8194 TREÂSIJRE HUNIINGwith MINELAB DETBCTORS dæl I
Bl95 TREASITRE EuNTINGwirh MINELAB DETECTORS dæD
B2o1EIJNTINGFORTREASURE Johnøtle, 9pag.
8199 ADVANCEDWATERWORKING TECENIQUES

Nieuwe boehen-Nieuwe boeken -Nieuwe boeken
8224 COMPENDIUM METAALDETECTOREN, een hndboek overlheorie,

pnktij en ælfbouwvm metaa.ldetectoren. 224 pag e 29,50
B2Zi CT,ASSICAL DECEPIION ( Goed boek ovr valse iltieke munten I

96pag Vælillist-atiæ uitgæ2001 - 32,50
8222 DEUTSCEEORDENIJNDEERENæICI|EN(1871-194s,311pag. - 19,50

8221 ROMANCOINSüdtùeirvâlus, deeltr (96-235n Chr) 700pag. - 115,-
8214 VINGEREOEDEN en $AAIRINGEN 111 pag, (AWN uitg ) 230 afb

LtrtstekqdgedæmmtesdNedqlmdstaligboekwervingerhoeden! € 14,50
8215 LESMONNAIESDEBRABANTm059&1790)metwdemd - 15,95

8216 LESMONNAIESDEBRÀBA¡IT (1467Js98)metwardemd.) - 15,95

8216 DE MTTNTEN VA¡l DE GRÄYEN VAN VIIIANDEREN (155G1754) - 15,95

821?LESMONNATESDESCOMTESDEFTÀ¡IDRE(138+1550 - 15,95

8218 LES MONNATES DES COMTES DE FLA¡IDRE (12,14-1384) - 15,95

8219 MUNTVONDSTENUITI9EEUVI¡EN(ÄrendPol-KPN) 36pag - 3,50
B220mTREIMGENVAìTMIINTENENPENNINGEN l2blz - 1,95

B2l 1 SAXON À¡lD VIKING ARTEFACTS (zie serie Medieval m Celtic & Romm )
Boordevol detætoryondsten,veel inkleur) - 25,95

FINDS IDENTIFIED (Detector Finds 4) þoordevol detectonoodsten) - 20,95

IN QITEST OF IEH LOST LEGIONS (De Vmsslag 9 n. Chr) - 3s,-'
200OYEARofIIESTEDCUP-IVEIGffS GM.Ììí-Huben - 1'1,50

HF'II.IG EN PROFAÂN2 (vm Bemingm) 1200 laatmiddelæume
Insignæ 5l2pagina's, Meerdæl000afbeeldingen - 72,50

BESTEL: Via Girooverboekins op giro 48.38.918
MAAK HET TOTAALBEDRAG VAN DE BESTELLING +
€ 450 VERZENDI( PER ÆNDING OVER OP ONS GIRONIJMMER
T.N.V DETECT ENSCEEDE (Bætelntmæ + adræ vemelden!)

8212
8213
B202
8203

.-=GdRI|flN"

WAARVOI{D IK
DIE GOUDENMUNT

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

markeer mogelijkheid!
X Electronics, voor Navigatie-,

tracking and tracing en Telemetrie systemen.

WWW.X.ELECTRONICS.NL

Wilt u onze showroom bezoeken,

bel dan voor een afspraak !

Tel 0168-370749 of FAX 0168-370750

X. Electronics Nederland
Postbus 8 I
NL 4870-AB Eften-Leur
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6P-oploodbore
bollerijen ll
€ 39.00

Schotelbescherrnkop
voor VIKING€ 15.00

voor de VK-20 en 3O

Kost- en meterhoes

Jimmy Sierro
Moxiphone ff Hoof dtelef oon

GP 9 Volt 150 mA € 8.0O
Niil H 1000 keer oploodboor

DS-90 € 7.00
9 Volt NiCod
lot 1000 ke¿r
oploodboor

G#

DS-ó2 Loder
Wegwerp Alkolíne

en NiCd / NiMH
bolterijen loden.

Levensduur Alkoline
tot 10 keer langer I

Dus oltijd vol vermogen !

€ 69.00

Alleloders excl. botferijen I

êP - Alksllne boÌîerijen
De obsolute top in Detectorlond
Penlite 25(þ mA € 1.00 per stuk*
9 Voll 580 mA €?.úo per stuk
*'Oploodbaor' met Þ5-ó2 loder ll

RVs é ó3.00

Block ADA Invoder
óó5 x 85 mm
Block € 25.0O
RVS € 5ó.00

M¿lerhoes € 14.OO

Kosthoes € 22.OO

Þs-ór € 15.00
9 Voll-loder
NiCd botferij
oploodbaar
9 Volt € 7.OO

(

D5-310 Porobool ltÂicrofoon
met opnomemogelij kheid,
verrekijker lO x 25 en
koptelefoon€ 89.OO

Block ADA Exfe¡ded
89O x 85 n¡r
Block € 30.00
RVS € ó5.0O

I Extended BigFool
I etocr e zs.oo WÜ hebben olles op voorrood !!

I Rvs ú 70.00 Levering binnen 2 dagen ll

G e'r,"""r I nvs e zs.oo

Invad¿r

' Extended fnvoder

fnvqder
-Block 

€ 25.æ
RVs € 5ó.OO Block ADA Ripper

Block € t4.OO ,/
RVS € 33.00

Hoofdtelefoon
Ds-1010
€ 15.00

j-- 
Btock€ 3o.(þ

I SondScoop

Gffi,"lit!."1# Þ.çTector Shop
Horsten 32

met nieuwe online web-winkel

9581 TD Musselkanaal
Tel: 0599 470 878
wttrtw. d etecto rs hoP. n I

Jimmy Sierro
45 cm BIGFOOT
voor de White's DFX

€ ?gg.oo
"Rennen" over
okkers en stronden I

Hoofdlelefoon
Ds-3030 €20.oo
met volumeregeling

Ða
Reinigen ? Electrolyse ?
Þetector Shop levert univarsele
voedingen di¿ kortsluitvost zijn.
ùeze z.¡tore voedingen zijn fevens
Ihermisch beveiligd en doordoor
uitermote geschikt voor het
¿leklrisch reinigen van vondst¿h
V oltoge: 3 -4.5-6-7.5-9 -12 V olt
DS-9115 1.5 Ampere ê 27.W
DS-912O 2.O Anpre € 32.æ
Kob¿lsef met k¡eñn¿n € 7.5O



)2 Wouter van den Brandhof

De zoekcarrière van Ben Oonk
€€N V€KHAÀL OV€K ß€K€N €N €€N V€CHTHOND

In augustus gingen Paul van Dijk en de schrijver

van dit artikel naar Ben Oonk. Ben is al jaren-

lang actief met zijn metaaldetector in de omge-

ving van Zutphen. Bij een aantal detectorzoekers

zal hij wel bekend zijn.Hij schreef al eerder

artikeltjes over de door hem gevonden Gallo-

Romeinse berenbeeldjes en een gelijkarmige

fibula (vondst van het jaar). Bovendien heeft hij

een professioneel opgezette website: Bens zoek-

pagina.

Muntsieraad, materíaal koper, datering ca.

t8oo, ofmetingen j3 x 40 mm, v-z- gelauwerd

borctbeeld van Hadrianus naar rechts, opschrift
HADRIANVS AVC COS lll P, k.z. vier bevesti-

gìngsogen. Gebaseerd op Rome¡nse munt von

Hadríanus.

Eerenbeeldjes van brons, dateríng too na Chr., Gollo-Romeíns, zie
het artíkel van Klaas Faber in één van de eerdere Detector Magazines

en de Vondst van hetjaar van Ben Oonk

aþeelding 3

Spatel, moteriaol brons, lengte ca. t5 cm, Romeins

Ben en zijn vrouw ontvingen ons

zeer gastvrij. I(oek, hartige hapjes,

l¡ier: in alles werden wij voorzien.
Al gauw raakten we aan de praat.

Ben is van beroep electro-storings-
monteur en is werkzaam bij een

drukkerij-binderij. Hij is getrouwd
en heeft twee zoons. Sinds r98o gaat

hij op pad met een metaaldetector.
Hij mag meÌzijn zz jaar zoekerva-

ring dan ook een elvaren zoeker
worden genoemd. De hobby is
voortgekomen uit één van zlin
vroegere passies: het verzamelen van
Nederiandse koninkrijksmunten.
'De reden dat ik een metaaÌdetector
aanschafte is dat ik deze verzameTing
op een goedkope manier wilde
uitbreiden', aldus Ben. Zijn interesse
ging in eerste instantie dan ook uit
naar de centen en halve centen die
hij uit de grond opdiepte. Met ande-

re metaalvondsten wist hij toen niet
altijd even goed raad. Ooit gooide hij
een bikkel weg, omdat hij dacht dat
het een (recente) kettingschakel was.

Het is volgens Ben dan ook belang-
rijk dat je afbeeldingen met determi-
natie ziet van vondsten. Twintig jaar

geleden was daar nog een groot
gebrek aan. Nu is het gelulckig veel

gemakkelijker om onbekende voor-
werpen te determineren. Dit mede
da nl<zi j het detectorm agazine,
verenigingsbladen en het Internet.

In de jaren 8o was het moeilijk om
aan een metaaldetector te komen.
Na veel speurwerk kwam Ben via een

ldeine advertentie in de krant aan
zijn eerste metaaldetector, een

C-Scope. 'ln de beginperiode rom-
melde ik een beetje aa:n, zo bouwde
ik zelf een meter op deze metaalde-
tector', vertelt hij. Omdat hij toe was

aan een wat luxer apparaat werd de

C-Scope ingeruild voor een Garrett.
Ook deze detector heeft een aantal
jaren trouwe dienst gedaan en is
uiteindelijk vewangen door Bens

huidige detector, een Whites 6ooo
Di Pro SL. Deze detector bevalt hem

goed. 'Het enige nadeel van deze

detector is het gewicht, maar verder
ben ik er zeer positiefover'.
Ben zoekt voornamelijk op een

drietal vaste iocaties bij hem in de

buurt. Hij is niet iemand die het hele
land door ríjdt op zoek naar vond-
sten. Het liefst zoek hij alleen.
'Andere zoekers lrunnen mij zo niet
opjutten, waardoor ik geconcentreer-

der kan zoeken'. Ookwanneerhet
vriest ofnat is kan hij op het veld
gevonden worden. Hij is echter niet
meer zo actief als in de beginperio-
de. Volgens zijn vrouw zocht hij toen
bij wijze van spreken dag en nacht.

Nu besteedt hij ook veel tijd aan zijn
tweede passie, zijn website.

Tijdens één van zijn zoektochten
kwam Ben voor hete vuren te staan.

Hij zocht in de buurt van een woon-
wagenkamp toen er een heuse

vechthond op hem aflo¡¿am.

'Die zien er echt niet lief uit', aldus

Ben. Toen de hond dichterbij icwam

hield hij zijn schep al in de aanslag.

Gelukkig droop de hond afzonder
hem iets te doen. Maar zo'n hond
blijft zonder meer gevaarlijk. Ook
maf was dat iemand Bens metaalde-

tector voor een pierenzoekapparaat
aanzag Hoe een metaaldetector al

niet tot de verbeeldíng kan spreken!

'Wanneer Ben zoekt doet hij dit uren
achtereen met zeer veel geduld.

Dat geduld een schone zaak is, blijkt
wel uit de door hem gedane vond-
sten. Ongetwijfeld één van de meest
bijzondere voorwerpen die hij in zijn
collectie heeft, is een muntsieraad
met een afbeelding van Hadrianus
(afbeelding r). Deze vondst is opmer-
kelijk vanwege zijn zeTdzaamheid,

Bouke /an van der Veen (I(PI() had
zo'n exemplaar nog nooit gezien.

Ook vond Ben Romeinse en twee

Keltische munten. Dit is bijzonder
vanwege het feit daI er maar weínig
Romeinen rondliepen in de buurt
van Zutphen. Het zijn voorwerpen
die mogelijk via de handel of a1s

oJbeelding z
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relatiegeschenk in de Zutphense
bodem terecht zijn gekomen.

Ook heel leuk is een door hem
gevonden spatel, zo goed als zeker
Romeins (afbeelding z).

Van Gallo-Romeinse oorsprong zijn
de door Ben gevonden berenbeeldjes
(afbeelding 3). Deze beeldjes zljnvrlj
klein, maar nogzeer gaaf.

Ben vertelt: 'Deze twee zo goed als

identieke berenbeeldjes vond ik op
twee verschillende locaties. De ROB
wist er geen raad mee en verwees
rníj naar mevrouw Zilverberg, die
ook wel bekend is van tussen Kunst
en I(tsch. Uiteindelijk zijn ze aIs

Gallo-Romeins gedateerd. Er zljn er
maar drie van bekend in Nederland;
dat ik er twee heb mogen vinden is
een unicum.'
Vroeg- en laat-middeleeuwse vond-
sten ontbreken ook niet in Bens

collectie. Hij heeft schijffibulae, twee
vogelfibulae en meer dan tien rze -

en ì3e- eeuwse penninkjes gevon-

den. Een paar hienran zijn afgebeeld

(afbeelding 4). Net als voor Romein-
se voorwerpen moet er veel moeite
worden gedaan om deze dingen te
vinden. Uren en uren heeft hij
ernaar gezoch[. Een andere mooie
vondst is een Amsterdamse gilden-
penning (afbeelding 5). Een voor-
werp dat samen met stadsafval op
één van Bens vindplaatsen terecht is
gekomen. Ben heeft wat met pennin-
gen, want hij heeft bovendien ooit
een presentiepenning van het
Zutphense vroedschap gevonden.
Het enige in Nederland bekende
exemplaar is in zijn bezit.
Helaas was het niet mogelijk om
hier een goede afbeelding van te
krijgen. Dit r6e- eeuwse penninkje
stond eerder afgebeeld in een num-
mer van "De Beeldenaar", beschre-
ven door Arent Pol.

Ook in Bens bezit is een werkelijk
prachtig zegelstempel van een

timmermansgilde (afbeelding 6).
In glas uitgesneden zijn de timmer-
mansattributen zichtbaar gemaakt.
Interessant is ook de door hem
gevonden helft van een gietmal voor
pistoletkogels (afbeelding 7). Dit is
toch wel één van de schaarsere

vondsten. Wat opmerkelijk is, is dat
Ben maar liefst 5o muntgewichten
van verschillende dikten in zljnbezit

heeft. Ze komen bijna allemaal van
dezelfde vindplaats. 'lk schat dat er
in totaal wel zoo muntgewichten
zijn gevonden door alle zoekers die
daar hebben rondgelopen', aldus
Ben. Zljn dit stille getuigen van
Zutphens handelsverledenl Een paar
van de mooiste door hem gevonden
muntgewichten staan afgebeeld
(afbeeiding 8). Erg leuk is de door
Ben gevonden rijdersschelling uit
Zutphen. Dit 6-stuiverstuk is een
herinnering aan de Zutphense
muntslag (afbeelding 9). Ze worden
weliswaar vaker gevonden, maar
zo'n grool zilverstuk blijft intrige-
rend. Ook is een ldein muntschatje
getoond, bestaande uit samenge-
smolten koninkrijksmunten (afbeel-
ding ro). Behalve de getoonde
voorwerpen heeft Ben verder nog
vele andere dingen uit de grond
gehaald, zoals een complete zilveren
zegelstempel, een pijp-aarden beeld-
je van een ruiter, een stenen kanons-
kogel, een yo gouden nobel, 1, Phi-
lipsdaalder enzovoort. Een paar van
deze vondsten staan afgebeeld
(afueelding rr).

Ben heeft goede contacten met de

stadsarcheoloog van Zuþhen,
Michel Groothedde. Vondsten van
archeologische waarde zljn door
hem beschreven. Ookheeft Ben
geassisteerd bij op gravingen.
Tijdens een opgraving (Laakse veld)
onder leiding van de ROB vond hij
een lanspunt uit de bronstijd.
Een vondst waarmee de daar actieve
projectarcheoloog, Jeroen Bouw-
meester, erg blij was. Michel Hend-
riksen heeft Ben met zijn contacten
in de archeologische wereld op weg
geholpen.
Deze detectorzoeker is één van de

weinige gelukkigen die van zijn
hobby zrjn beroep heeft kunnen
maken en nu werkzaam is bij een
archeologisch bureau als metaalspe-

cialist.

Maar goed, deze namen zullen de

meeste zoekers niet zoveel zeggen.
Daarom even aandacht voor de

tweede passie van Ben, zijn website.
Op deze website staan niet alleen
zljn eigen vondsten, maar ook
topvondsten van andere zoekers, een
forum en een vraagbaak.

Pen nî ng Dortmund, Rudolf va n

Habsburg (tz7j-tzgt), Berghaus

82, zilver rond t4 mm, u-2.

zittende gekroonde koning met

I el i escepte r en rijlsa p pel

(+RVDOLF-VREx), kz.
borstbeeld van de heílíge

Reinoldus in driehoek

IREM-ONrA-CtVt).

Denîer, penning Utrecht Sede

Va ca nte, 1 226-1 228 of t 267,

M arti nus. MARTINYS IRAf-
ECTVM, zílver

oþeelding 4

Cildenpenningtimmerlîeden q94, stadswapen van Amsterdam in ofsnede

Christíaan Lantkamp, k.z. de vlucht naar Egypte metJoseph en Moría op
ezel. Messing gegoten, rond jz mm-

aJbeelding 5

Zegelstempel van het

tímmermansgilde.

aJbeelding 6
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A fi t,,r, îlî,Å

Romeinse transparant glazen ku af Romeinse aardewerk f,rmalamp met op
de bodem het makerstempel FORTIS
datering : l5 - 125 na Christus

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

Rijnlands Hoogte : 16 cm
dateling : 3e - 4e eeuw

t;

Gallo Romeinse geverniste kruik
Datering : le eeuw
Hoogte : 15 cm

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

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

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

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

Wij zij constant op zoek naar nieuwe bodemvondsten, detectorvondsten, enz
Losse items maar ook gehele collecties, tegen kontante betaling.
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Ben heeft deze website samen met
ziln zoon Melqm opgezet en hij is
nu zover dat hij de site zelfkan
updaten en uitbreiden. Hij heeft
maa r lielst r6o MB ruimte tot zijn
beschikking! Door zljnwebsite is

Ben bekend geworden bij zoekers uit
alle delen van het land, zelfs in
België. De site is een mooi initiatief
en zeker de moeite van het kijken
waard. Voor veeì opdringerige
reclame hoeI je niet bang te zijn,
want de site is onafhankelijk. Via
start. detectoramateur.nl ( geen www
ervoor!) kan de link naar zijn site
worden aangeldikt!

Al met al hebben Paul en ik een

gezellige avond bij Ben gehad, met
als resultaat dit artikel. Zoals gebrui-
kelijk werd het weer laat. We zijn
(schrik niet) bijna 5 uur bij hem op
bezoek geweest. Ben, bedankt voor
de gastvrijheid en veel succes met je
zoekactiviteiten en je website!

Wouler van den Brandhof

Alleen part¡culieren (leden)
kunnen grat¡s "Opgravertjes"

plaatsen, door deze voor de
slu¡tingsdatum naar de

redactie op te sturen
Aangeboden vooruerpen van
archeologisch belang dienen

âlr¡id te ziin aangemeld

Gezocht/te koop gevraagd:

Detector Magazine n um mers

1 tlm 24. Coin hunter Magazine

Michel Mens, tel o6-25532524

Te koop:

Het boek 'Schans op de grens'.

(Bourtanger bodemvondsten

r58o-r85o). l.Z.G.St.

Vaste prijs: € 6o,-
H. van der Kleij, Tel: o'tz8-527o88

(vragen naar Hans)

aJbøelding r '/o nobel, Engeland,

Edward llL tj5otj76,
materíoal goud.

Tekkel, beeldje van ca.

6 cm lengte, tinlegering

Een sluk beslag,

vermoedelíjk

klokvesìering.

aþeelding 7 De gietmol voor
pisloletkogels.

ofteelding n

Rijdeachelling of 6-

stuivestuk, Zulphen,

v.z. sladswapen met
kroon tussen 6 en S-

MO NO.ARC C|V.ZV
TPHANIAE, K.Z,

Ridder te paard naar

rechts rijdend,

CONCORDIA. REs.

PARVAE CRESCVNT

en muntmeesteñeken

Muntschot, spaorpotje

bestaande uit
vermoedelijk ruim 3o
vooroorlogse zilveren

dubbeltjes, kwo rtjes en

vie*ante stuiven Dit
kleingeld heeft in een

zílveren spaarpotje
gezeten; dit is nog

duídelíjk te zìen op de

aJbeelding.

t lrtllr
Enkele muntgewích-

ten uit Bens vezame-

ling.

oJbeelding 9

aJbeelding 8

aþeeldìng tt

aþeeldìng to

Taterdag znovember
LoeKdrtj Archeoutt



Vrogen kunt u opsturen noat

J. Koning, Roodborststrøat zo,
SgrGAG Leeuwarden.

U kunt uw vrogen notuurltjk ook d.m.v, een

e-mail naar ons verzenden.
E-m o il: v ra agba øk@ d etectora mate ur,nlVRAAGBAAK

Het komt steeds vaker voor dat men materiaal ter determinatie aanbiedt wat uit het verre aflom-
stig is. Getracht zal worden om wat er aan aanbod nog ligt afte werken. Daarna is het gebeurd
met de beantwoording daarvan. Niet dat wij dit niet interessant vinden, echter het ontbreekt ons
aan de tijd, kennis en determinatiemateriaal om dit alles uit te zoeken. Met de vondsten die direct
uit het zoekgebied van de meeste leden komen, België en Nederland hebben we als vraagbaak-
team onze handen vol aan.

Daarnaast krijgen we materiaal ter determinatie aangeboden , met het verzoek om het niet in het
blad te plaatsen. Ook hiermee kunnen we niet doorgaan, U kunt het materiaal wel laten zien aan
het determinatieteam op de zoekdagen.

Hallo |. I(oning
Hier weer een paar ludieke vondsten, want soms heb
je nog wel eens een ald<er die leuke dingen prijsgeeft,
I(unt u mij iets vertellen over de volgende voorwer-
pen.

Vraag:
Een penning, lood met opschrift 6o Ct.

W.H.r83z. Waar heeft deze voor
gediendl Ik kan hem niet plaatsen
bij baken-, dak- oflakenloden. Op de
achterkant staat verder niets,

Robin Diikstra, Emmeloord.

Antwoord:
Het is voor het eerst dat ik een dergelijk loodje zie van
6o ct. lk weet er dus helaas niets van. Het doet mij
echter sterk denken aan een loodje met SS uit dezelf-
de periode. Hieronder volgt de omschrijving van het
SS loodje.
Type Dl

Eenzijdig loden penning van 24 mm mel
hierop 9oCT, waaronder SS, en daar weer
onder het jaartal.
Dit was een bakenlood voor een schip van
+ rz last
(: t z4 ton. Hoewel enkele plaatsen

hiervan afr,veken, was r8 stuivers de gebrui-
kelijke

prijs voor een dergelijk loodje.
nr. jaar Ø mm biizonderheden
or r83r 22 prijslijst v.d. Dussen januari r98r

o2 1832 z4

nr. 3641 Veiling Westerhof /
v.d. Dussen 3-r985 lot t67z? brief
Muntkoerier 9-r989
Coin lnvestment veiling t7-t983
nr.749 (Dhr. van Loon wijst dit
loodje op grond van een uitlating in
het jaarboek van het Koninklijk
Cenootschap uit r9o3,
bladzijde 255, toe aan Strafgevange-
nis Sneek. ln de gemeente Sneek is
hier echter niets van bekendl
Veil ing Westerhof 9-'t 992
nummer rrr8)
de "9o" is ingeslagen. Jaarboek van
het Koninklijk Cenootschap uit
t9o3, blz. 254.

03 1832 z5

Het tweede voorwerp is een gedenkpenning, 50 jaar
na slag bij Waterloo. Metaal messingl ln ieder geval
geen lood. Opschrift: Hels van Waterloo. Ommezijde

Redactie: J. Koning

Aan de vraagbaak werken mee:
Dick Eekhof, Johan Koning,
Allex Kussendrager, D te Boekhorst,
Drs. E. Kramer, R. Reijnen, J Zijlstra

r815, r8 juny t865 omgeven
door een lauwerkrans.

Antwoord: Het gaat hier om
een penning van l(oning
Willem ll. Hiervan zijn vele

verschillende typen geslagen.

Geacht determinatieteam,
In mijn rommeibak vond ik twee voorwerpjes die ik niet goed kon plaatsen.
De ene is van lood met bolletjes en in de midden een kruis, de achterkant is
hol. ie zou zeggen het lijkt wel een kopie van en munt of een brochell
Het tweede messing/brons ronde vooïwerp lijkt veel op en fibula, aan de

achterkant zitten twee hechtingspunten waar de naald heeft gezeten, díe is
vergaan. Maar omdat het zo klein is, diameter rz rn:m, zou ik zeggen daar kun
je toch geen mantel mee vast zetlen. Ër zif
in de buitenste groef en in het midden
wel een soott pasta. (wit/grijs) Hoop dat
jullie er wel uit komen. Groetjes en een
prettige zoelcherfst,
Daan de |ager, Dronrijp

Antwoord:
Om met het tweede voorwerp te beginnen
dit is wel degelif k een bronzen fibula of
mantelspeld, datering 8/9 de eeuw.

Het loden voorwerp kan een mogelijke
vervalsing zijn van een van het type
runen gelet op het kruis en de stippen
h ieromheen.
Foto's: Anne de Boer

Af d.;. uoor*..p* 
'Lorn"n 

u".r ¿¿n 
"n 

¿"r"tf¿" n,.U **,
middeleeuws voorkomt. Alles is aangemeld.
Groeten Marcel Jansen.

zowel Romeins als

Antwoord;
Voorwerp r, dit is gezien de lengte een
pijpenwroeter, in het oogje bevond zich
de ketting welke aan de broeksriem of aan de pijpenstandaard o.i.d bevestlgd
kon worden. Datering rge eeuw.

Voorwerp z, een voetje van een standaard, de functie voor de rest
is mij onbekend, ik heb een dergelijk voetje onder een stam-
boompje (foto) zitten.

Voorwerp 3, een duitje van Overijssel, l6oo staat in het
boek Oord en Duit.
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/ tAND STAR
De akker specialist

Bomeinse nunt

Pelgr¡msins¡gne
ca 1575-1650

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

E-nail: detect@wxs.nl - lnt. 00 3l I I 43 70 480 . http://home.wxs.nl/-detect/
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- G eluids disc rininatie
- Begelbare gevoelugheid
- Reg el ba re d isc ri m inati e
- Verwisselbare l8 cm schotel
- Batterijen controle d,n v. geluid
- Ko pte I efoo n a a n sl u ¡ti n g

- Mogelijkheid om schotels te verwisselen

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle netalen
- Volledige d¡scr. stand
- M e e r-toons g el u i d sd is c ri n i n ali e

- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie nater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 21 cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Regelbare discrininatie
- 3-to ons g e lu id sd is c rin in ati e

- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom ati s c h e g ron d b a I a ns
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldschern
- Armsteunmodel
- Verwisselbare 2l cm schotel
- nptuetsen bediening
- Reg elbare D isc rinin atie/N otc h

- R ege lb a re g evoe li gh e id
- Automati s c h e g ron d b a I a ns
- Kopte I efoon a a nsl u itin g
- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- llptoetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en motion all netal
- 3-toon s g e lu i d sd is c rim in ati e

- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom. grondbalans
- Verwisselbare 2l cn open schotel
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Voorwerp 4, een koperen randmotief van een
tassenbeugel, datering midden l9e eeuw.

Voorwerp 5, een

sierbeslag stukje,
voor kast ofklok,
met nageltjes
(spi,jkert,jes) werd

deze in de bevestigingsoogjes vastgezet, datering ook
midden r9e eeuw.

Opmerking; Al deze vondsten vallen onder de tijdsperiode
na 1600 en hoeven dus niet aangemeld te worden. Het
zijn vondsten van na tSoo op de koperen munt na.

Hoi /ohan,
Dit stukje kinderspeelgoed in de vorm van een
l.r-rursteenpistool model r8e eeuw is gegoten lood met
een metalen trekker en hamer. Uit welke periode is
drt speelgoedl Het is een akkervondst. De lengte is 9

Groetjes Johan Vegelien.

Antwoord:
Het pistooltje komt ons

' f bekend voor, het is niet oud. Van zo rond
de jaren dertig. Wat we hier zien is het

binnenwerk, de kolf, het handvat dat van plastic was
mist. De roestige plekken op het handvatgedeelte
waren de bevestigingspunten van het plastic handvat.

Determinatieteam.
Hoewel ik zelf aan de vraagbaak meewerl<, bezit ik
geluld<ig niet a1le kennis. Onlangs vond il< deze
Romeinse munt die ik gaarne gedetermineerd zou
willen hebben zodat ik mijn aanmeldingen aan de
provinciaal archeoloog van Gelderland kan afmaken.
Tevens vond ik een bronzen munt, diameter 24 :m:m,
die ik ook niet thuis kon brengen.

Johan I(oning

Antwoord:
Romeinse munt. Nu determinatie dit jaar niet meer
via het KPK kan hebben we bìj uitzondering naar de
oplossing gezocht. Het is echter niet de bedoeling om
alle in Nederland gevonden munten nu
via de DDA te laten determineren.
Dat deze determinatie wordt
geplaatst heeft te maken met de
u itgebreide i nformatie betreffende
deze munt.

Voluit geschreven is dat: lMPerator CAESaT DOlr4 lTianus AVCustus CERMani-
cus Pontifex Maximus TRibunicia Potestate Vllll, in het Nederlands: Veldheer
keizer Domitianus, de verhevene, met bijnaam germanicus (omdat zijn troe-
pen daar overwinningen hadden behaald), de opperpriester (Pont. max.), in
zijn functie van volkstribuun (Trib Pot) ,voor de 9e keer. Dit laatste is een r-
jarige functie. Lijsten van deze ambtena ren zijn uit de antieke bronnen bekend,
vandaar dat dit een goed dateringmiddel is.

Op de keerzijde is te zien: Minerva (de beschermgodin van Domitianus)
staande naar links, met in de rechterhand een bliksem, en in de linkerhand een
lans; rechts van haar op de grond een schild. De tekst er omheen is als volgt:

|lMP XXI COS XV CENS P P P. Voluit geschreven is dat: lMPerator XXI COnSul
XV CENSoT Perpetuus Pater Patriae. Vertaald is dat: voor de zr ste keer veldheer
(dus tot dan toe zoveel overwinningen behaald), voor de r5e keer consul
(jaarlijkse functie), censor voor het leven (cens. p.), en vader des vaderlands
(p.p.) . Dus ook hier hulpstukken voor datering.
Op grond van al deze gegevens weten we dat de munt geslagen is in 9o na
Chr., en wel in Rome.
Voor de volledigheid volgen hier de bijbehorende handboeknummers:
RIC (deel ll) Domitianus nr. 149, BMC (deel ll) Domitianus nr.-t67,en
Cohen z6o. ln publicaties zul je dit tegenkomen als: RIC 't49, BMC t67 en
C. z6o onder het kopje "munten van Domitianus".

Antwoord bronzen munt:
De afgebeelde munt is een

denga ofr,vel een halve kopek
r748 Rusland, geslagen op
naam van keizerin Elizabeth
Petrovna 174t - t76t), de
dochter van Peter de Crote.

Determinatieteam,
Kunt u mij helpen met dit muntgewicht, r mm.
dik, r4 mm. lang en breed, 4 gtarnzwaaÍ, materi-
aal vermoedelijk koper. Het is gevonden bij
Egmond.
F.W. I{asens, Valthermond.

Antwoord:
Beschrijving van het muntgewicht:
Voorzijde: r Leeuw van de Nederianden, aangemunt t454 - t584, oorspronkelij-
ke massa 4¡4 g. Pol blok 95. Keerzi,ide: makersmerk van lsaac te Welberg,
Amsterdam, vanaf ca. r6o5. Pol blok dj. Literatuur: Noord-Nederlandse munt-
gewichten, Arent Pol, Leiden, 1ggo. Zou nog te koop kunnen zijn bij het
Koninklijk Penningkabinet te Leiden.

Op zondag 2r ntaart ging ik weer eens detecteren dit keer op een akkerveld
gelegen buiten de gemeente Echt. Na een aantal minuten kwamen de eerste
vondsten naar boven. Musket kogels en granaatschewen. Muntjes van bisdom
Luik en 5 tal ondefinieerbare muntjes. Na een half uurtje vond ik een gesp 5
cm lang en breed 3 cm brons, een leeuw 6cm lang en 2,5 cm hoog brons en
een rondje met blokjes 2,4 cm doorsnede. Deze laatste 3 gevonden voorwer-
pen kan ik nergens thuis brengen. Ik hoop dat u mij kan helpen met de
vragen als; wat is dit, uit welke tijd komt het en heeft het een symbolische
betel<enis I
Met vriendelijke groet,

Ben Schroder, Montfort

Antwoord:
Het gaat hier om de bovenkant van een knoop,
mooi om en om blauw/wit ingelegd.
Datering t8-r9 e eeuws.

Het gaat dus om een denarius van
Domitianus (8r-96 na Chr.) Op
de voorzijde is te zien: de kop
van keizer Domitianus naar
rechts, met lauwerkrans, daarom-
heen de volgende tekst:
rMP CAES DOMrT AVC [CER]M P M TR P VIIII.
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Dit is een gesp met geintrigeerde plaat,
l5 e eeuw.

Deze liggende mannelijl<e leeuw is een

r7e eeuws ornament. We kunnen niet
eerder zeggen of het een bepaalde
symboliek uitstraalt voordat we er

achler zijn waar het op gezeten

heeft ofwel een onderdeel
van rs.

Beste Meneer I(oning,
Ik ben Geert Dykstra uit Menaldum en ik heb een vraagje. Ik vond afgelopen
donderdag een zìlveren munt die volgens mij een zilveren rijder is, alleen kan
ik hem niet in mijn boeken vindenl Aan de ene zijde staat de man op het
paard met opgeheven zwaard met de tekst:
CONCORDIA. RES.PARVEAE.CRE S CUNT
Aan de andere zijde staat een tweekoppige adelaar met gespreide vleugels en
een kroon daarboven en het lichaam van de adelaar is een wapenll Met de
tekst eromheen; MONO.ARG.CIVNO¡I.OMAGENSIS. Van het laatste stuk
ben ik niet zeker. Al de zilveren rljders die ik in de boeken heb gezien, heb-
ben twee leeuwen die een wapen vast houden. Heb je enig idee wat het is, hoe

oud hij is, en ofhij zeld-
zaam islll
Alvast bedankt en tot kijk

Antwoord: Het betreft
hoogstwaarschijnlijk een

ruiterschelling van Nijme-
gen.Zie Passon 78. (staat
ook in de Zonnebloem)
Wil je het juiste jaartal

weten kom dan eens bij mij (J.Koning) langs. lk ben in het bezitvan het boek
de Stedelijke muntslag van Nijmegen. Hierìn staan verschillende omschriften /
typen beschreven die een jaartal aanwijzen. Ook dan pas weten we iets of hij
zeldzaam is ja of te nee.
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Fisher:

tz66X
rz66XB Demo
tzTo X
CZ-6a Quick Sliver
CZ-7a Quick Sliver
C7-7a Quick Sliver Demo
TW-6 Diepzoeker
Tesoro:

Lobo Super TRAQ

Treasure Baron:

Pro Hunter
Pro Hunter
C-Scope:

' CS-66o
CS-4ZX
CS-5MX

CS-6Pl Demo
RI

Bounty Hunter:
' Tracker lll

Tracker lV

Quick Draw ll
: Landstar
' Time Ranger Demo
: Viking:
i Viking 5! Garrett:
I crl ''5oo
I white's:
' Classic lll
' Quantum
' XLT (als nieuw)
t TM 8o8
' Wh¡te's Acc:

' Bigfoot schijf
' BM 35o rocm

' BM 8oo zocm
t_ BM 256 z5cm.
' BM r5oo 38cmi Compas:
t Goldscanner Pro
I Minelab:
f Rel¡c Hawk

' Advantage Demo

i Steenbergen Detectors Hulst
t tel:1orr4¡ 37o48o

aaaaaaaaaoaaaa
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De schutterij van Schimmert is sinds
dit jaar verplicht aan het einde van
het seizoen de loden kogels op te
sporen die in de afgelopen maanden

met een zware buks zijn afgeschote-
nen, en uit de bodem te verwijderen .

Daartoe dient het schootsveld met
een detector te worden afgezocht op
loden kogels die verwijderd dienen te

worden. Aangezien de schutterij zelf

385,-
6gs,-

6gs,'
68o,-

575,'

995,-

495,-

550,-

2OO,-

225'-

I 35,-
275,-

325,'

995,-

425'-

95;
125,-

300,-
275,-

6zs,-

85,-

550,-

270,-

325,-
695,
395,'

125,-

loo,-

95;
'|o,-
175;

350,-

6gs,'

400,-

VÀN KOÇ€15
geen detectors heeft, noch ervaring
met die apparatuur, doet ze een

beroep op onze vereniging om acht
leden daarvoor in te zetten. Heb je

belangstelling dan kun je contact
opnemen met de heer R. Thomassen

van de schutterij.
Telefoon : o653t 6o267 of
e-mail ru uthomassen @ hotmail.com

Via e-mail kregen we de volgende reactie op de vraag-

baak 64.
Hoi Dick. lk mail je naar aanleiding van de vondst van

John Kuttschruitter.
ln de detector magazine nr. 64 staat
een kopje. Een eender kopje hangt
bij mij aan de wand, het is n.l.
een pijpenhouder. lk heb deze
jaren geleden gekregen van een

kennis, het was van zijn vader
geweest. lk heb geen idee hoe
oud het ding is.



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

Buorren r4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5rj) 46 50 9l
E-mail: info@kooistra-detectors com
I nternet: M.koo¡stra-detectors com

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

Zilverlaan 48,847t EB Wolvega (Frl)
tel (o56r) 6r o8 77
E-mail: lankman@zonnet nl
I nternet: M. metaaldetectonwolveganet.n I

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

J.P. Beukemastraat r8, 9965 RJ Leens
tel (o595) 57 t7 49, mobielo6-4oo2't264
I nternet: w.metaaldetectie com

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

Zwaluw t5, 3752 NW Bunschoten
tel. o33-zg9 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: w.bos@voeding.tno nl
lnternet: M.detectoInl

P¡eter Maatsstraat r2
r777 AP Hippol¡ushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7l 59 tt z9
mobiel'. o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl
lnternet: w.djlaan nl

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

Crote Houtweg 97
r944 HB Beveruijk
tel (o251) 225457
Email: treasure@ws nl
lnternet: M.metaaldetectorpagina nl

Hamstra V.O.F.
6arrett / Compass
C.Scope / Detector Pro

Kleine Haarsekade rt9
4zo5 NA Gorinchem
tel (or83) 6z r5 oo

EIR Technische
documentatie & I nstructie
Tesoro / Minelab

Meidoornstraat 39a, 3o36 WC Rotterdam
tel (oro) 467 84 78, mobiel o6-rr3zzr96
E-mail: e.jroosen@freelernl

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher
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Horsten 32, 958r TD lVusselkanaal
tel. (o599) 4to 878, fax (o1g9l 47o qg
mobiel o69 643785
E-mail: info@detectorshop nl
lnternet: M.detectorshop nl

\Ä/ingerdstraat 6, 664t BN Beuningen
tel. (oz4) 677 40 63

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

Haverdreeftg, 7oo6 LH Doetinchem
tel. (o3r4) 39 t4 56, fax (qt4l 39 t4 24
lnternet: M ce¡a nl, E-mail: info@ceia.nl

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

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

Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
ùerkoop / Service / Ontwikkéling van
llh¡te's en Atlantis detectors

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

Het Sterrenbeeld 48, 5zr5 lr4L's-Hertogen
bosch
tel (o73) 548 rr 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan nl
lnternet: M.gelan nl

P. vd Putten
C.Scope / Fìsher

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

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron / Carrett /
Detector P[o

Stationsstraat r32-r34, Deurne
tel. (o4%) 31 4465

DEPA Zeeland
o.a. Wh ite's metaaldetectors

lndustrieweg z-6, 438o AC Vlissingen
tel. (oil8) 4t 635t,fax (oil8) 41 53 20
Tevens een vestiging in Coes

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

l\ilinelab / Viking / Fisher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financier¡ng
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

Bontehondstraat 3-S, ¿S6r BA Hulst
tel (orì4) 37 o4 8o, fax: (oil4) 37 04 8r
lnternet: M.detectornet nl
E-mail: detect@wxs nl

M iliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
I mporteur Laser metaaldetectors
Dealer White's, Minelab, Tesoro en CEIA
detectiepoorten

DL Ph¡l¡psstl 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel. (o45) 523t872, mobiel: o6 rr3ozoor
fax (o45) 54ta7z
E-mail: miliron@home.nl
lnternet: ww miliron nl

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

lvlinelab / Viking / Fisher / Celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector fìnanciering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz.

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel. oo3r (rr4) 37 o48o,fax: oo3r (rì4) j7 04 8ì
lnternet: M.detectornet nl
E-mail;detect@us.nl

r Belga detect
Calmeyn J P, Hagodoornstraat tz,
B 88oo Roeselare, België
tel (32) o5rzo5oo6, fax $zl o1124o71s
E-mail: Belga@detect be

T

T
T

T

T Detector shoo
Officieël dealer vah White's / Diepzoe-
kers / Onderwaterdetectoren / Leiding-
zoekers / Jongeren- en kinderdetectoren
/MAZ hoofdtelefoons / RVS scheppen /
Detectoreccessoires / Detectorverhuur I
lnruil / Opsporingen

I T

I

T Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / llhite's / Viking
Fisher / Laser / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur
lnruil / Opsporing

T

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o o5 rz, fax (o!3) $45558
E-mail: info@detect.nl
lnternet: lM.detect nl

lab I

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel (o38) j63 659t,fax(q8)3$648o
E-mail: info@metaaldetectors nl
E-mail: metadec@wxs nl
I nternet: ww.metaaldetectors. n I

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

Detectorland (Gerard de ìlit)
Verkoop en verhur-ìr van de bekendste'
merken op de markt.
Tesoro/M i nelab/Carrett/Com pass/
Detectorpro/enz..
Tevens; opsporing op verzoek
Ervaring: zoeken in en onder water

Titostraat 42, r3r4 TC Almere
rel nr, (q6)8448443, mobiel (o6)zo5q6zo
E-mail: Dagobertr @chello nl
lnternet: ww.detectorland nl

Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / White's / lVinelab / XP metal-
detectors f Yerhuur van diepzoekers en
ops Po n n gs servrce
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FLEVOLAND



Fisher 1210

rE FISHER. een miil-
-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-
ten'i Gebaseerd op de versla-

- .gen va_n qg CZ zoekers dat
waardevolle objecten buiten

¡r. -dg munten identificatie wor-
den giedètecteerd, is er nu een
vierde toon geïntroduceerd
op de nieuwe CZ-7O Pro om te
waarschuwen dat u diep, op

t> n kant, naast zilverpapier
liggdñde mupten heeft gede-
tecteerd. Dankzij SMD elektro-
ñica, geheugen voor de laat-
ste afstelling, snelle VCO
pin-point, een gevoelige wide
scan,ìile lnetalen, auto-tu ne,tnát 

strand zoekafstelling en
een demontabele behuizing
voor urenlang zoekplezier,

' hoort en ziet u het verschil en
- uw vondsten zullen toe

nemen.

Prestatie en kwaliteit,
kenmerken van de 1200
serie, nu op een hoger
niveau met de presentatie
van de 1270.
Een andere jubileum detector
van de oudste detector-fabri-
kant. De dieptebeul de '1266-X

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

GEN
DETECTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Heñogenbosch

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

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

Waarom u nu kiest voor een tisher detector bij Gelan:

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabr¡kant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant

. Wii zijn op de hoogte over de laatste ontwikkelingen

. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

detectors

. Wii hebben alle modellen op voorraad

. Wii leveren detectors met CE keurmerk

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

De kenmerken van de Gold Strike
zijn:

- Automatische, snelle ground
tracking systeem

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

toetse n

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

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

Eenvoudig te bedienen. Discriminatieknop met dual-

tone stand, perfect ijzermasker en instelbare ijzerdis-

criminatie.

loll t-

Laat veel duurdere digitale
detectors qua prestaties achter
zich. Eenvoudige bediening. Enorm
dieptebereik en toch stabiel dankzij
de geavanceerde grondafstelling.
Meerdere programma's (ook zelf in te stellen)
en 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).

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

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

soires, boeken enz.

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


