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Elrlr¡l'¡¡eio

Dit is de lichtste akkerzoe,
ker ooit gemaakt, hier krijg
je geen tennìsarm van,

weegt 999 graml Nu met de

nieuwe superlichte 2r x 24 cm spider
zoekschijf. Ondersteel helemaal van kunststof, r 9 volt
inlegbatteril Met grondontstoringsknop en frequentieschakelaar èn
o discriminaliel € 699,-

e on q u ista dor
U Mäx¡

FÌrîú,

Wordt veel verkocht aan

archeologische diensten
vanwege zi¡n eenvoudige

bediening, geringe
gew¡cht en door zijn

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

€ 599,-

detector van Tesoro Voorzien van
een zout- en een zoetwater- stand NU
met inlegbatterij Hoge gevoelìgheid uiteraard
voor kettingen en kleine gouden voorwerpen

€ 1095,-

J
c
=.r

7!t,

Cutlass ll ¡Max

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

€ 459,-

Compadre

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

detector heeft n I o-d¡scrim¡natie!

€ 339,-

È=-- ìt-
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Win een
Romêinse munt!MINELAB

ã o"Exc¿l bur tooo rs cle otrder

\\,etervar a¡l van de Sovereign Werkt

dus ook op r7 [requenl es tr conrbrtr¿tre

met de :5 ct¡ v,,de scan zoeksch,lI heeft dat

toi sevo g dat de Exc¿libur lol dc kÌ achl qste

deleclors behoort ls a s r"aaddelector ie qebtu l<en

I zoei en zoLtt\\'atet (totaa geen siot ng noch varr zoul

of rr ¡er:lett en toch dÌscr tlr tlatic t'en lzer err zr \/er Pa-

p er) a s drikdetecior (io:4c, nreter dieple) err w¿:r ¡od q

: s a¡ddeteclor \iie¡i¡ g¿ls's¡i rret: lader t¡iercl chie

hoofdteleloo¡ er bescherrrkap 
€ l4gSr-

Srperloede srtarrddetec¡or tot¿a geef sto

r rrq op f;:te zoute en¡oígerlrlneral seerde

sir:ncler te'r 1l deue iizer en

z Yer p¿p'er Lt tscha

<eld l(¿n uiiet¿atd
o,'er al nree gezocht

'ro der¡ dus ook op

akkers s als heup

r¡ode le gebrurken \\/er kt op

r7 frequent es en behoorr r.'at d epie

bere k tci de top U tqerrsi rllet eef

25 crr',,Jide sca'¡ zoeksclr jl og ader en

lreLrp s De d s i¿ e trreier ,s eetr € 1049r-:p:rl acccsso;re

Meter € 225,-

h,#

Beschrijf in het kort de voordelen van het

gebruik van meerdere frequenties bij een metaal'

detector. Stuur het antwoord naar Detect in

Enschede. De 3 beste inzenders kriigen elk

een Romeinse zilveren denari in

prachtige kwaliteit.

Dczc lrchtse',^, ichì delector le I

'.,ar¡gt de zr','a¿tdete oude lvlLls<eteer

ser e Ptofessione e :nalogc deteclor "oot de or ls

\'¡n een nl ddenk asser I Pr ¡rla ai<kerzoeker erl scoort

\/ocra zeer goecl op k e en andete ztvare grond or¡dal

er ee,r ru de scan zoe<sch jl
sebr u kt rior cjr Zoc <schijf

keL ze iusser¡ zo of:5 ctrr sch ]f
(nrel bescherrr <ap) Crondontslor ne

- 
ze fin ¡e stelen \\ierklequen¡e 5 kHz

Beuprrodel: orl ie boLr\'en iot Cebru k

S pen ghi barterì;ctr Carari e: l la:t

€ 579,-

Ni<keJ.'rr¡ei¿alh¡brCeoplaadp:cl ¿detetreetrbeschern¡cq draaetasmelband

€ 149,50

è

-_
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ç Van het Bestuur

Vootwaord 66

Nog nooit schreven we zoveel níeuwe leden in tijd.ens een

zoekdag of weekend. Mijn vrouw die de ínschrijvingen
voor de zoekwedstijd øfuandelde had het over zo
níeuwe leden. Later aøn de bestuurstafel kwamen er in
de loop vøn de d.øg nog verschillenden bij. uít gesprek-

ken bleek d,øt sommígen eerst die døg meeded,en ont de

sfeer te proeven en zích laLer d.ie míddøg opgøven als lid..

Vooral de hele sfeer op de dagkwøm volgens hen echt als

een waar fømíliegebeuren na.a.r voren.

Nu hadden we ook en schitterende locøtie. Waør kun je met je smeñge

løarzen of schoenen door een horecøgelegenheid. lopen? Hier wøs dít
mogelijk. Zelfs de kippen flød.d.erden heen en u)eer, tafel op, tøfet af.

Het werkte mee aan een geheel eigen sfeeñje waørín ieder zích neer

gøf. Het weer stond toe døt zelfs aøn de tafe\s buiten, de al døn niet
meegebrachte møøltíjd kon word.en verorberd.

Met zijn øllen zijn we benieuwd. wøar de øctíviteitencommíssie de

volgend.e maøl mee aønkomt. V.w.b. Archeon was er eenlid, die daar
voor een a.annetner aøn het werk was, die ons tipte dat men bij
Archeon wel interesse had in de komst van d.e Detector Amateur.
Gerørd Lucassen en ztjn mensen hebben dat løter uitgebouwd tot een

gesløøgde døg. Zo zie je maar weer u)aal een gewoon gesprekje op de

werkvloer toe køn leíden. Iedereen, die een típ heefi. of bij wie een idee

te bínnen schíet, bel of møil Gerørd. Zijn gegevens kun je vooraan in
het møgazine vínden. Ze zijn Â)ønneer de ene zoekdag nog plaøts moet
vinden øIweer druk bezig met de voorbereídíngen voor cle volgend.e.

Ook wíl ik nog even íemønd. in het zonnetje zetten en døt is onze
Lweede secretat'ís Jan HuIs. Op elke bijeenkomst wøa.r de vereniging
zich presenteet-t, zorgt Ltij er weer voor dat er een goed. verzorgde

bestuurstafel staat. Vele ut'en van voorbereidingen z|tten hierín.
Gelukkíg wordt Jan bijgestøan d.oor zijn gezin dat de DDA een wørm.

hørt toe d,røagt.

Huishoudelijk reglement
I Vraag altijd toestemming tot zoeken aan de

landeigenaor ofbeheerder van de grond

I Legitimeer je met je lidmaatschopskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging de Detector

Am ateu r een d etecto ra mbassa deu r.

I Laat munitie liggen; ìndien nodigde plaats

markeren en de politie waarechuwen

I Toek nooit op archeologische terreinen,

tenzU je toestemming hebt verkregøn van

de bevoegde instanties om mee te helpen

bij een archeologische opgraving

I Neøm zoveel mogelyk het metolen afval,

zoals lood en koper mee Denk om het

milieu

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

¿o, dat er geen schade ¿ichtboar is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat)

I Vondsten, waaruan men redeltjkewys kan

oannemen of vermoeden dat deze van

w et e n sc h a p p e I ìj k e cu It u u rh i st o ri sch e

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

plaats waartoe het gebied behoorl

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld bíj de desbetrefende

a rcheol ogísche i nstq nti es, zoals d e

provinciaal archeologen en het KPK.

a Het s naÇhts zoeken zonder toestemming

van de landeigenaor is verboden lemand

die s naohts zoekt is verdacht bezig



Lidmaatschap

-I
Achter de schermen wordt gewerkt aan nieuwe activiteilen die de leden

zeer zøker øøn zullen spreken. Bínnenkort verschijnen híerover mede-

delíngen in het møgazíne of op onze síte.

[ohøn Koning

Detectorverbod
VefVOIg KeesLeenheer

Voor veel leden wøs het stukje over het detectonterbod. in het vonge

møgøzine wel even schnkken. Onze prøchtíge hobby die bedreígd

wordt. Símpel omdøt een kleín aøntal vøndalen zich nergens øøn

sbort en vøøk's nachts gelÐoon op ørcheologische opgravingen gøøt

gra.ven. We kregen øls bestuur døn ook diverse møíltjes vøn verontruste

leden bínnen díe zich afvroegen of de sítuøtie werkelíjk zo emstíg wøs'

Veeløl wøs er geen goed woord over voor zoekers die zích met bovenge-

noernde øctiviteiten bezig houden.

Een detectorverbod is voor de nxeesten ook een soort nøchtnterrie vøn

het ergste soort. De gedøchte ølleen ø1, niet meer met deze prachtíge

ontspønnende hobby bezíg te kunnen zijn. Is de situøtie werkelijk zo

ernstig? Jø en nee. Een detectowerbod is gelukkig eerst 'nog' níet øan

d.e orde øl zullen er ín d'e toekomst wøørschíjnlíjk ten øanzien vøn het

zoeken met de metøøldetector wel een aantøl díngen verønderen.

Toch wøs het stuk geen onnodige bøngnakenj. We horen regelmøtig

geluiden vøn ørcheologische kønt over aandringen op nxøøtregelen

va.nwege de verstoord'e opgrøvingen Als er regelmatíg in diverse ørcheo-

logische publícøtíes uersløg word gedøan vøn deze verstoríngen, ook øl

gebeurt d.it sporødisch, døn kríjgen we øls zoekers al gøuw v¿eer een

slechte nøøm. Voorstønders vøn zo'n verbod krijgen døn de ouerhønd

en een detectorverbod' is døn niet helemøal ondenkbøør'

Vøndaør døt we nogmaals een dríngend beroep op alle zoekers doen

on't. zich te houden aøn het huishoudelijk reglement vøn de verenigtng

en zoekers díe zich hier niet a'øn houdenhíer op øøn te spreken.

Ook zullen we een folder ontwíkkeløn die door de deølers en importeurs

van metøøldetec'tors øan de zoeker rnee gegevenkøn worden. In deze

folder zullen we op de noodzøøk wijzen wøørom zoekers zich øøn

bepaølde regels díenen te houden, 
'We 

hopen zo ook zoekers te bereiken

die geenLid zijn van onze vereniging.

We zulløn ook een dnngend' beroep doen op de d'eølers en ímporteurs

øspirønt zoekers te wíjzen op zulke regels en het wøarom daøntøn'

Met de møiltjes kregen we ook dívørse vragen en klachten over het

øønmeldíngsbeleid. Veel zoekers begnjpen niet wøarom bijvoorbeeld

bepøølde oude munten eerst moeten worden gedeterrnineerd bij het

KPK, om døørna d'ezelfde munten ook nog eens bij de provínciaøl

ørcheoloog øøn te melden. Wøørom køn dit níet in één keer op één

meldpunt in één døtøbøse. Ook voelen zoekers zích met hun vondsten

vøak niet seneus behøndeld. Niet elke provincíaøl archeoloogheefi' tijd

om de vondsten te bekíjken. Son+s hoort een zoeker helemøøI niets meer

nø øen øønmelding. Innømestop voor detenninøtie van m'unten?

Het Iidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt

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

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

van het lopende iaar. Opzeggingdient uiterliik oP 1 augustus schriftelìjk binnen

te zijn Per januari zoozbedraagrde contrìbutie € 26,-.
Prijs steunleden € 8,- en buitenlandse leden € 33,-

Postbank r 675000 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 wee¡ eens oP een

rijtie zetten. \)lilt u zoveel mogeliik

schrijven/mailen in Plaats van

bellenl!!

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

!í. lloudsira, Melkemastate t6,

8925 AP Leeuwarden.

w.woudstra @detectoremateurnl

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3t,

8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5t3) 63t978.

d.sm ilde@detectoramateu L n I

Bestuursleden

Act¡vite¡tencommiss¡e

Voor vragen, suggest¡es enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,

Meerpaal zr8, 9732 AM Croningen,

Tel. (o5o) 541T96.
zoekda g@detectora mateur.nl

Advertenties, Opgraverties,

Occasions, Kopij

Opgave uitslu¡tend schriftelijk aan:

C.B Leenheeç Hanebalken 153,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5tz) 545tt7.
redactie@detectoramateur.nl

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerPen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening oP te sturen naar:

I. Koning, Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

vraagbaa k@detectora mateur.nl

Voorzitter
j. Koning

Roodborststraat 2o

89r6 AC Leeuwarden

Tel. / fax (o58) 2t65573

j.kon ìng@detectoramateu r. n I

Vice-voorzitter & hoofd redacteur

C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9205 CL Drachten

Tel (o5rz) 54$77 (na t8 oo uur)

Fax (o5tz\ 545tl7
redactie@ d etecto ramateu r. n I

Bestu ursl id

D Eekhof

Vangstraat 46
847r EX llolvega
Tel / fax (o56t) 6t8579

d eekhof@detectoramateur.nl

Bestuurslid/ze secretaris-

.1. Huls

Croenendael zor

8z7r EL lJsselmuìden

Tel (o38) 33tt68t
j. h ul s @detectora mateu r. nl

Bestuurslid/coördi nator

activiteitencom missie

J. Bosma

Korenmolen 7t

9zo3 VB Drachten

Tel. / fax (o5tz) 515ttz
j bosma@detectoramateurnl

Secretaris

D. Smilde

Pr Bernhardweg 3t

8453 XC Oranjewoud

Tel. (o5r3) 63t978

Fax (o5y) 632927

d.sm ilde@detectoram ateu r n I

Penningmeester & ledenadministratie

W. lVoudstra

Melkemastate l6
8925 AP Leeuwarden

Tel (o58) z66t8t8
Fax (o58) 2664646

w.woudstra @detectoramateu r. nì

veryolg pagna n



XP
METAL
DETECTORS

wekkend diep...

ØøsoørcHøkt
Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NLl
Tel. (0114) 370480 - fax (0114) 370481
lnt. 00 31 11 43 70 480
E-mail: detect@wxs.nl
I nternet: www.detectornet.n I

XP Metaaldetectors
gaan verhazing-

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de helangrijkste
e i g ensch a p pen 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 dìepte-
bereik en discriminatie ontwikkeld.

Door het inbouwen van een ultrasnelle micropro-
cessor (voor de signaal analyse) bereiken we een
hogere gevoeligheid en een betere afwijzing van
ongewenste signalen. Door de dubbele discrimi-
natie hebben we een belangrijke flexibiliteit in

metaalalvrrijzin g, wa ardoor we optim ale presta-
ties krijgen in het veld.

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

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

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

IMPORTEUR:

Q onascrnruvrrue

- Bobuuste 22 5 cm waterd¡chte
zoekschotel met beschermkap.

- Speciaal verstevigd verbindingsstuk.
- Fiberglas ondersteel.
- Draaisluiting
- Comfortabele foam handgreep.
- 0nbreekbarearmsteun.
- Duurzame schotelkabel.
- Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de

detector als ook als hip-mount te gebruiken.
- Frequentie:4600 Hz.
- Dubbele discriminatie
- Alle metalen stand.
- Grond afstelling: automatisch of handmatig
- Normaal / Mineralisatie schakelaar.
- Voeding: B AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.
- Batteri.jduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met

oplaadbare pack

(þ orrrrs
- 0plader.
- 0plaadbare pack.
- 28 cm. Wide scan schotel.

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

t'
b'ç



Uniek vondst getoond op

MONUM€NT€NDÀÇ

Burgermeester Feith verrichtte de openíng uon d¿ OPe¡ MoÂuñertaenitog. (Foto: Hanr Boggcn)

Bronzen stempel uit 15ffi in bru¡kleen
LEERSUM - Met enige

trots opende burgemerxter
mevrouw Fetih zaterdag l{
september de Open Monu-
mentendag in Leersum. ..Het
is voor mij een bijzonder mo-
ment, dit met toestemming
van de ìcden van de Hen'orm-
de Kerkgemeente, te moßen
doen vanaf de prækstæI, die
dateert uit 16?6, Ik wil u in
n:il daarvoor aanbieden dat u
ook eens in miin stoel in de
raadszaal plaatsneemt " De

Michaelskerk, samen met het
jachtbuis Schevichoven de
oudste stenen gebouwen van
I.eersum, wsgekozen als ver-
trekpunt voor een route lanç
r.en aantal Rijksmonumenten,
omdat een bijzonder object
werd g
stempel
tijdens
1566 ui
was ontv¡.eemd. Vinder Halla,
amateurarcher¡loog, was za-
terdag aanw€zig en hij ver-

klaarde: .,Dit is voor mij dc
vondst van miin leven, ik sta

met dle toezegging was ieder-
een tevreden

Met de woorden: ,,Ik dank
iedereen die zich inzet voor
het behoud ven onze monu-
menten. Daardoor is het mo-
gelijk het cultureel erfgæd
bereikbaar te maken voor
iedereen die zich en'oor inte-
reseert," opende mewrouw
Feith de Open Monumenten-
dag

tlnieke vondst op Open Monumentendag
LEERSUM - Burgemeester

mewouw Feith zal zaterdag
14 september de Open Monu-
mentendag in Leersum om
9.30 uur openen in de Neder-
lands Hervormde Michaels-
kerk. In de kerk zullen twee
unieke voorwerpen te zien
zijn: bekers van het avond-
maalservies van de Heren van
Zuylenstein en een in 1997 bij
Amelsfoolt gevonden zegels-
tempel.

Het zegelstempel is gevon-
den met behuÌP van een me-
taaldetector dool. amateur-ar-
cheoloog J J L. Halla. OP het

moment van de vondst was
het nog onduidelijk waarom
het ging. Er was een onge-
schonden bronzen rond ze-
gelstempel. met daalop de
beeltenis vân een gevleugelde
heilige in een pijachtig ge-
rvaad. met stralenkrans ge-
kroond- Verdel rvas er een on-
duiclelijke inscriptie: een ze-
gelstempel toont een spiegel-
beeld van de tekst: S-MI-
CHAELIA. Dat cluidde eroP
dat het ging om aartsengeì
Michael Omdat in de buurt
van de vindplaats de zuidelij-
ke uitvalsroute bij Amersfoort
geen enkele relatie met deze

aartsengel aantoonbar is.
werd vercler gezocht naat
aanknopingspunten en zo
kwam men terecht bij Leer-
sum, waar de Michaelskerk
staat en waar het kerkzegel
van de Hervormde gemeente
de aartsengel toont. Het zegel
is met aan zekerheid grenzen-
de rvaarschijnlijkheid tijdens
de beeldenstorm (1566) dool
Þlunderaars meegenomen oP
weg naar hun volgetrde doel:
Amersfoort. Daar zijn zij het
verloren.

Fietsroute
De VW heeft een fietsloute

uitgezet, die voelt langs tle
Leersumse monumentell Hct
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King WilÌiam De tochl \'(Jert
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heeft ter gelegenhei<ì r'all cte
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samengcsteltl. rlaatin ool< cn-
kele wetensrvaalrlighcrlcn zi in
opgenomen oveL clezc lllontt-
menten



MUSEUMNIEUìIS

Museumnieuws

Museum Het Valkhof, N¡imegen

Nu de wintertijd zijn entree gedaan heeft, verplaatsen
wij ons blikveld van de akkers naar de warme ruimtes
binnen. Dit museum is hiervoor uitermate geschikt.
Het geeft een overzicht vanaf de eeuwwisseling tot
heden.
De geschiedenis die begint in de prehistorie en wordt
gevolgd door de tijd van Romeinen en de Bataven.
Vooral over deze laatste periode valt veel te genie-
ten. ln de vitrines liggen veel complete vondsten,
waar je je aan kunt vergapen. Als je je eigen

materiaal in gedachten neemt en je bekijkt de
vele vondsten die daar tentoongesteld zijn, dan

kom je vaak tot de conclusie dat je hetzelfde,
ofeen onderdeel ervan ook in je bezit hebt.

Tot z6 januari zoo3 is er nog te zien:
Romeins Nijmegen boven het maaiveld, reconstruc-
ties van verdwenen architectuur.
zie www. museu m hetval khof.n I

Provinciaal Gallo-Romeins
Museum Tongeren

Wie naast een bezoek op zondag aan de wekelijkse antiekmarkt nog
wat cultuur wil snuiven raad ik de volgende tentoonstelling aan in het
Callo-Romeins Museum. De tentoonstelling Schone Schijn, Romein-
se Juweelkunst in llest-Europa is te zien tot l6 maart 2oo3.
Authentieke sieraden en spectaculaire schatvondsten tonen u de
rijkdom van de Romeinse burgerij. Cerenommeerde musea uit
binnen- en buitenland leenden hiervoor tijdelijk hun topstukken
uit. Schone schijn, glitter en glamour uit het verleden.
www.limburg.be/gallo

Beide musea zijn goed bereikbaar en hebben een museumcafé waar het goed
toeven is.



kopen of verkopenl
4 |anuan 2oo3
determinatiedag /
detectorruilbeurs,
Amerongen

Het vuurwerk is nog maar net de

lucht in, de oliebollen opgegeten,

of de DDA begint het nieuwe jaar

met een nieuw opgezette beurs in
Amerongen.

Op deze dag kunt u gevonden
voorwerpen en munten laten
determineren door een deskundig
team van determinatoren. Op het
moment van schrijven is het team
nog niet helemaal bekend.
Zoals gewoonlijk bij onze zoek-

dagen kunt u ook op deze dag uw
voorwerpen laten foto graferen
voor het rnagazine.
Daarnaast kunnen leden hun

detector(s) verkopen aan belang-
stellenden, ofruilen tegen een

andere detector. Ook accessoires

en boeken kunnen worden ver-

kocht of geruild. Het is 'niet' de

bedoeling dat er'nieuwe' appara-

tuur en/of accessoires worden
aangeboden.
Per deelnemer mogen er maxi-
rrraal z detectors worden aangebo-

den en ro accessoires. Voor boe-

ken geldt geen maximum.

Uiteraard is op deze dag ook de

DDA-stand aanwezig. Hier zijn
oude magazines vanaf r993,
bodlvarmers en het boekje
'4ooo jaar metaal' te koop.

Heeft u wat te verkopen of te
ruilen, dan kunt u zich i.v.m. de

beschikbare ruimte en tafels (max.

r tafel per deelnemers), het beste

van te voren opgeven bij Gerard
Lukassen. Tel. (o5o) 54ry396 of

e-mail: zoekdag @ detectorama-
teur.nl

Deze dag is alleen bestemd voor
particulieren. Voor dealers en
importeurs en handelaren gelden

op deze dag dezelftle regels als

voor de andere deelnemers.

Toegang voor leden DDA € 2,5o,

kinderen lfmn jaar gratis.
Toegang niet leden € 7,oo.
Opgave als nieuw lid van de DDA
is mogelijk.

Locatie: Dorpshuis Amerongen,
Dorpshuisplein 3, Amerongen.
Zaal open van ro.oo - 16.oo uur.

ß,nrut ile fæo (e e)

Gedurende het jubileumja ar 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,

Roodborststra at zo,8gt6 AG Leeuwarden. !íe vragen wel een zo duideliik mogelijke

beschrijving, inclusief datering. Dit vergemakkelijkt de keuze van de winnaar. Er kan tot

2o-o1 -2oo3 worden i n gezo n de n.

ln nummer 65ging het om de helft van een baardtangetje, gevonden in een Romeinse context.

re tot 4e eeuw, brons.

Er kwamen veschillende inzendingen binnen. Er waren er twee die helemaal goed waren en

tussen deze personen: J. Henstra, Buitenpost en M. Evers, Sint-Oedenrode is geloot. Het boek

'Les Monnaies De Brabant, r598-179o' is opgestuurd naar: Marc Evers.

Een van de inzenders wees ons erop dat in vraagbaak 65 op de afgebeelde rijderschelling het

jaartal stond te lezen 8-6 : r686. Dit is geheel juist, doch de afbeelding werd als voorbeeld

gebruikt, daar vraagsteller geen afbeelding had toegestuurd. We zullen er aan denken om dit in

het vervolg duidelijk te vermelden.

Nu de nieuwe 'Raad de foto'. Het gaat ditmaal om een stukje groen glas met specifieke kenmer-

ken. Graag willen we weten hoe dit glaswerk wordt genoemd en uit welke periode het ko.mt.

J. Koning

I---cm_-l



Patrick van Walzeele

BRITSE LIVENS PROJECTOREN
GEVEN GEHEIM PRIJS

Een Livens Projector of gaswerper

is - volgens historische bronnen -

een eenvoudig maar betrouwbaar

en effectief stuk mortier. Even

gemakkelijk verplaatsbaar als

onzichtbaar voor de vijand. En wat

belangrijk was; men kon het doel

zelf bepalen en het gas heel dicht

bij de vijand brengen. De construc-

tie bestond uit een steunplaat en

een lanceerbuis. Met behulp van

een hoekmeter en een kaliber

werden de steunplaten en buizen

onder een helling van 45" zo dicht

mogelijk naast elkaar ingegraven.

De steunplaat in geperste staal-

plaat heeft een buitendiameter van

48 cm en een rond stootvlak. Van

de stalen buizen bestaan er twee

uitvoeringen (lengte 84 cm en

lengle vz cm). Door de relatief

korte stalen buis werd via een

drijflading in een blikken doos een

gasprojectiel afgevuurd dat onge-

veer r5oo meter verder op de

vijandelijke linies tot ontploffing

kwam. De langere buis haalde door

aanpassing van de drijflading

cordiet een bereik van 2ooo meter.

ln batterijen van 25 stuks en in

rijen van honderden buizen werd

dit een massabestrijdingswapen.

Dit tijdens W.O. I ontworpen nieuwe gaswapen werd oorspronkelijk uitgevon-
den in Chatam door luitenant Harry Strange van de Special section ofthe Royal

Engineers. ln r 9r 6 werd de gaswerper verbeterd en genaamd naar de Britse
ingenieur Kapitein William Howard Livens. De Livens Projector was op dat
moment een zeer verbeterde tegenzet voor het sinds zz april r 9r5 door de
Duitsers in gebruik zijnde chloorgas. Chloorgas dat vanuit de Duitse linies uit
opengedraaide gasflessen met de wind mee op de geallieerden losgelaten
werd. Dit nieuwe Britse wapen werd voor het eerst getest aan het front op z5

september r9r6. En voor het eerst grootschalig gebruikt bij Arras op 4april
r917. Door de massaliteit en de inzet van dergelijke Livens Projectoren werd
deze methode al vlug beschouwd als het meest doeltreffende gaswapen aan

het westelijk front.

Sinds het gebruik van de metaaldetector in de loop van de jaren tachtig ontdek-
ken we regelmatig Livens Projectoren en hun toebehoren. Ditzijn de zware
stalen lanceerbuizen, de steunplaten en de stalen flessen met fosfeengas.
Zware detectorsignalen die je moeilijk kan omzeilen zijn meestal de aanzet tot
het bekijken van dit fenomeen. Meestal liggen de lanceerbuizen en de steun-
platen (in het zoekersjargon sombrero genaamd) per 5 gegroepeerd door
elkaar ofr,vel soms gedeelteli,jk uit verband in lange rijen van wel z5 stuks. Het
eigenlijke aspect is dat men de batterijen nooit ontdekt zoals in de bestaande
lectuur voorgesteld is. Livens batterijen vindt men over een groot stuk van de
frontlinie dichtbij leper terug. Meestal liggen ze in de omgeving van onder-
grondse schuilplaatsen van waaruit ze elektrisch bediend werden om afgevuurd
te worden. Ze hebben één zaak gemeen. De buizen zijn meestal nog steeds
gericht richting vijand. Niettegenstaande alle inspannin gen zijn we er nooit in
geslaagd om een compleet intacte installatie te ontdekken.

In de loop van het voorjaar van 2oo2 werd op een bekende site - zeer onlangs
nog in gebruik als landbouwgrond en nu bedreigd door de verder oprukkende
industrie - een diepgaand onderzoek verricht. Naast een bestaande weg en in
de onmiddellijke omgeving van een boerderij deden we de ontdekking van de
restanten van een Livens batterij. Met de metaaldetector en heel wat graafi,verk

van het team de Diggers werd vastgesteld dat de lanceerbuizen zich op grote
diepte bevonden. Maar dit was niet ongewoon. Ook op andere plaatsen werd
dit fenomeen reeds eerder vastgesteld. \lat wel opviel was dat de steunplaten
er als onnuttig bij lagen. Precies alsof de landbouwer of de effenaars na de
oorlog geprobeerd hadden om deze stalen overlast liever kwijt dan rijk nog wat
dieper in de bodem te verstoppen. Op andere plaatsen rondom leperwerd bij

T h eo reti s ch e voo ntel I i ng v o n

een ingegraven Lívens prcjector

met gasprojectîel genaa md
Livens projector bomb.
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de ontdekking van Livens gaswerpers hetzelfde fenomeen vastgesteld. Ceen

enkele sombrero was nog als stootstuk ingegraven samen in context met een

lanceerbuis. Hier werd alleen maar even vastgesteld. Wat niet bedreigd is door

graafmachines of bouwondernemingen blijft best onaangeroerd. Nu lagen de

kaarten totaal anders en was dit een mooie kans om een gedeelte van een

batterij "in situ" grondig uit te spitten. Zowat iedere zaterdag werd op dezelfde

locatie metaaldetectie uitgevoerd, grondig gegraven, opgetekend en gefotograf-

eerd. Al vlug kwamen we tot de vaststelling dat de lanceerbuizen zich allemaal

bijna op één meter onder het grasniveau bevonden. Bovenaan en juist ernaast

de steunplaten haaks in de bodem. Een vreemd aanzicht maar uiteindelijk

helemaal duidelijk. llat de directe reden is, is niet onmiddellijk helemaal uit te

leggen. Wel ziet het ernaar uit dat reeds van bij het afriuren van de eerste

gasprojectlelen de steunplaten gekanteld ziin. En men heeft niet geprobeerd

om daaraan iets te verhelpen. Men heeft gewoon telkens herladen en de buis is

langzaam de grond ingedreven. Tot op een bijna onherlaadbare diepte.

En voor ons de Diggers met de spade op een bijna onbereikbare diepte. Omdat

dit terrein binnenkort toch bouwrilp zal worden gemaakt, werd besloten in

samenspraak met de eigenaar om de Livens lanceerbuizen uit te graven. Hier

deden we onverwachts op een diepte van anderhalve meter een fascinerende

ontdekking. z Livens lanceerbuizen waren oP elkaar geplaatst en gezamenlijk

de grond ingedreven tot op een diepte van meer dan 2 meter. De meest onge-

lofelijke ontdekking zou pas komen op de dag dat we een graafmachine

gehuurd hadden om de diepste resterende geluiden eruitte halen. De graafma-

chine haalde meerdere aan elkaar geperste lanceerbuizen uit de Vlaamse

bodem en zelfs eentje op een respectabele diepte van 3 meter.

Het fosfeengas moet onder verschillende invalshoeken op verschillende afstan-

den op verschillende locaties terechtgekomen ziin. Als de Livens Projector in

batterijen van z5 al geen precisie mortier was waarmee juist kon gericht wor-

den dan heeft hij zeker ziin nut bewezen door gezamenli,ik een grote zone

drastisch te vergassen. Zoveel is duidelijk.

Misschien zaten de gekantelde steunplaten er ergens voor tussen en was dit

wel het geheim van het grote succes van de Britse Livens Projector.

Livens ofvuurbuìzen meer dan z meter diep ín de bodem

Overblijfselen van een Livens projector stelling Livens ofvuurbuizen tol 3 metet dìep in de bodem



Leon Mijderwijk

,ÍI€ MIK, O ANNÀ,
D €K ÇOTT€5q€BÅK€KIN MUTT€K...'

De ac.htergrond van een
pelgrlmsrnsrgne
Eén van de favoriete vondsten van een detectorama-

teur is zonder twiifel het pelgrimsinsigne. Het insig-

ne is vaak fraai van uiterlijk. De voorstelling op het

insigne is vaak een 'samenvatting'van een wonder
dat de heilige heeft verricht. Kortom, een insigne is
een pronkstuk in de collectie van een detectorama-

teur. Dankzij het verzamelwerk van dhr. Van Beunin-
gen en de wetenschappelijke invulling van prof. Dr.

I(oldeweij in Heilig en Proføon deel I en II kan belang-

stellend bezoek, dat starend naar de inhoud van de

vitrine kijkt, worden verrast met de nodige achter-

grondinformatie. Ik vind het een interessantste vraag

hoe het gewone volk zelftegenover de insignes en het

geloof in heiligen stond. In dit artikel neem ik als

voorbeeld degenen die bij Sint Anna, de moeder van

Maria, hulp zochten om

vruchtbaar te worden. Zii bidden tot haar en gaan op

pelgrimstocht om dicht bij Anna te zijn. Op de reis

terug nemen zij een pelgrimsinsigne mee naar huis.
Gelukkig verliezen ze die wel eens...

Het gezucht van Anna
In de gebeden die een priester in de middeleeu-
wen Ì<an uitspreken bij de mis \¡iegens onvrucht-
baarheid van vrouwen (oriøtones ad missam pro

De verering van Sint Anna in haar rol als vruchtbaarheidsbrenger

Tra

steñIítøte mulierum) wordt Sint Anna,
de moeder van Maria, aangeroepen.
In de mis wordt gesproken van 'het gezucht
van Anna, dat ononder.broken aanhield' totdat
God haar vruchtbaar maakte. Aangezien God
het verdriet van Anna 'in vreugde liet verke-
ren', bidt de priester dat de vrouw die tot hem
gekomen is hetzelfde geluk mag vinden 1r1.

Er waren waarschijnlijk veel vrouwen die een
beroep op de priesters deden, want onvmcht-

baarheid was voor vrouwen een schande in de

vele gebeden. Dan verschijnt aan hen beiden afzonderlijk
een engel. Anna wordt verteld dat zij op hoge ieeftijd een
dochter tel wereld zal brengen: Maria, die later Jezus zal
l¡aren. De ban van onvruchtbaarheid is dan voor Anna
voorgoed verbroken. Na de geboorte van de Maagd
Maria, baart Anna in twee latere huwelijken nog twee
docl.rters, beiden ook Maria geheten.

De Altnaverering ontstaat in navoÌging van de
Mariaverering. De verering van Maria die sinds de elfde,
twaalfde eeuw een bloeiperiode doormaakt, wekt de
interesse voor haar geboorte en daarmee voor haar
ouders. De I(erk zeifbevordert de verering van Anna niet
tot aan de elfde eeuw. De legende van Maria's geboorte
maakt nameÌijk geen deel uit van de erkende evangeliën,
maar behoort tot het zogenaamde 'proto-evangelie van

facobus'uit de hveede eeuw. In een verordening, toege-
schreven aan paus Gelasius fi+g6) wordt dit geschrift
verboden. De protesten van de kerkelijke autoriteiten
tegen het niet erkende evangelie blijven klinken tot in de
elfde eeuw. Deze proteslen wijzen erop dat het verhaal
over Anna en foachim de ronde doet. Immers, anders
zou de Kerk er niet tegen protesteren. Het voÌk hoort de
verteÌlingen graag, doet bisschop Fulbert van Chartres

ftro7zl doorschemeren in zijn preken. Fulbert kan dit
met eigen ogen waarnemen. Hi¡ maakt immers wel
gebruik van het proto-evangelie 121.

Een vraag die interessant is, is rvaarom het volk
zich aangetrokken voelt tot Anna, met name in haar rol
als vruchtl¡aarheidsbrenger. Brandenbarg merkt op dat
er tlvee redenen zijn vool de popuÌariteit van Anna.
Ten eerste is zij door familiebanden verbonden aan
Maria en fezus en daardoor bij uitstek geschikt als

bemiddelares. Ten tweede zijn in Anna's ieven, waarin
(on-)vruchtbaarheid, moederschap, huwelijk en weduw-
schap alie voorko-

men, vele parallellen
aan te wijzen met
belangrifke aspecten
in het leven van het
volk ¡31.

Anna fungeert als

voorbeeld voor het
volk en aan haar
wordt in het volksge-
loof een prominente
plaats loebedeeld.

Vooral voor vrouwen
die kinderen wensell
of in barensnood

Middeleeuwen. In het bovengenoemde gebed komt aÌ

naar voren waarom juist Anna uitermate 'geschikt' was
als middelares. Anna en haar man /oachim zifn twintig
jaar getrouwd en kinderloos (afb. r). Dit ondanks hun

[r] Von Hartiugsveldt, 'De schatde van otttuchtbaorlnitl , 7j (Bîjlage: Oratíottus ad níssam pro
steríLilaL. tnulientnt- T¿kst n venaling, g¿bed 4)
[z] Kleinschmidt. Díø Heílíge Anno,76.78
[j] T. Brøncletúarg. 'Heilígfonílieleven í¡t d¿ lste Midd¿l¿eu\y¿n i4
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verkeren, moet heilige bijstand zeer welkom zijn. Sint

Anna is een begrijpelijke keuze om aan te roepen aange-

zien zlj zelf deze nood heeft doorgemaakt. In de schilder-

kunst zijn veel voorbeelden te vinden van de geboorte

van Maria, waarbij Anna op het l¡ed rust. Ondanks haar

heilige status is z1j zichtbaar vermoeid, zoals iedere

moeder na een geboorte (afì1. z). Aangezien Anna zo

vertrouwd is met het moederschap , zal zli zeker bereid

zijn andere vrouwen bil te staan in die zware tijd ¡a1.

Gebed tot Anna
De meest gangbare vorm van communicatie met een

heilige is het gebed. In het gebed kan dank worden

gezegd en hulp gevraagd. Aan het begin van het artikel
zagen we reeds dat een dergeliik gebed uitgesproken kan

worden door een priester. Veelal gaat het hier om vast-

staande teksten waarin de naam wordt genoemd van

degene die hulp behoeft. De priester richt zich tot God

en geeft een voorbeeld van een situatie waarin God ook

hulp heeft geboden, zoals Anna die Hij vruchtbaar

maakt. Nu moet Hij ertoe worden bewogen dit ook bij
zijn anonieme dienares te doen.

Uiteraard kan een gebed ook individueel wor-

den uitgevoerd. De vrager richt zich rechtstreeks tot de

heilige. Een mooi voorbeeid is het verhaal van een riike
jonkvrouw uit Lorraine (Frankrijk). ZtibidT dageliiks tot
God om haar kinderwens bewaarheid te zien worden.

Tot dusver zonder resultaat. Een arme wouw die reeds

een schare kinderen op de wereld heeft gebracht, vertelt

de jonkvrouw de oorzaak van haar vruchtbaarheid.

Zrj vereert Sint Anna. De jonlonouw bidt daarop iedere

dag tot Anna. Binnen twintig dagen is zli zwanger.

Uit dankbaarheid laat haar man een beeld van Anna
maken. Voor dit beeld bidt ook hii dageliiks. Zodrahe|
gewenste resultaat bereikt is, laat de vrouw haar dienst

tot Anna achterwege. ZljbaarI na negen maanden een

dood kind. De man richt zich kwaad tot Anna dat zij hen
verlaten heeft. Hij is echter onwetend over de nalatigheid
van zijn vrouw. Als zij dit opbiecht en bidt voor vergiffe-

nis, komt het kind tot leven. Ztj wordt uiteraard Anna
gedoopt ¡51.

Uit dit verhaal wil ik enkele bijzonderheden

toelichten. Allereerst het opmerkelijke gegeven dat de

gebeden aan God tevergeefs zijn en die tot Anna werk-

zaam. In moderne termen zouden we kunnen zeggen

dat Anna de specialist is die de ernst van de situatie juist
inschat en besluit hulp te bieden. Het liikt erop dat zij als

zelfstandige macht opereert. Ten tweede zien we dat de

onvruchtbaarheid vooral een vrouwenzaak is: de ionk-
wouw ì¡idt voor kinderen; een arme wouw vertelt de

jonkrnouw haar'geheim'. De man komt er aan te pas als

het wonder al geschied is. Ten derde zien we dat de

heilige Anna niet onder alle omstandigheden hulp biedt.

De aÍïalligheid van de vrouw komt haar immers duur te
staan. Zlj ziet dit in als haar kind dood wordt geboren.

Hier wordt de gelovige duidelijk gemaakt dat oprecht-

heid van geloofnoodzakeliik is om gehoor te vinden voor

smeekbeden.

Beelden en relieken
In bovenstaand verhaal gebeurt er iets dat typerend is

voor de beleving van het geloofdoor het volk. Nadat de

vrouw van Lorraine zwaîgeÍ is geraakt, laat haar man

een beeld van Sint Anna maken. De heilige wordt tast-

baar gemaakt. Men kan Anna waarnemen met de zintui
gen. De beeltenis van een heilige leidt'een eigen leven'

en bezit een bepaalde kracht, denk aan de huilende
Madonna's die eens in de zoveel tijd bii 'Hart van Neder-

land' en'5 in het land' aan bod komen. Des te meer geldt

deze kracht voor overblijfselen van de heiligen.

Relieken, zoals botten, haar, stofvan kleding ofdelen van

attributen van de heilige bezitten in de ogen van het

gelovige volk een bijzondere kracht. Aan aanraking of
benadering van deze relieken wordt werkzaamheid

toegedicht: wonden worden geheeld en ziekten verdwij-

nen. Dit leidt tot pelgrimages naar de plaatsen waar de

relieken liggen. Mensen met een kinderwens trekken

naar de plaatsen waar overbliifselen liggen van de heili
gen van wie bijstand wordt verwacht, zoals Anna.

Anna te Düren
In Duitsland zien we enkele jaren voor het begin van de

Reformatie in de zestiende eeuw ook dat relieken veel los

kunnen maken bij het volk... niet alleen devotie, maar

ook agressie. Een metselaar neemt in r5oo een reliek
mee uit de Sint-stephanskerk in Mainz. Het betreft de

schedelkap van Sint Anna. De Benedictiinen in de

thuisplaats van de metselaar, Kornelimünster, weigeren

de gift. Daarop besluit de metselaar het aan de Francisca-

nen in Düren te schenken. Deze zrin op hun beurt
bereidwillig het aan Mainz terug te geven als boden uit
die stad het reliek terugvragen. Het volk uit Düren komt

echter in opstand tegen de teruggave, met name de

vrouwen. Dit klinh interessant. Hoewel de motivatie van

de vrouwen niet wordt genoemd, moet dit samenhangen

met de werkzaamheid die zij verwachten van het reliek
van Sint Anna, mede op het vlak van de vruchtbaarheid.

De zaak tussen Mainz en Düren sleept nog jaren voort.

Keizerlijke en pauselijke bemoeienis is nodig om het

geschil te beëindigen. Düren betaalt uiteindelijk een som

geld, waarop Mainz de aanspraken op de reliek moet

laten varen [6].

De schedelkap wordt omhuld door een reliek-

schrijn in de vorm van het hoofd van Anna (afb. 3).

Deze is vermoedelijk in de veertiende eeuw voor het

reliek (toen nog in Mainz) vervaardigd tzl. Om de voet

van de schrijn zit de Gürtel der hl. Anna. De gordel

wordt wouwen omgord die bidden om de kinderzegen

¡a¡. In vele andere pelgrimsplaatsen in Europa bevinden

zich Anna-relieken. In het Franse Apt (Provence) zien we

op z7 rnaart 166o onder de pelgrims ook de Franse

koningin Anna van Oostenrijk. Zij reist naar de beende-

[4] Keinschmídt, Der Heilige Annø, t64-t65.

[5] T. Brøndenbørg,' Heílig fømílíeleven ín de løte Mid deleeuwen', 52.

[6] Keinschmídt, Der Heílige Anna, j75-j76 en Brandenbarg, 'Heiligfamilieleven in deløte middeleeuwen', rcz

tZl H.J.f.van Bevningen en A.M. Koldeweij, 'Heilíg en proþøn cøtalogus', tzj

[8] Kleinschmidt, Der Heilige Annø, j77.

aJbeelding j
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. Traploze disc
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ADX-2OO Eenvoud en diepte
. Regelbare gevoeligheid
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XP Adventis
. Regelbare gevoeligheid
. Traploze two-turn disc
. Silencer
. Handmatige grondbalans
. Inclusief hoofdtelefoon
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Detectorverbod vervors

Ook ís het øønmeldíngsformulíer voor velen veel te íngewíkkeld.

Wat moet nu wel en wat moet nu niet word.en øøngemeld.. Voor veel

zoekers is e.e.ø. niet geheel d.uid.elijk.

In d.e gesprekken met diverse ínstønties zullen wij als bestuur genoem-

de punten nøar voren brengen en proberen meer duid.elíjkheid. te

krijgen.

We hopen dat u als zoeker wel ww vond.sten bij de instanties blffi
øønmelden. Alleen øls we serieus met onze hobby blíjven onlgaan en

onze verantwoordelijkheid tonen ten opzíchte van het bodemørchief,

heefi onze hobby een toekomst.

Als laøtste wens ík alle lezers een gezond en gelukkig zooj toe.

Kees Leenheer
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TESORO Sidewinder ze hands/demo, rz mnd garantie
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Pl detector (Duits) nieuw/demo, rz mnd garantie

DETECT, Tel. (o53) 43o o512, e-mail: sales@detect.nl
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rerl van de heilige om dank te zeggen. Dankzij Sint

Anna's voorspraak is de koningin moeder geworden.

Zij schenkt tifdens dit bezoek de kerk van Apt een gou-

den beeldje van Sint Anna 1e1.

Pelgrimsinsignes
Het is spijtig dat we van het gewone volk minder sporen

terugvinden van hun pelgrimages.

De motivatie van de eenvoudige pelgrim die uit wanhoop

ofdankbaarheid naar de relieken reist, bliift veelal onbe-

kend. De insignes die een pelgrim mee terugneemt uit
de plaats waar hij op bedevaart is geweest, geven wel een

beeld van de beleving van de (reliek)verering van een

heilige. Door een insigne op te spelden draagt de pelgrim
zijn verbondenheid met de heilige uit. Het belangrijkste

is dat het insigne, hoe goedkoop het materiaal ook is,

is geladen met de krachten van de heiiige. Met dat doel

worden de insignes 'opgeladen' door aanraking met de

reliek. Naast de werkzaamheid is in recente studies

geconcludeerd dat de insignes 'deel uitmaken van een

beeldtaal die in de late Middeleeuwen gebruikt werd voor

de presentatie van het individu' 1ro1.

Van Sint Anna zijn tot op heden niet veel

insignes belcend, ondanks de vele bedevaartplaatsen die

haar relieken herbergen. Dit komt vermoedeliik doordat

het aantreffen van de insignes bii archeologisch onder-

zoek pas aan het eind van de twintigste eeuw explosiefis

toegenomen dankzij gebruik van de metaaldetector.

In het verdronken dorp Nieuwlande (ZeeIanòl zlin
honderden insignes teruggevonden. De gunstige conser-

veringsomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat veel

van de insignes gedetermineerd konden worden.

Onder de insignes bevinden er zich ook enkele van Sint

Anna. De meesle hiervan worden als afkomstig uit
Düren gedeterminee¡d. Het afgebeelde insigne toont

grote overeenkomsten met het beeld van de reliekschriin
van Sint Anna daar (afb. +). Düren is spoedig na de

komst van het reliek in r5or uitgegroeid tot een dmk
bezocht bedevaartsoord. De (zestiende-eeuwseì) reiziger

Philippe de Vigneuilles schrijft dat hii tienduizenden
pelgrims tegenkomt die naar de stad trekken ¡rr¡.

Deze pelgrims zullen allen hun motivatie hebben om de

relieken van Anna te bezoeken. Niet altijd zullen deze

bedoelingen vroom zijn. Ook dieven, handelaren en

vrouwen van lichte zeden mengen zich tussen het volk
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De titel is ontleend aan een lofdicht aan Sint-Anna van

de hand van RudolfAgricola (:.443-1485), hoogleraar aan

de Universiteit van Heidelberg.
om in hun eigen behoeften te voorzien ¡21.

Maar onder de drommen mensen zullen
zich veel vrouwen en echtparen bevinden.
Hun vertrek zal zljn voorafgegaan door
maanden, misschien zelfs jaren waarin

vergeefs gebeden werd om nageslacht.

Hun hoop hebben zij nu gevestigd op Sint
Anna. In de nabijheid van haar relieken
zullen zlj bidden tot haar opdat hun wens zal

aþeetding 4 worden vervuld: een kinderriik leven'

[9] Keinschmídt, Der Heilige Annø, 424-425. pp blz. j87 noemL Kleinschmidt het jaar t65o als dotum van het bezoek van A

nnø von Oostenrijk san Apt.)

[to] A.M. Koldeweíj,'Insignes, religíeus en profoøn', tt.

þ ! V on Beuningen en Koldeweíj,' H eilig en profoan cøtølogus', t 23.

[tz] A.M . Koldeweij , 'Het zijn níet øllen sløgers díe lange messen dragen: valse pelgríms en hun herkenningstekens' , 33-37.
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Vondstberichten
door lan Ziilstra

Goud uit Hiium

In september zoo2 werden op
dezelfcle terp tlvee klein identieke
en kennelijk bij elkaar horende
gouden sieraden gevonden, die
zich thans in de collectie van

fappie Henstra te Buitenpost
bevinden. De schiifvormige voor-
werpjes, met en diameter vanr4
mm, vertonen in het middenveld
een aanziend gezichlen daar
omheen een dubbele parelrand
waarhlssen een stervormige confi-
guratie van'V' fragmenten. In
deze brede randzljn op één der
exemplaren nog restanten van
witachtig glasemail aanwezig. Het
reliëfvan het gezicht is in repous-
setechniek. Op de keerzijde bevin-
den zich op de rand twee bando-
gen in lengteasrichting tegenover
elkaar en horizontaal in relatie tot
het gezicht. Stilistische kenmer-
ken, met name met betrekking tot
het 'en face' portret wijzen op
Romeinse origine. Mogelijk is
'Eros' afgebeeld. De meest waar-
schijnlijke datering is dan ze eeuw
na Chr.
Het voorkomen van email, maant
tot voorzichtigheid. Op Romeinse
gouden sieraden zien we in tegen-
stelling tot glas- en steenzettingen
relatief zelden (gesmolten) glase-

mail. In de renaissance des te
meer, waaronder ook veel witte
email.
Wat is nu de functie van deze

fraaie objecten geweest. Gezien de
ogen op de achterkant en het
ontbreken van naald(spiraal) en
naaldhouder zijn het geen fibulae.
Veel eerder hebben we hier te
maken met oorhangers of onder-

delen daarvan. In een Amerikaans
museum bevindt zich een stel
Romeinse gouden oorhangers met
vergelijkbare'schildjes', echter
zonder de brede rand.

Voorlopige conclusie : onderdelen vøn
een stel Romeínse oorhøngers uit de

2e eeuw nø Chr.

Apollo in Friesland

In septembet zoo2 vond Daan de

fager op een terp in Noordelijk
Westergo een Romeins bronzen
godenbeeldje. Het is helaas nogal
beschadigd; zo ontbreken beide
onderbenen, de linkerarm en de

rechter onderarm. Deze fragmen-
tarische staat maakt identificatie
iets lastiger omdat bijvoorbeeld
attributen ontbreken. De stijl en
afiaierking van de figuur zijn
echter goed, zodat uit de bevallige
enigszins vrouwelijke houding en
de haardracht van de overigens
mannelijke figuur is af te leiden
dat het waarschijnlijk gaat om
Apollo. Met name het lange haar
en de knot wijzen daarop.
Het beeldje is massief gegoten
zoals wijwel altijd met kleine
Romeinse bronsplastieken.
Uit Friesland zijn reeds drie
Apollobeeldjes bekend en dat is
relatief weinig als we bedenken
dat van de ca. 4o beelden die hier
zijn gevonden (goden, personifica-
tie en dieren) er ro Mercurius
voorstellen en 7 Mars. De vondst
van Daan is dus een mooie aanvul-
ling op het'Fries pantheon'
De datering is waarschijnlijk
ze - 3e eeuw na Chr.

Romeinse oorhanfers, ze ccuw no Chr



Gerard Sambeek r5

De vakantie stond voor de deur. Ik
kreeg een e-mail van onzevoorzír-
ter, dat hij ook aan de nodige rust
toe was. Dus hij kwam voor die
mst naar het vlakbij het mooie
Brabant gelegen Merdselo (L). Dus
ik heb een bericht teruggestuurd
dat hij welkom was. Na in de

vakantie met elkaar gebeld te

hebl¡en, gingen we een paar uur
zoeken. Ik had van tevoren met de

boer afgesproken of we mochten
zoeken op zijn veld.

Hij had er net gras ingezaaid maar
wij mochten er wel een paar gaten
in maken. Wij maakten zer'og
dicht, de in de omgeving levende

dassen niet. 's Morgens om 9 uur
stond fohan voor de deur. We

gingen richting het veld waar ik al

mooie vondsten had gedaan. Dus
de verwachting was groot. Het
weer was goed, niet te warm en
niet nat. We hadden onze pick-
nickmand mee. Na enkele granaat-

scherven te hebben gevonden
werd er door fohan een halve
passer opgegraven en daarna nog
enkele koperen munten van slech-

te kwaliteit.
De buit viel tegen, maar de boer
had wel enkele kilo's koper (scher-

ven van granaten) minder op z'n
veld. We gingen naar huis. Niet op

elke zoekdag worden mooie din-
gen gevonden. Wel hadden we
weer even van onze hobby kunnen
genieten.

Toen we weer bij mij thuis waren,
woeg ik fohan of hij misschien zin
had om over enkele dagen weer te
komen, want er zouden mensen
komen van het meldpunt Archeo-
logische Bodemvondsten Aftleling
Welzijn, Educatie en Cultuur van
de Provincie Noord-Brabant. Dat
vond hijwel leuk. Afgesproken
werd dat ik de boer van één van
mijn vaste zoekplekken zouwa-

Vakantiebesteding
gen ofwij de door hem gevonden
stenen bijlen mochten fotografe-
ren en laten zien aan de mensen
van het meldpunt.
We hadden om elf uur afgespro-

ken. fohan was op tijd met de

nodige vlaai met slagroom erop
voor bij de koffie. Terwiil fohan
van enkele vondsten foto's voor
het blad aan het maken was,

arriveerden de mensen van het
meldpunt. De heer Godfried
Scheijvens, archeoloog en zijn
vrouwelijke collega Liesbeth 

.Witte-

veen. Er werd over van alles

gepraat, dus ook over de DDA en
het meldpunt. Er werden visite-
kaarties uitgewisseld en ook weer
foto's gemaakt. Nadat men voor
mij het Archisformulier had
ingevuld met de vondsten, die
voor aanmelding in aanmerking
loaiamen, heb ik mijn pot met
scherven laten zien. (overal op het
veld raap ik ze op).

En dat was leuk, ze wisten precies

uit welke eeuw ze komen. Er zalen
er uit veel verschillende eeuwen
bij, zoals een mooi dik randfrag-
ment van een Romeinse pot en
rze- tot r6e-eeuws materiaal. fe
staat er niet bij stil als je ze

opraapt. Nadat we nog even naar
de vindplaats van de bijlen zijn
gelopen, werd afgesproken dat ik
de l¡oer zou vragen wanneer de

akker weer wij was en of er dan
enige grondboringen door de

archeologen mochten worden
verricht om te zien ofer sporen
aanwezig waren van een nederzet-
ting of kampement.

Ik ben veel wijzer geworden en het
was heel interessant en heel leuk.
Volgens mij was |ohan ook in zljn
nopjes. Misschien dat fohan nog
meer weet. Heel veel plezier met
de hobby en vele groeten van
Gerard van Sambeek uit Brabant.

Vondsten:
Vuurstenen bijl, breedte 53 mm,

lengte 7o mm.
Vuurstenen bijl, breedte 49 mm,

lengte toz mm.
Stenen bijl (basalt?), breedte 51 mm,
lengte tt7 mm.
De bijlen zijn gedateerd 4ooo-17oo
voor Chr.

lJzeren werpkogel.



Zi lvø re n pe n n i ng, D4l-1 256,

\Aillem van Holland,

voor- en keezijde.

Zí lveren stuiver, 1 49 6-1 4gg,
Philíps de Schone,

voor- en keezijde

Discrimineren op de
Alle metalen stand

tz rfz jaar zoek ik nu en ik heb
altijd een Tesoro gehad, eerst een
Toltec roo en daarna de Toltec II
die ik op de zoekdagen in Ootmars-
sum ingeruild heb voor een Cortes.
Ik heb graag een detector met een
meter v/aarop ik kan zien of ik de

vondst ga opgraven of dat ik door-
loop. Ik ben niet echt technisch,
dus moet de detector simpel af te
stellen z1jn, aanzellen en zoeken
dus.

De CORTES zoekt net als de andere
Tesoro's zonder basistoon. Die
basistoon heb je wel op de Alle
metalen stand. Deze stand moet je
wel goed afregelen met de Thres-
hold knop om een goed resultaat te
krijgen. Je hoort dan een heel
zachte toon tijdens het zoeken.

Het mooie van de display is onder
andere, dat de staat van de batterij-
en voortdurend wordt aangegeven.

Ook geeft hij de diepte aan en
woordelijk in het Engels wat er
onder de schotel ligt zoals, IRON,
CABS, of COINS. Wat ik helemaal
makkelijk vind is, dat het apparaat
de waarde van het voorwerp aan-
geeft in cijfers van o tot 95. IJzer is
stand o tot r en een goede zilveren
munt geeft stand 95. Na een paar
weken onthoud je al ongeveer de

standen van de verschillende meta-
1en.

De batterijen (8 stuks penlight)
ziften in de armsteun enzljn
makkelijker verwisselbaar in verge-
lijking met de andere Tesoro's.
Daar zalen de batterijen heel strak
in de kast, met alle gevolgen van
dien. Omdat de batterijen in de

armsteun zitten ligt de CORTES

beter in de hand en de balans is ook
beter dan bij de Toltec II.

Met deze detector zoek ik bijna

altijd op de Alle metalen stand.

Je hoort alles en ziet meteen of je
vondst verwachtingsvol is ofniet.
Ik heb ook een paar keer meege-

maakt dat er vlakbij een stuk ijzer
een bronzen munt lag, de waarde
werd goed door de display aangege-

ven, had ik op een discriminatie-
stand gezocht, dan was ik er waar-
schijnlijk overheen gelopen.
Het signaal van de Cortes op de

Alle metalen stand, is oplopend,
hoe dichter je bij de vondst bent,
hoe hoger de toon en hoe makkelij-
ker het is in de uitgegraven hoop de

vondst te vinden.

Ik zoek veel op stortgrond uit
AÌphen aan den Rijn, in die grond
zit veel troep en ijzer, maar de

Cortes fìltert de mooie vondsten er
goed tussenuit. In de reeds afge-

zochte grond vond ik in een week-
end ro bronzen Romeinse munten,
een llzeren speerpunt en een

koperen naamplaatje van een

Romeinse soldaat, dit is nu in
Nijmegen voor onderzoek. Op de

weilanden kan ik goed merken, dat
de Cortes weer dieper gaat dan
mijn vorige detector. Dit viel mijn
zoekmaat op, omdat ik diepere
gaten dan gewoonlijk maakte.

Op de zoekdag bij het ARCHEON
stond er aan het begin van de

wedstrijd een jongen naast me met
een Cortes van een paar weken oud.
Ik heb hem aangeraden alleen op
stand 95 op de display te letten,
omdat dat de verstopte penning-
stand is. Binnen drie kwartier had
hij al zeven penningen; hil zei dat
het perfect ging. Ik heb dit ontdekt
in Ootmarsum waar ik ook snel zes

munten in een zoelo¡¡edstrijd had.
(Opmerking redactie: op één van
zijn penningen viel later die dag

5oo euro.)

In zwaar vervuilde grond die al

flink afgezocht was, vond ik een
zilveren Philips de Schone stuiver

9496-49). Ik discrimineer heel

weinig, want dan heb je meer kans
toch nog iets goeds te vinden.
Ook in Limburg vond ik op een
afgegraven stuk grond een mooie
zilveren penning uil rz47-v56 van
Willem van Holland.

I(ortom voor mij is de Cortes:

aanzetten, lopen en vinden.

John van der Vlugt

Kabellengte:

Gewicht

90 cm

f45o gram,
met batterijen
r25o gram,
zonder
batterijen

Uitbreidingsmogelijkheden:
zr r I Ocm 

wide-scan schijf
17 tl2cm wide-scan schijf
25x3o cm concentr. schijf
r7r | 2 cm concentr. schijf

Zoekschiifgootte: 2r x24 cm



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

Door zijn Power-boost, extreme gevoeligheid en

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

vakantie. Zeer makkelijk te bedienen. Zeer lange levensduur met

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

zoekschijf.

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

EXPLORER

Digitale perfectie met maar liefst 28

zoekfrequenties variérend van 1,5 kHz tot

0 
00 kHz voor optimale diepte en discriminatie

t

DFX

Nìeuwe top detector met dual fre-

quentie, wordt geleverd met maar

liefst 4 ingestelde zoekprogramma's,

hetgeen hem ook uitermate geschikt

maakt voor de begìnnende zoeker.

CORTEZ

Nieuwe telg van Tesoro, een com-

binatie van analoog en digitaal,

met deze detector hoef je in de

discriminatiestand geen

grondontstoring in te stellen.

WALBORN

Speciale "weatherproof "

hoofdtelefoon met krulsnoer

en volumeregelaar en

speciale schakelaar, die

hem geschìkt maakt voor

elk merk detector Verder

leveren wij ook luxe uit-
gevoerde detectorlas-

sen, regenhoesjes,

vondstentassen enz..

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

voor LASER Metaaldetectors in de BeNelux

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

Uitermate superieur op Romeinse

akkers, middeleeuwse bewoningsres-

ten, stadsgrgnd en stoft. Weegt slecÌrts 1 kg-ln 3-
delen te monteren, dus ideaal voor in dê rugzak op

METAL DETECTORS

ldeaal voor op stadgrond en stort, met echte

nuldiscriminatie. Lichtgewicht. ln 3 delen te monteren.

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

Dr. Phitipsstraat 29 Wij ziin 7 dagen in de week beschikbaar
6431 EC Heerlen-Hoensbroek
045-523 1872 Wilt u komen kiiken in onze showroom? Dit kan

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

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

MILIRON ME LDETECTORS is sinds 2000 de offiële



Gilles de Langen

Archeologie op het provinsjehûs
Sinds r998 is Cilles de Langen aangesteld
als provinciaal archeoloog bij de provincie
Fryslân. Hij is daarmee de eerste provinci-
aal archeoloog die volledig in dienst is bij
de provincie. Zijn voorgangers hadden
nameli,jk een andere werkgever; zij waren
zowel bij het Fries Museum als bij de
Rijksuniversiteit Croningen in dienst.
De huidige provinciaal archeoloog heeft
behalve een andere werkgever, ook een

ander takenpakket. Konden de oud-provin-
ciaal archeologen nog "de provincie intrek-
ken", waarnemingen verrichten, vondsten
determineren, wetenschappelij ke artikelen
schrijven, met amateurs opgravingen doen
en een collectie samenstellen, met de

komst van de nieuwe monumentenwet in

het vooruitzicht, besteedt de huidige
provinciaal archeoloog de meeste aandacht
aan de beschermingvan het bodemarchief.
Tijdens overleg met gemeenten en project-
ontwikkelaars, vraagt hij zonodig (bestem-
mings)plannen aan te passen om vind-
plaatsen in te passen en te beschermen. En

als een verstoring onafivendbaar blijkt,
coördineert en begeleidt hij het dan nodige
onderzoek. Sinds oktober zool wordt
Cilles de Langen - tijdelijk - ondersteund
door een tweede archeoloog:
Froukje Veenman. Met vereende krachten
wijden zij zich aan de werkzaamheden die
bij hun archeologische "missie" horen.
En hoe meer succes ze hebben, hoe meer
overheden en projectontwikkelaars hun
verantwoordelijkheid nemen om zorgvul
dig met het bodemarchief om te gaan,

maar ook: hoe meer soortgelijk werk dat
oplevert.

Amateurs en provincie
Zoals gezegd, de nieuwe taken staan voor
veel papierwerk en veel vergaderen. Zij die
met ruimtelijke ordening in aanraking
komen, krif gen te horen dat nu ook het
bodemarchief een rol speelt in inrichtings-

plannen. De beschikbare tijd die overblijft voor de "oude" taken, zoals het
contact houden met amateur-archeologen, is daardoor tamelijk gering. Dit is

bifzonder spijtig, zeker omdat de amateurarcheologen in Fryslân nog steeds
gelden als de achterban bi¡ uitstek. Amateurs zijn trouwens ook belangrijke
waarnemers in het veld. Hun vondstmeldingen brengen het bodemarchief bij
de provincie beter in beeld, waardoor er steeds meer over het oudste Fryslân

bekend raakt en bovendien een betere bescherming tot stand kan komen. De
provincie is overigens niet bij alle (ruimtelijke) plannen betrokken, en wordt
niet van alle bodemverstoringen op de hoogte gesteld. Doordat amateurs vaak
wél kennis hebben van ontwikkelingen op lokaal niveau, kunnen ze aan de bel
trekken, wanneer er ergens een bedrijventerrein wordt gepland, ofeen kerk
wordt gerestaureerd.

Vondsten in de Kroniek
Cilles de Langen en Froukje Veenman vinden het belangrijk dat er ondanks alle
drukke werkzaamheden tijd wordt vrijgemaakt voor vondstmeldingen en om te
overleggen met amateurs. De redenen hiervoor zijn al genoemd, maar het
moet eerlijkheidhalve worden gezegd, het stimuleert enorm wanneer er tussen
alle paperassen en vergaderingen mooie vondsten opduiken. Telefonisch
contact verloopt vaak moeizaam: de archeologen ziin vaak in overleg; amateurs
hebben de meeste tijd voor gesprekken in de avonduren en de weekeinden, als
ze al niet in het veld zif n. Celukkig is met de komst van E-mail het contact sterk
verbeterd. Steeds meer amateurs doen per mail hun vondstmeldingen en
voegen steeds vaker scans van hun vondsten bij. De amateurs worden nadruk-
kelijk uitgenodigd mee te schrijven aan de archeologische kroniek van Fryslân.
Deze kroniek verschijnt jaarlijks in de Vrije Fries. De kroniek beoogt de ontwik-
keling van de Friese archeologie in de breedste zin in kaart te brengen en

daarmee ook door middel van kennisoverdracht te stimuleren.

FAMKE
Het in kaart brengen van de Friese archeologie gebeurt ook letterlijl< met de

ontwikkeling van de FAMKE (Friese Archeologische Monumentenkaart Extra).

Deze FAMKE is niet alleen een archeologische advieskaart die door de provin-
cie ontwikkeld is ten behoeve van beschermend beleid. De FAMKE kan ook een
goede wetenschappelijke archeologische kaart worden. Daarvoor is het wel
nodig dat zij die gespecialiseerde kennis hebben van een bepaald onderzoeks-
gebied of vondstcategorie, in discussie gaan met de provincie, omdat alleen
dán het oudste verleden gereconstrueerd kan worden. Hoe positief die deel-
name kan uitpakken, toont deelonderzoek in de Noordelijke llouden en

Gaasterlân-Sleat aan. ln beide gebieden zijn door de inzet van amateurs de
archeologische kaarten in belangrijke mate aangescherpt.

Overheden, universiteiten en commerciële bureaus hebben er dus baat bij om
met amateurs contact te onderhouden. De amateurs hebben zelfook voordeel
bij dit contact. Het is één van de manieren om zoveel mogelijk op de hoogte te
blijven van de archeologische ontwikkelingen. Dit is ook een reden waarom de
provincie probeert de amateur-archeologen zoveel mogelijk te betrekken bij
booronderzoeken, ínventariserende projecten en opgravin gen.

Cilles de Langen en Froukje Veenman zijn bereikbaar op respectievelijk

vsmp@frysl n.nl en f.a.veenman@frysl n.nl



Voor U gelezen
COMP€NDIUM

Wat in eerste instantie opvalt is dat het een redeliik gevuld boek is

lzz4bladzijden) en heel behoorlijk geillustreerd. Ongeduldig als ik
ben, heb ik eerst eens snel door het boek gebladerd op zoek naar

interessante onderwerpen. En die kwam ik al snel tegen' Daarna

ben ik, zoals het een goed lezer betaamt, begonnen met het
:':' boek netjes van voor naar achter door te lezen. Al lezende

werd al gauw duidelijk dat het boek structuur mist. Allerlei

interessante - en minder interessante - onderwerpen wisselen

elkaar op schijnbaar willekeurige wilze op. Erger nog: de informatie die

over b.v. een bepaalde detector wordt gegeven, ligt soms verspreid ovel meer-

dere hoofdstukken van het boek. Over de heel bijzondere detector TM-5 wordt

op diverse plaatsen flarden info gegeven, en tot overmaat van ramp is het

vermoeden, dat de auteur uitspreekt over de werkingswiize van de TM-5

gewoon nier correct... Maar....het schema van de

TM-5 staat er wel in, en dat is, mede gezien de terughoudendheid van de

fabrikanten, zeer uitzonderlijk! (De TM-5 is een detector speciaal voor het

detecteren van kunststof(!) landmijnen.)

Een ander puntje van kritiek is dat het meest - en tevens het meest gestructu-

reerd - wordt geschreven over de zelfbouw van een Puls Inductie detector die,

zoals we weten, zeer beperkte discriminatiemogelijkheden heeft. Dat maakt

de PI detector voor onze hobby zeer beperkt inzetbaar. En dat, terwijl er in dit
boek ook een heel zinnig schema staat afgebeeid, dat alle kenmerken draagt

van een Tesoro TR-disc detector. Doch, zonder enig commentaar en zonder

details omtrent zoekspoel, en afregeling van spoel en detector, zullen er niet

veel hobbyisten zijn die met zo'n minimale info een goed presterende detec-

tor weten te bouwen.

Dus, degenen die denken hier een goede, complete bouwbeschriiving aan te

treffen van een capabele hobbymetaaldetector moet ik helaas teleurstellen.

Maar elke technisch geinteresseerde lezer - en dat zijn er velen - zal in dit
boek diverse zaken aantreffen die het weten zonder meer waard ziin.

f e moet mijns inziens dan ook dit boek niet beoordelen naar wat er NIET

instaat; kijk liever naar wat er WEL in staat. Het boek behandelt een breed

scala aan onderwerpen, zodat er voor eenieder wat in te vinden is.

Degenen die ooit eens rondgesnuffeld hel¡ben in een echte ouderwetse elek-

tronica dumpzaak, weten hoe wanordelijk en tegelijk mateloos interessant

zo'n durnpzaak kan zijn. Op meterslange schappen ligt -in strikt chaotische

volgorde- een keur aan onderdelen en aPParaten uitgestald. Van een groot

deel ontì¡reekt elk besefwaar-¿oor het ooit gediend heeft, ofwaarvoor het ooit

kan worden hergebruikt. Maar tussen die ogenschijnlijk nutteloze berg "zooi"

vindt de ware hobbyist eindelijk de onderdelen die hij al zolangzochT.

Zo ook in dit boek; het geeft beslist antwoorden op vragen waarmee menig

detectoramateur al lang loopt. Elk antwoord verriikt de geest van de rusteloze

amateur, en werpt weer minstens evenveel nieuwe vragen oP....

En is dat niet eigenlijk het mooiste van elke hobbyl

Wil Hofmøn

Regelmatig krijg ik de vraag voor-

geschoteld ofer goede literatuur

bestaat die de werking en even-

tueel zelfbouw van metaaldetec-

tors behandelt. omdat ik zo'n

twaalf jaar geleden als zelfuouwer

in de metaaldetectorwereld

terechtkr¡¡am, weet ik, hoe moeilijk

het is om aan goed schema-materi-

aal te komen. En details rondom

de bouw en afregeling van goede

zoekspoelen voor moderne detec-

tors zijn al helemaal schaars.

Ook het alomtegenwoordige

internet heeft wat dat betreft (nog)

maar weinig te bieden. Ik was dan

ook behoorlijk nieuwsgierig - en

enigszins sceptisch - toen ik het

boek'Compendium Metaaldetec-

toren' ter beoordeling kreeg toege-

stuurd.
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In het oerwoud van accessoires is het soms moeilijk te natuurlijk speciale schotels \ 
:

bepalen wat nu wel en wat nu niet zinvol is om bij je voor speciale omstan- $
detector aan te schaffen. Een beter geluid, goede bescher- digheden. onder- /.-.. flSn^ i- --1.
ming, verschillende schotels en andere artikelen zullen staand de meest Æl 1i
het gebruik van de detector zeker optimaliseren. Prullaria voorkomende " \

soires zijn mijns inziens waaronder ook

een NIEUWE
schotel voor alle

n White's modellen ;#r

fua+

Tijdens het zoeken is bescherming van kast en/of meter inclusief de XLT. --' . = 'Yã=g
tegen regen, stof en beschadiging geen overbodige hue. t 

.i -q1"..
De White's Blue Max r5oo: ontwikì<eìd om groter:e ;5, ,.1;hàr
voorwerpen op grotere diepte le detecreren. (38 cm â i i,,doorsnede)...... € r99,oo. -.: 

\S,
waar de detector in z'n geheel in kan, is ook aan te raden De White's Blue Max 8oo: deze zo on schotel heeft een , ã -
(€ 36,oo). Hoe vaak ligt hii niet in de achterbak van de goed onderscheidingsvermogen om mineralen weg te è - .
auto naast ie schepì Over de vondstschorten kunnen we filteren en de voor-werpen/munten goed te "pakken" ... € . l;;;;;;il;il;;;;;;;;;;;*;;";-" ;il;''ucvuvrwcrPç'/'ru'LE'B'ucuLt 
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rommel wordt gescheiden vanwege de verschillende A. 'SJ
opbergvakken € z7,oo. De White's Blue Max Bults eye: ont\\,orpen om kleine : 

' 6?l
"hammered coins" in met ijzer vem.rild gebied te kun- -! '

MAZ koptelefoons nen vinden (r5 cm doorsnee) ... € r57,oo. ;
In een artikel van Kees Leenheer in één van de vorige n
magazines is de koptelefoon aan bod gekomen. Toch De White's Blue Max 35o: de ro cm schotel om tlrssen i ,.
komen we er nog een keer op terug. Vaak is de koptele- stenen en erg moeililk toegankelijke (qua schotelbewe- i. / , .t^^- ^^- ^t..:+-^-! ^î ^-- ---^--)L ^-- - ^-- r - , r r t*hfi'tt -foon een sluitpost ofer wordt er een door de handelaar ging) terreinen te zoeken... € 136,oo. .Él¡rtr'-r:-
bij gegeven. Een dure stereo-installatie met een koptele- fiilþ',
foon uan de kijkshopìì Een goede KT onderscheidi zich NIEUW: De White's Blue Max SHOOTER, een ellipsvor- àÞ--r.!t-.-
door topkwaliteit luidsprekers, is betrouwbaar, heeft een mige widescan (zD) schotel voor alle White's detectoren
terugverend krulsnoer en een perfecte pasvorm (je oren (behalve DFX). Een meer dan uitstekende zD schotel om
moeten niet klem komen te zitten) en is inzetbaar op elk op zwaar gemineraliseerde grond de kleine muntjes te '::-*tyPe detector. De MAZ 'big' serie voldoet ruimschoots kunnen vinden. Een echte aanrader voor de White's .-- * '-f;Ï,':-
aan deze eisen met als belangrijkste voordeel: een vele Spectrum XLT. ... € r8o,oo. -t -'

malen betere geluidsopbrengst ten opzichte van andere
koptelefoons (v.a. € 67,5o). Dieper geiegen voorwerpen/ Voor de Spectrum DFX l¡ezitters: er zijn inmiddels 3 - r',.
munten geven een veel duidelifker geluid: je vondsten extra schotels voor deze
zullen zeker toenemen!! widescan schotels ( rz,5

vermogen om echt op el
Craven werk te gaan. Voor de su
Een goede schep is vaak het halve werk. Wij leveren een uitkomst. Beide € r

topkwaliteit in drie verschillende maten. Onze scheppen Als derde schotel is er voor de White's spectnrm DFX ß.4
ziin van roestvrii staal en bijna onverwoestbaar. Prijzen ook een 15 cm concentri rche schotel die op wat moeilij- É r

v.a. € I8,oo' ker toegankelijke terreinen (bijv. stortgrond) perfecte 
e;1'- -dprestaties laat zien. ... € 164,oo.

Pinpointers w^t"^i,
,rtlJ

Goed signaal, graven en vindenl Ho maar! Alweer zo'n Normaal gesproken hebben we alle accessoires op --;: ì
klein knoopje of penninkje. Een pinpointer (met verlich- voorraad. Ook de zaken die we niet vermeld hebben, ".--
ting)geeftvaakuitkomst.GeenergernismeeImaarkunnenweleveren.Belonsoféénvanonzedealersvoor
direct vinden.. . € 24,5o. meer info!! itÈ.i

Rest mij alle lezers een erg goed en gezond 2oo3te
White's schotels wensen en tevens onze ldanten te bedanken voor het in
Welke schotel is nou t bestel Moeiliik te zeggen maar in ons gestelde vertrouwen. We hopen volgend jaar u.eelI.a
het algemeen is, voor gemiddeÌd gebruik, de Blue MAX voor jullie klaar te mogen staan. '\'u

/4ø/lûkt'(ø/[/Ø -,;;Ê7;-;--..-- ---.--2. I#rral ,,.,tt- 
ln t ß 'r. -' 1* -'.r,r -ìt!f:'+.tt,



Daar waar u geweest bent heeft een ander

'niets' meer te zoeken... ! !

Metaaldetectors zijn in alle prijsklassen

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

detector: de Startrack MD 318.

White's heeft een uitgebreide serie

metaaldetectoren waar voor iedere
(aspirant) zoeker wel een keuze

(25 verschillende soorten detectoren) uit
te maken is. NaastWHlTE's verkopen we
natuurlijk ook alle andere bekende

merken.

Twee dingen zijn erg belangrijk:

Het dieptebereik van de detector en de

mogelijkheid om rommel (bv ijzer e.d.)

weg te kunnen filteren.

s*t"'*h
rlvhîte's

Op 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
voor bedrijven (houtzage-

rijen, beveiliging, milieu-

diensten, overheden etc.).

Als hobbyzoeker zijn er genoeg

plaatsen te bedenken om leuke succes-

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

oude woonplekken, oude zandwegen

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

0nze service en 'aftersales' zorgen

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

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

0p aanvraag versturen we je een uitge-

breid detector informatiepakket

met erg veel zoektips 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. nl



tion /NonMolion

'orgef fD

Sens,Disc

Torget fD

VIKIN6-ó
€ 249.OO

VIKTNG-

lion Deteclor

€ 375.00

VK- 1O
€ 325.OO

Tune, Disc
Nonmotion detec'lor

eenvoud I

ET

l8eoo ËË

Topmodel I

DIGITAAL

VK-30
€ 475.OO

De White's en VIKIN6 Speciolist von Nederlond
De beste servtce,heÌ 6esie en eer¡ijksle odvies

De beste inruilprijzen en de besÌ vezorgde levering

De ollerbeste prijzen bij de meesl complele en

meest bruisend¿ Detector Shop von Nederlond I

Horsten 32, 9581 TD Musselkanool
Tel: 0599 47O 878 www.detectorshop.nl
mel geheel nieuwe online internet winkel I

D5-3 beveiligings en multi-purposà

metooldelector. Ook voor controle
von pokketlen en houlen plonken.

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

Þ5-2 € 14.OO

Leidingzoeker
voor leidingen
in d¿ muur

Wizard Vib-Probe \''.

Professionele pinpointer welke vibreerl ',.

of een oko¿stisch signaol geeft. 1

Mel ingebouwd zoklompje ! € 55.00 ;-
PinPointer € 15.00

MD 318
Jongeren enbeginners
metaoldeleclor me|
goede pteslal¡es I

Anoloog € 159.00
Digitool€,2O9.@

Universele delecfor en

Pinpoinler € 28.00

Wizord Wood en ÂÂoil Pockoge
4-zijdig sconnen von houT, pokketjes, fosj¿s etc.
Deze Sconner kenl vele toepossingen I

voeligheid is troploos regelboor en word-l

gevoed door slechls 1 x 9 Volt bollerij

€ 99.00

Li

DS-s € 89.00

White's Schoiels

White's Clossic I

White's Classic II

White's Clossic IfI

White's surfrÁosta

White's XL óOOO

White's Clossic I

White's XLT

r,,. &te, \ gevorderden en ols

tivity, Discriminotie

"; : _ De Allround Detector ,'rl,.j,

:ii,

*,,ff Ë- ffi: i#lî,Íl"fl ',, '""*eT;

en PinPointknop



Schol¿lbeschermkop
voor VIKING € 15.0O

DS-ó2 Loder
Wegwerp Alkolin¿
en NiCd / NiMH
botterijen loden.

Levensduur Alkoline
lot lO keer longer I

Þus oltijd vol vermogen !

€ ó9.0O

Alle loders excl. balteri¡en I

@-Alkaline botterijen
De obsolute top in Detectorlond
Penlile 2ûO mA € 1.0O per stuk*
9 Volf 580 mA €2.áO per sfuk
*'Oploadbaor' n¿l D5-ó2 loder !!

Block € 25.0O
RVS € 5ó.OO

Beschermhoezensef
voor de VK-20 en 30

Kqst- en melethoes

Ds-90 € 7.00
9 VolT NiCod
lol 1000 keer

i,g1*"' oploodboon

DS-ól € 1ã.00
9 Volt-loder
NiCd bofterij
oplaodboor

9 Volt € 7.OO

Met¿rhoes € 14.0O
Kostho¿s € 22.OO

Beschermtqs voor
VfKIN6 Detectors

6P 18OO mAh NiMH
oploodbore botterij
PrijsKroker€ 3,50
per sluk ll

DS-ól Turboloder
Ideool voor
6P-oploodbore
botlerijen ll

€ 39.0O

Jimmy Sierro
Moxiphone If Hoofdtelefoon

6P 9 Voll 150 rnÁ € 8.0O

NiMH 1000 keer oplcodboor

RVs€?soo/^

tG ,r-- RVs € ó3'oo

I Extended BigFoot

Glr""", l:u:-;,:'.r

Extended fnvoder

D5-310 Porobool tlAicrofoon
met opnomemogelijkheid,
verrekijker IQ x 25 en
koptelefoon € 89.d)

Btock € 2g.oo Wij hebben olles op voorrood
RVs € 7o.oo l-evering binnen 2 dagen ll

Block AÞA Invoder
óó5 x 85 mn
Block € 25.0O
RVS € 5ó.00 Block ADA Extended Invoder

890 x 85 mn
Block € 30.00
RVs € ó5.00

' fnvoder

-- Block€3O.0O
SondScoop

Black é 14.00

-" rRvs€s3.oo
Rippør Delector Shop

Horsten 32 a

9581 TD Musselkanaal
Tel: 0599 470 878
www.detectorshop.nl
met nieuwe online web-winkel

Jimmy Sierro
45 cm BIGFOOT
voor de White's DFX

€ 299.00
"Rennen" over

okkers en slronden !

Hoofdtelefoon
Þs-3030 €20.æ
net volumeregaling

Ðe
Rainigen ? Electrolyse ?
Detector 5hop levert universele

voedingen die kortsluiTvost zijn.
Deze zwore voedingen zijn tevens

th¿rmisch bøveiligd en doordoor

uif¿rmot¿ geschikt voor h¿1

elektrisch rein¡g¿n von vondslen.

Voltoga: 3-4 5-ó-7.5-9 -12 V olI
D5-9115 1.5 Ampere € 27.5O

D5-9120 2.O Ampereê 3?.5O

Kobelset met kl¿mmen € 7.5O

Blcck ÁDA Rip
Black € 14.OO
RVS € 33.00
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ln samenwerking met beken-

de detector ingenieurs in
Amerika ontdekte C-Scope al
snel dat voor meer diepte-

bereik, zonder storende grond

effecten, de heste resultaten

haalhaar zijn met gescheiden

zend- en ontvang spoelen.

Hoe groter de zoekschijf des

te meer dieptehereik voor,

helaas in dit geval, alleen
grote objecten. Detectie van

kleine objecten is dan niet
mogelijk. Maar grote objec-

ten kunnen dan wel op een

diepte van 3 meter en meer
gedetecteerd worden. Dit
alles maakt de CS9000HPX

ideaal voor het zoeken naar
grotere ohjecten zoals ver-

bo rg e n kostb a a rh eden, d i e

verhorgen zijn voor of tijdens
de invasie van de viiand,

maar ook voor sommige

i n d ustri ë I e to ep assi n ge n

zoals het opsporen van

afsluiters, buizen, put- en

inspectiedeksels. 0ok is de

gronddetectie van deze

detector is optimaal benut en

registreert dus ook elke
g ro n d afwi j k i n g zoa ls o nd e r-
grondse ruimten en verande-

ringen in de grondsamenstel-

ling. Dat alles maakt de

CS9000HPX tot een krachtig
d etecti e i n strument i n het
C-Scope arsenaal, van detec-

tieapparatuur, voor de profes-

si o n e I e " sc hatzoeke r".

GELAN
DETECTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

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

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

Gebruik de CS9000HPX als u het
op iets groots hebt gemunt, Als u

een paar specifieke aanwijzin-
gen ter harte neemt, kan er een
schatkist op u liggen te wachten
Als u met uw'dagelijkse'detec-
tor een paar munten vindt die
door een ploeg lijken meege-
sleurd Lrit dieper water gelegen
verzameling, bent u aangewezen
op de brute kracht van de
CS9OOOH PX

De detectiediepte van de

CS9000HPX voor een object van
20 x 20 cm bedraagt 1 meter,
De maximale detectiediepte is 3
rreter,

- Hoog vermogen afgeschermd
antenne systeem

- Bohuus| licht in gewicht en
uitgebalanceerd

- Batter¡¡voeding 6x penlite AA
- Batterijcontrole
- Signaalsterkte meter
- Drukknop voor "retune"
- 2 Snelheden "M0Tl0N" systeem
- CS9000HPX is de gehruiksvrien-

delijkste detector in zijn klasse
- Grondontstoring voor maximale

diepte en alle grondsoorten
- Loc a I ise e rI g rondafw i jki n gen

zoals ondergrondse îunnels en
putten

er

Waarom u nu kiest voor een C,scope detector bil Gelan:
. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring
. Wii hebben een goed contact met de fabrikant
. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant
. Wij ziln 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
. Wij hanteren een eigen garantietermiln van 3 jaar
. Wii leveren met Nederlandse handleiding
. Wii ziln ook open op zaterdag (na afspraak) .



ctor voor

slechts € 39,00 per maand!

Maak uw droom werkeliikheid, bekiik onze betaal-
service: voor alle detectors, accessoires en boeken.

Stel uw eigen droompakket samen en bereken
eenvoudig uw maandeliikse termiin.

XP-ADX lOO ABS

€24,'plnnd
XP-Adventis ABS

€ 39,- p/mnd
XP-ADX2MABS

€ 34,- p/mnd

200,- € 10,- p/mnd

450,- € 24,- p/mnd

600,- €,31,- p/mnd

€ 750,- € 39,- p/mnd

€ 1000,- €, 52,- p/mnd

€ 1150,- € 58,- p/mnd

€, 1250,- € 63,- p/mnd

€ 1350,- € 69,- p/mnd

€ 1500,- € 76,- p/mnd
" Looptijd 24 maanden
Voor meer informatie

Steenbergen Detectors H ulst
01 1 4-370480

Bounty Hunter Lonestar

=;'tuut¡'m' ' 
-

7r-.':' t)

Minelab Excalibur 1000

tL- € 76,- p/mnd

€ 58,- p/mnd

Øøsoterctukt
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NLl

Tel. (011a} 370480 - fax (0114) 370481

lnt.00 31 11 43 70 480
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Soms heeft het er alle schi,in van dat
zoekers slechts denken in toverwoor-
den. Fibula, penning, riemtong,
insigne, goud, zilver, Romeins,
Karolingisch, late-Middeleeuwen en

ga zo maar door. Het is natuurlijk
prachtig om in de vitrinekast voor-
werpen te hebben die binnen deze

begeerde'vondst-categorieën' vallen.
Maar gaan we daardoor vaak niet
voorbij aan de geschiedkundige

betekenis en de persoonlijke, emotio-
nele waarde van de andere vondsten,
die niet in de eredivisie meespelenl
Zo kan een op het oog simpele
vondst een bijzondere betekenis
hebben vanwege het terrein ofhet
vondstverhaal, bijvoorbeeld de

omstandigheden waarin de vondst
gedaan werd. Of soms vertelt een

simpele vondst de geschiedenis van

weken eraan voorafgegaan onderzoek
ofweken van wachten en wachten tot
de maïs eindelijk van die akker is of
tot de lang verwachte bouwput

inderdaad gegraven is.

Een vondst die ik tot een zeer bijzon-
dere reken, vanwege het verhaal, is

een scherfje van een pijpenkop. Niet
alleen de afbeelding op het scherfie is

mooi, maar vooral het tijdstip waarop
ik deze vondst gedaan heb, spreekt
mij tot de verbeelding. Het was z4
december, bijna twee jaar geleden, en

om op die dag een scherf]e van een

half-bevroren akker te rapen, waarop
Maria en het kindje Jezus staan

afgebeeld, is een belevenis apart.
Het doel van het belopen van de

akker was simpel: lekker buiten zijn
en ki.jken of er hier en daar nog
plekken waren waar de schep de

grond in kon. Van echt piepen kwam
het nauwelijks, maar de vondst van

het scherf e maakte mijn dag meer
dan goed. Natuurlijk is het toeval dat
ik op deze dag uitgerekend dit scherf-
je vond, maar diep van binnen wil ik
niet in dit toeval geloven.
De kleipijp, waar dit scherfle van

resteert, is vervaardigd in Westerwald
aan het eind van de r9e eeuw. Rond

r88o. Zeer waarschif nlijk is de kleipijp
gemaakt voor de bedevaartplaats
Kevelaar en stelt de afbeelding dan

ook de Vrouwe van Kevelaar voor.

Toen ik dit scherfje eens terloops en

zonder begeleidende woorden aan

een archeoloog liet zien, tijdens een

'werkbezoek' aan mijn huis, zei hij:
'Die afbeelding lijkt verdacht veel op
de Vrouwe van Kevelaar. Daar heb ik
nog eens een processie gelopen, op
Kerstavond, zo wil de traditie.'

'Kerstavondl'vroeg ik, en keek

meteen met nog meer liefde naar het
scherf e. 'Ja, dat is het moment voor
de processie in Kevelaar.'zei hij.
lk vertelde hem op welke dag ik dit
scherfle gevonden had. Wij keken

elkaar aan en wilden beiden niet
geloven in toeval.

Mijn eerste gevoel was, "'dit is
Romeins". lk kon mijn ogen niet
geloven en kreeg een giechelbui.

Natuurlijk belde ik direct naar huis
om te vertellen wat ik gevonden had.

lk was behoorlijk zenuwachtig want
de detector had 3o cm verderop nog
een heel duidelijk signaal gegeven.

lk begon al te graven voordat ik had

opgehangen. Een paar minuten later
trof ik een halve bol aan,zwaat
beschadigd en ik had geen idee wat
het was ofdat het iets was. Steeds

kijkend naar het beeldje ben ik in een

Om mee te doen met de "vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,

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

voorwerp mee. Voorwerpen van archeologische waarde dienen ìe worden aangemeld,VAN HET

Op zaterdag zz juni zooz heb ik een
geweldige vondst gedaan met mijn
twee weken oude metaaldetector. Het
was de vierde keer ooit dat ik met een

metaaldetector op pad ging. Na lang
graven met een veel te klein schepje
in veel te dikke klei trof ik op 4o cm
diepte iets van metaal aan.
ln eerste instantie dacht ik, dat het
een bierblikje was en stond ik op het
punt om het gat weer dicht te maken.
Tjonge, wat ben ik blij dat ik dat niet
gedaan heb!
lk word er nog zenuwachtig van als ik

er aan terugdenk. lk groefdus door
en kon even later het voorwerp uit de

grond trekken. lk geloof dat mijn hart
een paar keer oversloeg en ik plofte
bij de eerste aanblik van de vondst
met mijn kont in de natte klei.
lk hield een beeldje in mijn hand van
ongeveer to cm hoog, Een buste van
een vrouwelijke figuur, dat was
duidelijk. Veel details kon ik al waar-
nemen ondanks de klei en de oxida-
tie. Een mond, mooie neus, ogen, een

helm, golvende haren. lk werd op
slag verliefd.



grote cirkel rondom de vindplaats z8 iuni.
gaan zoeken naar meer. Op aanraden van de Provinciaal

Je weet maar nooit. Archeoloog van Gelderland heb ik de

vondsten aan een exPert van het

Meer dan een stuiver uit 196o vond museum Het Valkhof in Nijmegen

ik niet en dus besloot ik snel naar laten'ziên. Behalve het beeldie had ik

huis te gaan om het beeldje van klä ook de halve bol bii me' lk ging ervan

te ontdoen. Na veel poetsen met een uit dat ze niets met elkaar te maken

tandenborstel kwam het beeldje eru¡t ... hàdden, maar voor de zekerheid had

zoals je op de foto kan zien. ls hetf ik hem toch meegenomen.

niet prachtig en onvoorstelbaar áài ie ruu Ëti¡lt wel degeliik dat de halve bol

zoiets uit de grond kunt halenl onderdeel is geweest van het beeldje.

Na het poetsen en een drankje voor De bol lreeft eeñ diameter van 6 cm

de schrik ben ik op lnternet gaan en pa+Érecies op de rug van het

zoeken naar wat het mogeliik zou beeldlq..Volgens de metaalspeciallst

kunnen zijn. De helm, de neus en'de . . is het {emaakt van lood met een heel'

ogen komen overeen met alle afbeel- dun laágje brons;

dingen die ík van de godin Athena Men concludeerde dat het beeldje

heb gezien. Dus dat is duidelijk.'- ,, geen Aplique is maar een Romeins 
-

Een soortgelijk beeldje ben ik nieí J schuifgewicht uit de laat eerste eeuw

te e na CJrristG. , l,
in '....

m r- - -Hèt totale gewicht van hèt beeldje

m t ' 
met de bol is ongeveer r,5 kilo wat

reacties binnen. Twee daarvan zeggen neer komt op 5 lybra (Romeinse

dåt het hoogstwaarschijnliik Roméins'-.-. ponden). Ze waren erg te spreken

is en de derde heeft een vermoeden over de kwaliteit van: het beeldie

dat het uit een latere periode komt. (zowel qua afbeelding als de staat

waarin het verkeert). Er moet netuur'

liik wel het een en ander aan oxidatie

worden weggehaald en dat

zou wel eens een kostbare

zaak kunnen worden,

Bijna dagelijks kiik ik naar

het beeldje en nog

steeds vind ik het

onvoorstelbaar dat ik
het gevonden heb. lk

ben soms eindeloos

in gedachten verzon-

ken en probeer me voor

te stellen hoe het beeldie

daar terecht gekomen is. De

enorme reis die het heeft afgelegd,

het moment dat de eigenaar het

verloor. Hoe het
eeuwen en eeuwen lang

allerlei landbouwwerktu igen

heeft overleeft.
Het is een geweldige vondst

die je eigenlijk pas na jaren

van zoeken zou mogen

vinden en niet al na twee
weken.

Met vrìendelijke groe-

ten,

Jan-Willem

Zondagochtend, de zon schijnt.
Mooi weer voor de camping: koffie
drinken bii mijn schoonouders.

Hengels mee en natuurlijk de detec-

tor. Na aankomst heb ik snel mijn
koffie naar l¡innen geslurpt en ben

daarna gaan zoeken langs de Neder-

ri1'n in Maurik. Het ene piepje na het

andere. Wat blijkr werploodjes! Mijn
broekzakken zaten er vol mee. Ik liet
me echter niet uit het veld slaan en

na 50 m een mooie piep. Na wat

graafwerk, jawel, een munt van

Hadrianus. Mijn dag kon niet meer

stuk. Nadat ik het strandje verder

afgezochlhad en alleen maar vis-

Ioodjes vond, heb ik de jeugdige

visliefhebbers voorzien van vislood.

Toen naar een ander strandje en wat

denk je? Pffffweer alleen maar

VISLOOD. Na ao m afgezocht te

hebben, kreeg ik een mooie piep

precies waar het zand overgaat in
klei. Nadat ik een klomp klei uitge-

stoken had en deze voorzichtig
gedeeld had in kleinere shrkken
vond ik een prachtige speld.

Mijn allereerste geweldige topvondst:

een FIBUIA. Zoals je de fibula ziet,

zo loram deze ook uit de klei. De

vondsten zijn aangemeld bij KPK en

ROB.

Re d øcI.i e M er ovírugí s che vffin oppige

fibulø, døtering 5oo-55o nø Chr. Inhet
b o ekj e M er ov ingís ch e Amb ø chtkunst

vøw

P. Gløzernø - J.Ypey staøtu er oP

pøg¡nø 8 een zwentøl øfgebeeld. Precíes

hetzelfde type zíe je døør línks boven

støøn.

mvgWího Reichgelt



Specialist op het gebied van
Wh ite's detectoren (servic epu nt

Benelux), alle detectoracces-
so t res, su permagn ete n,
telescopische stelen, enz.

Ve rko o p, verh u ttr, rep a ratie,

/utruru metaô detector com

Ruim assortiment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

€"S€-@PE Fsl{E@¡

Nieuw & Gebruikt
Sinds '1980 een veftrouwd adres

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

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

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

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(cto)rminatie

/øreþto)rrnrnuM

Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 afbeeldingen
worden 650

voorwerpen getoond

I nclusief determinatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Minimum systeemeisen:

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

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

De prijs van de cd-rom is 129,95 of l4€ (incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de

Rabobank te Wolvega. De cd-rom zal danzo snel mogelilk

worden toegezonden.



MUNTHANDEL G.HENZEN

Wry zryn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Iítij zrjn doorlopend geïnteresseerd in de aankaop
van betere munten,in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken biedenwij U een hoge priis

à contant !

Heeft U iets te kaop ? Dan bel ons voor een

afspraak ! tltij kunnen Uw munten tevens vrii-
bliivend delermineren en laxeren íÈl\lm /\ -,/

Postbus 42
Te1.0343 - 430564

3958 ZT Amerongen

- Fax.0343 - 430542

DETECT GERT GESINK

ffiYERENMTINTEN dæll
Boo3 OITIOéLE CATALOTGUS zr'VEREN MUNTEN dæl 2

B0O4 OFFICIãLE CATALOGUS KOPEREN MUNTTN (Zomebloø)
BOO2 CÂTAL(rcUS, DE NEDERLANDSE MT'NTEN VAN

lS06totheden Mwiw 2m3)
BOOS Cá.TALOGUS, DE MT'NTEN VAN BELGIE I 79CI 997

BOO9 KLEINER DEUTSCEER MUNTZCATALOG I87I.19S7

BOl3 MT NTBOEK VAN PIET VERKADE 0fGl795)
BO44 V.D.C'IIIJS BEELDENA'AR Noderi4ds muntm tot 1576 '
8062 Df STEDELIJKE MUNT VAN MJMEGEN
806l N(X)RD NEDERL{NIXiE MUNTGEIVIÕfTEN' Asrt Pol

B146HANDDOEK NEDERI,/INI}S KOPERGELD 15AN-I797

BI47 STAND,ARD CÁTALOG OF GERMAN COINS 1óOT To PRESEI{T
8200 RoMAN C0INS ud thcir value, dæl I (tot 96 n Chr) D Sru
B22l ROMÁ.NCOINSudthei¡value, dættr (96-235n Chr) Tmpag

B2l 5 LES MONNAIFÁ DE DRABA¡IT III ( I 59&l 790) met wdød
B2l 6 LDS MONNAIES DE BRABANT (l'167-1598) met wrdød )
8216 DE MUNTEN VANDE GRAVEN VAN VI-ÀÄNDEREN (155C1754)

B2l7 LES MONNAIFS DES COMTES DE FTIINDRE 038+1 556)

B2l 8 LES MOIINAIES DES COMTES DE FLANDRE 024+1384)
B2l9 MUNTVONDSITN UIT t9 EEIJWXN (Armd Pol - KPN) 36 pag

ffi jiluctrsvoLzonxrNMETDEMETA.aLDETEcroR dær Gert

m metalo voom¡pen, tin, eE. . ' 1,95

gæooetnclonrr¡voSt t ' I8,9s

BIOOEEILIGENPROFAÄN lgrim)insiSnæ - rZ95

Bl78 CATALOGUS, Poningen v/d Hondenbelæting i/h Belõtingm - 12'50

B I ?9 BROI{ZE AGE n'fnrlf,f¡'OtK bromtÙdvooffirpen 64 Pag - I q-
BIEI4MOJAARMETAÄLINNEDERLÄIID' dlgddæIOTONdStM - 7'95

BIS2DETEMPELVANEMPEL, l95Pag Â4fom,geb' N'Roymils - 2þ'-
BI 86 CATAI,(rcUS NEDERLANDSE IIONDENBELASTINGPENNINCEN

dmrAJ.Kæ¡j 1998.A4foma42l2paenias(3083afhëldingen) - 19,50

slg6cELTIC¿ndlfiNARrrFACTS, NiselMlb, ' 25'95

Bl97 VISUAL CITALOGUE OF ANCIENT BROOCEES (Richod ÉIattatt)

Het bæk om mmtehp€He¡/fiibul¿'s re detminqq! uitvelkæhl

Bl87 ARTEFACTS OF ENGLAND & IJNITED KINGDOM, ma mæ¡ du

8206 DEKOMNGSIERPVANMJNALDUM 79PAG - II'95

8207 - 13'95

B2O8 Pag - 11,95

B2(D lpag - 13,95

B2lO BEGRÂVENopdeTERPENinFERWERDERADIEL 79pag - 11,95

Metaaldelecton

uitverkæht
uiwerkæht
e 6,95

- lq95
- 10,95

- 17,95
- n,50
- 13,95

uiwerkæht
- 43,50
- 66,50
- ?9,50
- ll5,-
- 15,95

- 15,95

- t5,95
- 15,95

- 15,95

- 3,50

Gsinlç 229 pag- honderdm foto's , æk væ vondsten uiwerkæhl

s22a cotìfrl{IiluM METAALDETECToREN' ø hmdbæk ow thæri€,

prdrtij ø zdlbw vü Edåddelætqil - 224 p4. e 29'50

SOSZöUNKEI'¡TREÂSUREIIOIVTOFINDITdæTRObETIMAT - 3\fi
BI4ITREASIIREIIAORDS, þruhtboekged inkleuroverschatvonds) - 20'95

B\Y2 SchÜler 1999
- 18,95

Bt93 s - 18'95

BI94TREASUREHTNIINGwirbMIIIELABDETECTORS dæll - 18'95

Bl95 TREÄS[ RE HUNIINGwiô MINEIIIB DETECTORS dæÞ - 18,95

B2Ol IIUNIINGFORTREASITRE John6tle, 92pag - 18'95

8225 DE MUNTEN VAN LIIIK (io het Frus) A4 fm. 170 p88' 1300 afb' - l6'50

8224 COMPENDIUM METAALDETECTTOREN. æN hUdbæK OU'' *-N", 
- ^ .N

8?23 etieke muntenl
- 32j0

P¡?á¿2 7l-1945'3ll Peg' - lq50
B22l ROMANCOINSudlhcirvduæ, dæÌtr (96-235n'Chr) Tmpag: ' ll5,-
B2l4 VTNGERHOEDEN fl NAÂIRINGEN I I I pag (AWN uitg ) 230 afb

Uitstekend ge¡æMerrrødNedøhndsøligbækovrvingerhoedm! € 1450

S2æ IDTREIÑTCENVANMUNIENENPENMNGEN I2bIZ - I,95

B2l I SAXON ÂND VIKING ARTEFACTS (zie serie Medieval en Cehic & Romæ )
Boordevol detætorvondsten, væl in kleu¡) - 25,95

B2l2 ærdevol daætorvondstm) - 20'95

B2l3 Vrolag9n. Chr) - 35,-

B2t2 GJll'M.IIoobã - 17,50

8203 I{EILIG EN PROFA.AN 2 (w Beminæn) 1200laat middelæuwe
Ins¡gnc 512 pagina's, Mær do 1000 abældingm - '12'9

B E STEL : Via G i rooverboelrinE o_p_ _giro- 48. 38. 9 1 8
ilrore¡lBEDRAG vAN DE BESTELLING +

€ 4,50 VERZENDK- PER æNDING OVER OP ONS GIRONTJMMER

T,Ñ.v. DEmCa ENSCIìEDE (Bsteh¡ummæ + adræ lmeldm!)

Ð
=€GSRMIN.

v
DT
L

Wilt u onze showroom bezoeken,

bel dan voor een afspraak !

Tel 0168-370749 ofFAX 0168-370750

WAAR
DIE GOU

OOKA
Bij X Electronics koopt U een goed

plaatsbepalingssysteem met locatie
markeer mogelijkheid!

X Electronics, voor Navigatie-,
tracking and tracing en Telemetrie systemen.

WWW.X-ELECTRONICS.NL

X Eleclronics Nederland
Postbus 8 1

NL-4870 AB Etten-Leur



? VONDST VAN HET JAAR

Ç€LUKSTK€IF€K

In de bibliotheek had mijn broer een

Robas-atlas gehaald van de provincie
Gelderland. Wij komen uit Maasbom.
mel, maar ik woon sinds een paar
jaar in Oss, Noord Brabant. Onder de

rook van Oss ligt het plaatsje Megen,
en Megen iigt weer tegen Maasbom-
meÌ aan.

Het enige wat hen scheidt, is de rivier
de Maas. Op de luchtfoto van Maas-

bommel zagen we een paar mooie
lijnen lopen, die kunstmatig zijn
aangebracht. Ik ken de velden in
Maasbommel als mijn broekzak en

weet dat er op de uiterwaarden een

taluud was. In eerste instantie wisten
wij niet beter dan dat dit taluud was

ontstaan doordat de Maas ieder jaar

buiten zijn oevers treedt. Maar
toen we de luchtfoto bekeken
wisten we wel beter. Deze verho-
ging was met de hand gemaakt.

Op de foto zagen we ook dat er
aan de andere kant van de Maas,

in Megen dus, een gebouw had
gestaan met een weg die vanaf dat

gebouw naar de Maas liep. Het
mooie hiervan is dat dit gedeelte

van de Maas, dat het taluud
scheidt van het gebouw met de

weg, vroeger geen water maar
land is geweest. Dit gedeelte

hoorde vroeger dus bij Maasbom-
mel. Dat werd dus uitzoeken wat

hier vroeger heeft gestaan. Nadat ik
de gemeente van West Maas en Waal
had gebeld, was ik nog niet veel

wijzer geworden omdat de archieven
niet meer in hun bezit \¡/aren maar
naar Arnhem waren gestuurd. Daar
kan ik voorlopig niet terecht omdat
alle archieven van de dorpen in West
Maas en Waal nog gesorteerd moeten
worden. Alle hoop was nu gevestigd
op de boer waar het grootste gedeelte

van het land van is. Een klein gedeel-

te van dit land is overgenomen door
naLuurmonumenten, maar is ver-

pacht aan de boer. Helaas wist ik niet
van welke boer dit land was, dus wou
ik mijn geluk maar eens gaan beproe-
ven op de aangrenzende wei van

natuurmonurnenten in de hoop dat ik
de l¡oer daar wel een keer zou tegen
komen. Dus mijn detector in de auto

en aanrijden maar. Onder-weg was ik
a1 aan het bedenken wat ik daar al

niet kon vinden. Ik denk namelifk
zelf d,at de lijnen die we op de foto
hadden gezien van een oude boerde-
rij moeten zljn. Maar ja, zeker weten
doe ik het dus niet. Binnen tien
minuten was ik op de plek aangeko-

men. Maar wat een pech. Vanaf de

weg kon ik al zien dat het gras in de

wei veel en veel te hoog was. En juist
ik zou beter moeten weten omdat ik
voor staatsbosbeheer werk en een

echte natuurfreak ben.

Het was het bloedseizoen, en dan
mag er in deze weilanden door de

pachters niet gemaaid worden. Het
lood zakte me zowat in mijn schoe-

nen \ilant ik had me er zo op ver-

heugd. Op de akker van de boer kon
ik ook niet terecht vanwege het
ingezaaide mais. En al zou het wel
kunnen: eerst vragen, dan zoeken.
Het werd dlrs een periode van wach-
ten en wachten, " wat deze akker
betreft natuurlijk". Ik ben er in de

maaiperiode wat naar toe gereden om
te kijken of de mais er nog niet af
was. Mijn vrouw werd er gek van.

Maar toen op een avond, ik ging weer
kijken, en ja hoor, het was er af. De

mais was eraf maar het mooiste was

dat het gras ook was gemaaid.

Dus op rtijdagmiddag z7 november
was het dan zover. Mijn detector werd
ingeladen en ik ging naar mijn plekje
toe. Daar aangekomen kon ik mijn
geluk niet op, want de boer was net
bezig om op een klein gedeelte van
zijn akker gier uit te rijden en om te
zetten. Hij kwam net met een lege

giertank richting de slag gereden toen
ik hem tegemoet liep.

"Goedemiddag boer, mag ik u iets
vragenl" "Natuurlijk", zei hij. "Weet

u misschien wat er hier voor een

gebouw heeft gestaanl" "Nee, dat zou
ik niet weten. Heeft hier iets gestaan

danì" "Ja hoor, op de luchtfoto is het
duidelijk te zien. Mag ik van u zoeken
op uw akker met mijn detectorì" "fa
hoor, je zoekt maar zoveel als je wilt."

Ik ging eerst maar eens de wei afzoe-

ken. Die is nogal rechthoekig en dus
mooi systematisch af te zoeken. Na

een uurtje zoeken had ik nog niets
gevonden en de grond was hier ook
nog eens zohard als beton, omdat
deze al enige tijd onbewerkt was en
uit klei bestaat. Dan de stoppels maar
op. Na wederom een uur zoeken was

het nog steeds niet veel op de r cent
:uit r9z5 na. Er moet meer liggen, dat
moet ge\¡/oon, dacht ik bij mezelf. Ik
zag namelijk stukjes stenen pijp en

aardewerk liggen. Na nog een half
uurtje zoeken had ik nog niets bijzon-
ders en ik besloot om naar de anto te
gaan om een slokje te drinken en wat
te eten. Ik moest hiervoor de akker
schuin oversteken om bij de auto te
komen, en zoals ik altijd doe, ging ik
al zoekende die kant op. Halverwege

de akker kreeg ik een signaal.

Onder het uitgraven zag ik een klein
blinkend randje uit een dot klei
steken. Ik had nog geen vijf centime-
ter diep gegraven dus in eerste

instantie dacht ik dat het een ahrmini
umdop van een melkfles was. Maar
op dit uitstekende randje zag ik
letters staan in oude schrift. Snel
maar beheerst haalde ik het voolwerp
uit de klei. En daar had ik hem dan,
Datgene wat ik daar hoopte te vinden.
Een flinterdunne maar zeer duidelij-
ke ziÌveren munt.

Ik kon wel een gat in de lucht sprin-
gen. Na minstens twee uur systema-

tisch zoeken had ik niets, en alleen
maar omdat ik zin had in een bakje
koffie en de akker diagonaal overstak
vond ìk deze zilveren munt, die er
overigens nog in perfecte staat uitzag.
'Waar een bakje koffie al niet goed

voor is. Na enig onderzoek en een

reactie op de vraagbaak van Ben

Oonk, bleek het een munt te zijn uit
1477, vaî Maria van Bourgondië,

Graafschap Vlaanderen, muntateliers
Brugge. Ik hoop hier nog veel leuke

zoekuurtjes te kunnen beleven.

Groeten van M. Jønssen, Ie Oss

Dubbel vuurijzer



Kogels en hulzen,
stille getuigen v n een roerige t¡id
Een artikel ter determinatie van afge-

vuurde kogels en lege hulzen uit de

Tweede Wereldoorlog

ledere detectoramateur komt vroeg

of laat dingen uit de Tweede

llereldoorlog tegen. Meestal zijn

dit lege kogelhulzen of afgeschoten

kogels. Soms zijn dit insignes en

uitrustingsstukken. De pechvogels

stuiten op granaten, scherpe

patronen en ander gevaarlijk oor-

logstuig. Toen ik net begon te

zoeken met de metaaldetector

behoorde ik tot de laatste catego-

rie. lk schat dat ik toen een jaar of
twaalf was. lk had al mijn eerste

oude muntjes gevonden toen in

ons dorp de kasteelgracht werd

uitgebaggerd. De baggerspecie

werd via een buizennetwerk binnen

een dijklichaam gestort en dit
gebeurde allemaal vlakbij huis!

Nadat deze bagger was opge-

droogd leek het mij dan ook inte-

ressant om hier een kijkje te

nemen. Het kasteel dat in ons dorp

heeft gestaan, stamt namelijk uit

de r4e eeuw en dat biedt perspec-

tief, nietwaarl Na een poosje

zoeken had ik beet. Mijn C-Scope

piepte dat het een lieve lust was.

lk droomde al van grote zilveren

munten, maar daarvoor in de

plaats kwamen er twee Duitse

handgranaten tevoorschijn! Behal-

ve interessante voorwerpen uit

vervlogen tijden zouden er nog vele

handgranaten en ander oorlogstuig

volgen.

Tohad ik bijvoorbeeld met het blote

oog een 'bakje' gevonden.

Samen met een vriend,ie dat met mij
meezocht had ik dit mee naar huis

genomen. Een klein gedeelte van dit
bakje ontbrak en daaruit stak een

witte massa. We waren toch wel

benieuwd wat dit w¡tte goedje was en

we peuterden er voorzichtig wat uit...

Ook had mijn vriendje een vreemd

voorwerp gevonden. We wisten totaal
niet wat het was, maar het zag er wel
spannend uit. We namen het dan ook

mee naar huis. Toen mijn vader het

voorwerp bij de voordeur zagliggen
werd hij toch wel ongerust. Hij dacht
dat het een granaat was en belde de

politie. Het gevolg was dat een week

later de Explosieven Opruimings-
dienst (EOD) voor de deur stond.
Het ding voor de deur bleek een

Duitse geweergranaat te zijn.
Het "bakje" was een Duitse steel-

handgranaat !!l Beide voorwerpen
werden samen met de twee handgra-

naten (ook van Duitse makelij) in ons

dorp tot ontploffing gebracht, zodat
de ramen ervan trilden.

Wanneer ik hier op terug kijk is dit
niet echt iets om trots op te zijn.
Voor hetzelfde geld was ik er immers
niet meer geweestl Achteraf gezien

kan ik mijzelf het gebeurde niet echt

kwalijk nemen. Ten eerste herkende ik

het oorlogstuig niet, ten tweede

besefte ik de gevaren niet. Nu is dat
gelukkig wel anders. Cebieden waar

veel oorlogstuig ligt, worden geme-

den (zeker nadat mijn vader al op het

punt stond om mij het zoeken hele-

maal te verbieden, omdat hij het veel

te gevaarlijk vond) en ik heb mij
bewust verdiept in oorlogstuig uit de

Tweede Wereldoorlog, om het te

kunnen herkennen en juist te hande-

len wanneer ik het toch nogzou
tegenkomen. Vanwege deze laatste

reden heeft Johan Koning mij ver-

moedeli.jk al eerder aangespoord om

een stukje te schri,iven over vondsten
uit de Tweede Wereldoorlog.

En aangezien ik vandaag ook nog een

artikel van hem heb ontvangen over

Engelse militairia lijkt het mij een

geschikt moment om een stukfe te

gaan schrijven. Dit artikel is vooral

bedoeld om collegazoekers te helpen

bi,i het herkennen van gevaarlijk

oorlogstuig en om ze te helpen bij

het determi neren van on gevaarlijke

kogelpuntjes en lege hulzen.

Ongevaarl ijke kogelpu nten
en hulzen

lk begin maar met het ongevaarliike

oorlogstuig: de kogels en de hulzen.

Eerst zal aandacht worden besteed

aan kogels en hulzen van Duitse

makelij en vervolgens die van Engelse

en Amerikaanse origine.

Kogels en hulzen van geweren uit
het Derde Rijk

Het standaardgeweer van de Duitsers

was in de Iweede Wereldoorlog de

Mauser 98 k (afbeelding r). Het getal

98 staat hier voor het jaar waarin het

geweer werd geintroduceerd (r 898)

en k staat voor kurz, dat wil zeggen

dat de loop toen verkort was ten

opzichte van de oorspronkelif ke loop.

Met dit geweer

werden 7,92 mm
l<ogels afge-

vuurd. Het getal

7,92 staat hier

voor het kaliber. Op afbeelding z

staat een kogel die ooit als onderdeel

van een patroon in een dergelijk
geweer kan hebben gezeten. Er wordt
hier niet zonder reden het woord kan

gebruikt. Hel 7,92 mm patroon was

nameli¡k een standaardpatroon,
dat wil zeggen dat het

patroon ook in andere geweren

werd gebruikt, zoals het semi-auto-

matische Cewehr 4t en Cewehr 43 en

machinegeweren, zoals het Fal-

lschirmjagergewehr (FC 4z), de MG

34, de MC 4z enzovoorfl

aJbøelding t
De Mauser 98 K met

vtzter

aJbeelding z

Duitse 7,92 mm kogel

Lengte kogel; j,6 cm

Bij de l<ogel van afbeelding 2 moet
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7,92 mm kogel en huls (Duíts) von een machinegeweer
(oospronkelijk zat er een míterailleurband aan).
Kogel, j,8 cm, huls, 5,2 cm.

aþeelding j ll
Een deel van een Duitse miterailleurband van ijzer.

Lengte: 6,2 cm, hoogte: 3,8 cm.

å
oþeelding j lll
De MG-j4.

aþeeldíng 5
Engelse kogel en huls- Vergelijk de Engelse huls met de Duítse huls
van aJbeelding z. Kogel, j,5 cm, huls, 5,5 cm

afueelding 4
Kogel en huls van een Stuhrmgewehr , de kogel ís nooit
ofgeschoten geweest De huls îs van ijzer. Kogel, z,z cm,

huls, j,j cm.

het dan ook bij een algemene
beschrijving blijven. Er kan hiervan
alleen worden gezegd dat hij Duits is

(let op de vorm). De kleur op de

kogelpunt kan ook walzeggen.
Wanneer de punt zwart is, betekent
dit dat de kern van de kogel van staal

is. Doorgaans was deze van lood,
maar ze werden ook van staal

gemaakt omdat dit beter doordrong
tot lichte bepansering. Het is wel
mogelijk om aan de hand van uiterl¡i-
ke kenmerken tot een preciezere

determinatie van een Duitse huls te
komen. llanneer er op de huls
restanten van iizer en/of roestsporen
aanwezigzijn, dan heeft deze oor-
spronkelijk aan een mitrailleurband
gezeten. ln dat geval heeft er zo goed
als zeker iemand met een MC 34 of
een MC 42 geschoten (afbeelding 3,

nummer l, ll, lllen lV) op de vind-
plaats van de huls. \lanneer deze

uiterlijke kenmerken ontbreken is het
het meest waarschijnliik dat de huls

uit de Mauser 98k komt. Het Gewehr

4r, het Ceweh r 43 en de FC 4z (heeft
geen patroonband) werden namelijk
maar in zeer beperkte mate gemaakt

en in ons land dus ook gebruikt.
De huls kan ook van een specifìek
machinegeweer uit een vliegluig
afkomstig zijn, maar de kans hierop
acht ik kleiner. Het is dus redelijk
goed mogelijk om de hulzen te
determineren en bij een bepaald
geweer te plaatsen. Tenslotte moeten
er nog een bijzondere kogel en huls
worden genoemd (afbeelding 4).
Beide zijn afkomstig van een 7,g2
mm M P 44 "Stuhrmgewehr".
Dit machinegeweer was het allereer-
ste Du¡tse aanvalsgeweer en werd na

de Tweede lVereldoorlog gekopieerd

door de Russen in de vorm van de

AK-47 "Kalashnikov". llat opvalt is

dat de huls hier kleiner is dan de

eerder getoonde hulzen

Kogels en hulzen van gewercn van de

Geallieerden

De Engelsen hadden .3o3 inch

0,1 m^) munitie. De door hun
gebruikte patronen onderscheiden
zich van de Duitse in het opzicht dat
de Engelse huls onderaan in de

breedte uitloopt (afbeelding 5). ln dit
opzicht kan een Engelse huls van een

Duitse huls worden onderscheiden.
De op afbeelding 5 getoonde kogel

kan afkomstig zijn van een grendelge-

weer zoals de Lee Enfield ofeen
mach¡negeweer, zoals de Brengun of
de Vickers. De Lee Enfield was het
Engelse standaardgeweer, de Bren-

gun het standaard machinegeweer.

Net als bij de Duitse kogel het geval

was kan hier weinig worden gezegd
over het geweer waarmee de getoon-
de kogel is afgeschoten. Er kan alleen

worden gesteld dat het geweer Engels

was, en dat de kogel deel uitmaakte
van een .3o3 inch patroon. Van de

getoonde huls kan ook maar moeilijk
worden gezegd of die van een machi-
negeweer ofeen gewoon grendelge-

weer afkomstig is. De Engelsen

maakten namelijk voornamelijk
gebruik van geweerma gazijnen en

geen patronenbanden zoals de

Duitsers dat wel deden. ln het geval

van afbeelding 5 moet het dan ook
blijven bij een algemene determina-
tie: er is sprake van een Engelse kogel

en een Engelse huls.

Amerikaanse hulzen en kogelpunten
zijn goed te determineren. Wanneer
wordt gekeken naar de onderkant van

de huls dan valt er een duidelijk
verschil met de Duitse hulzen op.
Bij de onderkant van de Amerikaanse
hulzen is sprake van twee duidelijke
ingegroefde cirkels, dit in tegenstel-
ling tot de Duitse (afbeelding 6).
De vorm van de Amerikaanse kogel-

punt spreekt boekdelen.

Er zi,in ook Amerikaanse kogels met
een stompe punt. Deze zijn aÍkom-
stig van een .2o Mr karabijn (afbeel-

ding 7) .

Duidelijk zichtbaar zijn de z ringen op de

onderkant van de huls.

afteelding 6
De Amerikoanse huls en kogel-

Kogel, 2,8 cm, huls, 6,j cm.

Kogel en huls van Mlkarabijn (Amerîkaans)

Kogel, ¡j cm, huls z,j cm-
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-g mm kogel Engelse of Duîts. 9 mm huls Engels.

Kogel, t,6 cm, huls, t,9 cm-

Andere kogels

Tenslotte zijn er nog categor¡eën van

kogels die maar moeiliik aan een land

ofgeweer kunnen worden toege-

schreven. Dit geldt allereerst voor de

kogelpunten met een kaliber van

9mm (afbeelding 8). Zowel de Duit-
sers als de Engelsen hadden wapens

die munitie van dit kaliber afschoten.

Het enige dat met zekerheid kan

worden gezegd is dat ze afkomstig
zijn van een (machine-)pistool, zoals

de Stengun ofde Luger. De tweede

categorie zijn de .45 kogelpunten

(afbeelding 9). Deze zijn afkomstig
van (machine-)pistolen die zowel

door de Amerikanen als de Engelsen

werden gebruikt. Bekend zijn in dit
opzicht de "Thompson" (afbeelding

9, nummer r) en de Colt .45.

De derde categorie is tenslotte die

van de.5o kogels (afbeeldingg,
nummer z). ln de meeste gevallen

zijn die afkomstig van vliegtuigen.
Wanneer er meerdere van deze

kogels in een vrij rechte lijn in de

grond worden gevonden, is de kans

groot dat ze van een vliegtuig afkom-
srigzijn die een salvo afi¡uurde.

Link wapentuig
Het is niet mijn bedoeling om een

droge opsomming te geven van

allerlei soorten wapentuig. Het enige

dat ik probeer is om (beginnende)

detectorzoekers een klein beetje

wegwijs te maken en die kennis over

ongevaarlijke voorwerpen uit de

Tweede llereldoorlog te vergroten.

Het is dus zeker niet mijn bedoeling
om je warm te maken om munitie,
wapens en granaten te gaan verzame-

len. lk wil enkel en alleen wat achter-

grondkennis geven. Het gevaarli,ike

wapentuig dat ik nu bespreek,

bespreek ik alleen maar om te laten

zien waar je vanaf moet blijven,

omdat het levensgevaarlijk is.

Meerdere van deze gevaarlijke zaken

zullen zoekers waarschijnlijk maar

met moeite herkennen. lkzal maar

beginnen met de geweergranaten.

De Duitsers waren al ver met de

ontwikkeling van oorlogstuig in de

Tweede Wereldoorlog. Veel van dat

bijzondere wapentuig is in de grond
terechtgekomen. lk doel hiermee op

geweergranaten en raketjes die met
het Kampfpistole werden afgescho-

ten. Ceweergranaten waren granaten

die werden afgeschoten met behulp

van een schietbeker die aan het

geweer was bevestigd (afbeelding
'to).Zo kon men geweergranaten nog

verder weg krijgen dan de handgrana-

ten die men met de hand wierp.

De raketgranaatjes die met het

"Kampfpistole" werden afgeschoten

zijn een verhaal apart. Hiermee kon

men raketjes afschieten doordat dit
pistool een getrokken loop had.

Een getrokken loop wil zeggen: een

loop met trekken en velden. Dit zijn
groeven in de loop die ervoor zotgen

dat de kogel ofraket al draaiende

zuiverder naar het doel gaat. Dit in
tegenstelling tot de gladde loop

(denk aan de musketten en pistolet-
ten) die voor veel meer onzuiverheid
bif het schieten zorgf . Tenslotte wil ik
nog enkele onderdelen van wapen-

tuig laten zien (afbeelding rr).

Laat als je tijdens je speurtochten
oorlogstuig tegenkomt vooral gevaar-

lijk wapentuig liggen en meld het

netjes bij de politie! Het is het niet

waard om je hand of leven te verlie-

zen door ongeoorloofd gedrag.

Bovendien is het bij wet verboden om

scherpe munitie en wapentuig te
verzamelen.

aJbeeldíng rc
Twee voorbeelden von geweergranaten.

Helft van een aandrijf-

buisje van een PIAT-

raketwerper. lengle j, 6
cm.

Dop dîe voor de veíligheidop de

bovenkant van een Engelse z inch

mortiergta naat werd gedraaid.

diameter j,5 cm. Van dit soort

bestaat ook nog een groter lype.

e17Cm

oJbeelding I
g mm S,engun-

aJbeeldíngg t

aJbeelding 9 z

.5o kogel. Lengte 5,8 cm

oþeeldíng I ll
g mm Luger.

Thompson machínegeweer

PIAT-rakewerper met raket erîn



Ancient Art Gallery Stormbroek
Archeologische voorwerpen / munten

Heezerweg 143 5614 HD Eindhoven tel : 040 - 213 28 77
e-mail : info@stormbroek.nl - www.stormbroek.nl

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

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

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

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

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

Romeinse aardewerk fir'malamp met op

de bodem het nakerstempeÌ FORTIS
daleling :15 - 125 na Chrislus

Romeinse applique van een man
rret op zijn schoudel een fibLrla

3e eeuw, hoogte : 4,3 cm

Terracotta beeld van Aphrodie
met El'os, hoogte : 27 cm
datering : 2e eeuw vool Christus

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



Vrogen kunt u opsturen naor

J. Koning, Roodborststraat zo,
SgtG AG Leeuwarden.

lJ kunt uw vragen natuurlijk ook d.m.v. een

e-mail nau ons verzenden.

E-m ail: vra agba ak @ detecto ram ateu r. nlVRAAGBAAK
Yraag:
Van Anne de Boer uit Sneek lagen

er een tlveetal vragen..

Foto r : Een koperen munt?

Antwoord:

Aan deze vraagbaak werkten mee: D. Eekhof, F Croenendijk, J Zìjlstra, Medewerkers Fries Museum,.J Koning

Het gaat hier om 'jeton' met de

afbeelding van Sint Ceorge (St.

Jorìs) en de draak. ln het standaard-

werl< van Mitchiner'Jetons,
medalets&tokens-the
medieval period and Nurem-

berg'zijn ze beschreven op

de pag. 642 tlm 644. Oor-

spronkelijk komen ze uit de

regio Oostenrijk/Hongarije waar

ze tussen circa t65o en rSoo
werden vervaardigd. Ze werden geslagen

door de familie Roth in de munt van Kremnitz. Er ìs

een grote variatie in metaalsoorten, afmetingen en

stijlen. Ze werden breed verspreid. In de Theems in
Londen worden ze nog steeds gevonden! Veel van de

latere exemplaren hebben een oog dat er soms later,

maar soms ook bij de vervaardiging al aan werd

gemaakt. Ze werden dan als een soort talisman om

de hals gedragen. Op de voorzijde is St. Joris afge-

beeld op zijn paard die de draak aan zijn speer rijgt.
De tekst luidt:S.CEORCIUS EQVITUM PATRONUS

'equitum' is Latijns voor ridder, ruiter en 'patronus'
staat voor beschermheilige. Over St.Joris is historisch
gezien weinig met zekerheid bekend. Het meest

bekende verhaal is dat hij de draak doodde waaraan

met enige regelmaat kinderen uit het dorp werden

geofferd. Op de keerzijde is een boot afgebeeld,

waarin Jezus ligt te slapen terwijl zijn leerlingen de

boot in de storm varend proberen te houden (zie het

in de Bijbel in o.a. Mattheus 14'.22-3j beschreven

verhaal) lN TEMPESTATE SECURITAS betekent zo

veel als 'veilig in gevaar' (letterlijk in de storm veilig).
Aan de uitvoering te zien gaat het hier vrijwel zeker

niet om een 'vroeg' exemplaar. Overigens zijn er ook

na r8oo nog gemaakt maar dan niet meer in Krem-

nitz. juist omdat St. Ceorge voor de Engelsen een

bijzondere betel<enis heeft zijn er nadien in Engeland

tal van imitaties gemaakt. Vermoedelijk is

dil zo' n'laat' exemplaar.

Foto z: Een rond voorwerp van
een loodtin legering. Diameter z6
mm die dubbel gevouwen werd
gevonden.

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

imitatie muntsieraad model Tourse groot met een

pseudo randschrift, periode tzoof l1oo na Chr. Dit soort draagsierraden

werd in die tijd vaal< verzilverd of verguld. Dat het een namaak opschrift
heeft komt voort uit het feit dat het toen ook al strafbaar was om munten
na te maken. Op de achterzi,ide heeft een speldconstructie gezeten.

Vraag:

Op de zoekdag in Alphen a/d Rijn werd deze zilveren

munt gevonden. Gevraagd werd of we deze munt
wilden determineren via de vraagbaak.

Antwoord:
ln het boek Das Reich der Salier, 1c24-1125, ISBN 3-7995-

4r4o-3 hebben we het volgende gevonden. l(eulse

munttype, Ottoonse tijd met 3 delig stadswapen

Voorz.: S(ANcTA)/COLONI (A/ A (CRIPPINA)

l(eerz.: Kruis met kogeltjes in de hoeken met de tekst

ODDOIVIPH NC ln de Salische tijd was dit het meest

gangbare type. De doorboring laat zien dat deze munt is

gebruikt als hanger. Deze munt dient zeker nog wel aangemeld te worden.

Vraag:

Recentelijk vond ik in de Betuwe met mijn splinter-

nieuwe XP adventis detectordit voor-werpje.

Diameter Jo mm., materiaal brons ingelegd met
kol¡altblauw email. Aan de achterzijde zijn duidelijk
bevestigingspunten van een naaldsluiting zichtbaar.

Hoewel op de bewuste locatie met name maleriaal uit de

r1elrye eeuw gevonden werd, denk ik (hoop ik) dat dit ee

toch wat oudere vondst is. Ik ben dan ook zeer benieuwd

uw mening en determinatie.
Met vriendelijke groet,

M.A Ouwehand, Monnickendam

Antwoord:
Het gaat hier wel degelijk om een ouder voorwerp en

wel een zgn. kruisfibula uit de 9e/roe eeuw Wat hìeraan

echter opvalt zijn twee dingen. Er heeft aan de afbeelding te

zien een oog aangezeten waardoor het ook als hanger kon worden gedra-

gen. Ten tweede is de onderzijde ook geglazuurd. ls dit als experiment

bedoeld geweest. We weten het niet maar niemand van hetteam heeft het

eerder gezien Melden meer dan waard.

Vraag:

Beste redactie,

r. Hierbij stuur ik jullie foto's van twee voorwerpen die

ik graag gedetermineerd zou willen hebben. De lengte

van het zilveren cilindervormige voorwerpje is 2,5 crn, de doorsnede r,3

cm. Aan de achterzijde loopt van boven naar beneden een

gleuf van r mm. In de bovenzijde zit in het midden een

ldein rond gaatje van circa z mm.Wat en hoe oud is
het en waar werd het voor gebruiktl
z. De lengte van het blauwe glazen voorwerpje met
koperen randje is cllca 2,3 cm. Het is circa r.9 cm.



breed. Waar werd het voor gebruikt en hoe oud is het
en wie staat er opl
Alvast hartelijk bedankt en de complimenten voor
jullie b1ad.

Anne Hoekstra

Antwoord:
Anne, het zilveren cilindervormige voorwerp is een

meetlinthouder. Via de gleuf kon men het lint dat om
een asje zat gewonden in en uitdraaien via een hen-
deltje of knop aan de bovenzijde. Voor een juiste
datering zou het mooi zijn als er merktekens op
aangetroffen zijn. )ouw verhaal lezend is dit waar-
schijnlijk nielzo. We gaan er vanuit dat dit stukje
zilverwerl< te dateren is na l8oo.
Het blauw glazen voorwerp is een ringzetting met
steen van een herenring. Hierin kunnen we het portret
van een man herkennen. Wanneer we precies weten
wie daar opstaat is er een juiste datering aan te geven.

Celet op de details van de kleding houden we het op
rond r58o-r6oo. Dat hoeft weer niet te betekenen dat
de glassteen zo oud is. We wachten nog op een

reactie van een andere expert. ls deze anders dan
melden we het. Cezien de lange tijd dat jouw vraag al

in behandeling is, doen we het eerst zo

Vraag:

Hallo. Ik heb deze week iets gevonden op mijn
zoekterrein maar ik kan niet vinden wat het is.
Hebben jullie toevallig een ideeì Het voorwerp is
ongeveer ro cm lang
Groeten /an Holtman, Hummelo (G1d.)

Antwoord:

Jan, we hebben

hier te maken met een

stuk van een bronzen ruiter-
spoor. De langezijde heeft in het

verlen gde doorgelopen.

Vraag:

Geacht Determinatie Team,
Mijn naam is Walter Buikens en ik ben een nog vrij
onervaren zoeker. Ik heb in januari van dit jaar een
XLT gekocht bij Mid Holland en ben hiermee maar
in het diepe gesprongen. Ik heb mezelf aangemeld
als lid van DDA en ben ook twee dagen op de
jubileumzoekdag geweest. Deze vond ik in alle
opzichten heel erg goed. Helaas moest ik in
Alphen aan de Rijn verstek laten gaan, omdat
ik moest well<en.

Maar goed om nu tot de kern van de zaak
te komen, onlangs heb ik op een ald<er in
Landgraaf de volgende vondst gedaan,

(zie bijlage) maar heb geen idee van
wat ik nu heb gevonden. Het voor-
werp heb ik gescand en ik hoop dat

de afbeelding duidelijk genoeg is. Het is ro,8 cm lang en de grootste
diameter is 19 mm. het gewicht is ongeveer 76 gtam. het onderste
gedeelte is rond met drie ldeine iets dikkere ringen.
Het gedeelte boven de wat dildcere tussenrlng is hoekig en bestaat uit 8

platte vlakjes welke iets gesieten zijn waardoor dit stuk rond lijkt. Eerst
dacht ik aan een soort naaldenkoker maar ik denk niet dat hij open kan
gezien het hoge gewicht. Volgens mij is het massief. Het volume is rz ml
wat ongeveer neerkomt op een soortelijk gewicht van 6333 kg/m3. Het
mate¡iaal is een soort legering met koper erin.
Hopelijk kunnen jullie mij iets meer vertellen over datering en doel van
dit voor-werp.

Met vriendelijke groet: Walter Bulkens.

Antwoord:
Waltel het voorwerp is inderdaad massief Wij denken aan een klein
kanon (kinderspeelgoed). Het heeft op een onderstel ofaffuit gelegen.
Datering r7-r9 eeuw.

Vraag:

Hierbij enkele foto's van vondsten die ik niet helemaal thuis
kan brengen, mijn vrouw en il< zoeken nog niet zo

Foto 3: Van deze dingen vinden we er erg veel.

(soort dop/kurkìì).
Foto 4: Dit kettinkje werd gevonden op een aldcer waar veel hangertjes,
oudere duiten en gespen vanafkwamen. (is dit een onderdeel van k1e-

dinglì) Met vriendelijke groet, Martijn en Pauia Cornelissen, Soest.

Antwoord:
Foto r: Een stenen (gebakken aardewerl<) bal. De gevonden bal is qua
afmeting te groot voor het bikkelspel. Deze bal heb ik eerder gezien. Men
beschreef deze ballen als verfmengbal. Ooit heb ik er een gevonden
tijdens een opgraving in Sneek. Door het gebruik van deze bal werden de
grondstoffen van de verf vermalen. lk dateer deze ook dan in het midden
van de r7e eeuw.

Foto z: Deze zilveren voorwerpen moet men in de hand hebben om te
l<unnen determineren. ls het zilver dan zullen er merktekens aanwezig
moeten zijn. Daar ze groTer zijn dan de diameter van de oude gulden en

onderin een opening hebben kan het gaan om afsluitingen van glazen of
zilveren flesjes of potjes. Laat ze maar eens zien op een determinatiedag.

Foto 3: Deze koppelscharnieren (wartel) behoren bij het paardentuig.Te
bestaan uittwee helften, de ronde behoren bij elkaar. Deze waren verbon-
den met een stangetje welke in de gaten geklonken zaten. Op deze manier
werden twee leren riemen met elkaar verbonden en waren op deze manier
onafhankelijk draaibaar. Ook hier een datering van l goo tot heden.

Foto 4: Een kettingwelke een onderdeel vormde van het paardenbit. Deze

:::ï1ï 
," bit zelf om de lederen riemen bij elkaar te houden. Datering



Assortiments
XP-Modellen

H€T II €€N q€G€V€N DÀTXP NÀÀK ZUN KLÀNT€N
LUlfr€Kr.
ldeën en wensen van gebruikers worden meegenomen in de verdere ontwikke-
ling van deze detectors. Vandaar dat je die wensen en ideën nu terug vindt in
de drie nieuwe modellen XP-Detectors die op de marktzijn gekomen. De drie

nieuwste machines van XP in een zeer lichte en stevige ABS kunststof behui-

zingwegen nog maar 32o gram. Kun je een detector nog beter makenl Ja dus.

€€N ÀÀNTÀL D€T€CTOK| T€N H€€FT ZUN W€Ni€N OP

PÀPI€K Ç(ZÍ.
Je krijgt waar je voor betaalt, maar hoe zit het met bedieningsgemak en voldoet
het apparaat aan je eisenl XP heeft de zaken eens omgedraaid. De detector
wordt gebouwd rond de wensen van de zoekers. Een aantal detectoristen heeft

zijn wensen op papier gezet. Vrijwel niemand wil veel toeters en bellen, dus het

bedieningsgemak is een pré. llat ook heel belangrijk wordt gevonden is

gewichtsbesparing. Dat scheelt nu dus al bijna een halve kilo bij XP, aan wat je

mee moet zwaaien of wat er aan je riem hangt. De Amerikanen hebben het

over een 'hip-mount' als ze een spatwaterdicht tasje bedoelen waarin je de

elektronica kunt meenemen. Het is met geen enkele detector verstandig om

door de stromende regen te lopen.Zo'n'hip-mount' is natuurlijk heel handig
om het belangrijkste onderdeel droog onder je jas mee te nemen.

D€ D Ußß€L€ D ISCKIMINÀTI€
ln de Alle metalen stand geeft ijzer een dubbele
'piep' en non-ferro een enkele piep. De dubbele

discriminatie is variabel instelbaar voor het afr,vij-

zen van klein ijzer tot treklipjes van blikjes. De

'silencer' kan op verschillende manieren gebruikt
worden; voor op schone grond tot gemineraliseerde

ALTUD HÀNDIÇ OP €€N MODD€KJG€ ÀKK€K
Kleine verbeteringen in details brengen minder ergernis, de onvermijdelijke
connector van de schotel en schotelaansluiting zijn verguld. Een aparte dop

zorgt ervoor dat er geen vuil in het contact komt wanneer je de schotel hebt

losgekoppeld. Altijd handig op een modderige akker. Het opladen van de accu

pack gaat gemakkelijk via de schotelaansluiting, je hoeft de accu's dus niet

meer uit de detectorte halen. Tot slot is er nog de

keuze uit drie schotels, groot, klein en ellìptisch,
geschikt voor verschillende zoekgebieden.

Nl€UW: D€YP ADYIOO ABl.
Het topmodel van XP-Detectors is de XP Adventis ABS, de

middenklasser is de XP ADXzoo ABS en nieuw is de XP ADXroo
ABS. De laatste is gebouwd omdat er vraag is naar een goede detector in een

lagere prijsklasse, maar dan wel een met de bekende XP eigenschappen. Deze

detector heeft alle XP eigenschappen in zich, en is daarom ook zeer geschikt

voor iedere beginnende Iiefhebber van het levende verleden.

NI€€K INFOKMÀII€:
I m porteu r: Steenbergen Detectors Hulst

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst
ott4-j7o48o
I nte rn et: www. xp - d ete cto rs. n I

E-mail: detect@wxs.nl

u¡tbre¡ding

Detector Shop in Musselkanaal

heeft het assortiment metaaldetec-

tors en accessoires opnieuw fors

uitgebreid. Naast het beroemde Ameri-
kaanse merk White's is men in Nederland

ook de hoofddealer geworden van het Engelse merk

VIKING Detectors. VIKINC detectors kenmerken zich

door geavanceerde (digitale) techniek voor een wel

zeer betaalbare prijs.

De VlKl NC detectorserie begint met de VIKINC-5 voor
de beginnende detectoramateur en eindigt in de serie

met de VK-3o als absoluut digitaal topmodel voor de

veeleisende detectoramateur. De VIKING-6, VK-ro en

de Vl(-zo zijn prachtige middenklassers en kennen

zoals de gehele VIKINC-serie een eenvoudige bedie-

ning, robuuste afi,verking, prima prestaties en een

lan ge betrouwbare levensduur.

De VIKING detectors worden geleverd met z jaar garan-

tie en met vele gratis accessoires.

BLACK-ADA detectorschep pen zijn wereldwijd een

begrip in de detectorwereld en sinds kort ook in
Nederland te koop bij de Detector Shop. Sublieme

kwaliteit en afi,verking in gepolijst Roest Vast Staal

(RVS) ofin Powder Coated Black Steel geven de

detectoramateur een uiterst ruime keuze uit maar

I iefst r 7 uitvoerin gen.

Coed nieuws ook voor I

alle White's zoekers '\

die in het 6ezitzijn van het topmodel de DFX.

Jimmy Sierra's BigFoot (45 cm schotel) voor de Whi-

te's DFX is nu leverbaar bij de Detector Shop. Deze

grote schotel biedt de DFX'er de mogelijkheid om zeer

snel en accuraat grote terreinen ofstranden afte
zoeken. Naast de BigFoot levert de Detector Shop

ook de befaamde Jimmy Sierra

koptelefoon, de Maxiphone ll.
De koptelefoon behoort tot het

absolute topsegment en is dan

ook speciaal ontwikkeld en

gemaakt voor detectoramateurs.

Voor nog veel meer nieuwtjes en de laatste aanbiedin-

gen kan men kijken op de uitgebreide en informatieve
webpagina van de Detector Shop.

Detector Shop, Horsten 32,958t TD Musselkanaal,

o599- 47 o878, www.detectorshop. n I

grond.



LÀS€K D€€P sCÀN Nieuwe verkoopruimte
zo € Ks cHt)t Midholland Detectoren

te BunschotenLaser heeft een nieuwe wid-scan schotel voor de

Laser Rapier op de markt gebracht. De deep scan
zoekschijfis een aanvulling op de standaard zoek-
schijf. Na veehrrldig testen door een aantal Laser-
gebnrikers is gebleken dat met de deep scan zoek-
schijf meer diepte wordt verkregen op met name

akkers. De concentrische
standaard zoekschijf is

beter op stortgrond.

Midholland Detectoren bestaat alweer drie jaar. de klanten weten ons inmid-
dels te vinden en waarderen onze service. Hierdoor is onze verkoopruimte wat
aan de kleine kant geworden. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen
zi,in hebben we besloten om een nieuwe verkoopruimte te bouwen Omstreeks
t januari zoo3zijn we klaar met de verbouwing en vanaf die tijd nemen we de

nieuwe ruimte in gebruik.

Uiteraard kunt u ook tot die tijd gewoon bij ons terecht voor informatie, de

aanschafvan een detector en accessoires ofvoor service en reparaties.

L¡15ËIT
metal detectors Informatie:

Miliron,
deep scan

Een nieuw product van

Tel. o45-54ß72
miliron@home.nl Met vriendelijke groet, Wilhelm Bos, Midholland Detectoren, www.detector.nl
www.miliron.nl info@midholland.nl,Iel: q3-299945o,

CSM: o6-21885695 (bereikbaar van 9.oo - z3.oo uur)

C.Scope 99oXD
Veel zoekers zijn met de C.Scope 99o hun
hobby begonnen. Een prettige detector met
het bekende systeem van lage bromtonen als

indicatie voor ijzer en hoge tonen voor goede

voorwerpen. Na jaren het zelfde model
gevoerd te hebben heeft C.Scope een opvolger
geintroduceerd, de CS 99oXD. De nieuwe CS

99oXD is net als de andere modellen uitge-
voerd in het bekende C.Scope armsteun
model. Ongetwijfeld zal ook dit model weer
een succes worden. lntroductieprijs EUR

379,oo

I nlichtingen: Celan Detectiesystemen BV

Tel. o73 548 tt99, e-mail:info@gelan.nl
www.gelan.nl

\)t/¡nnaar!
De winnaar van de Steenbergen slagzinwedstrijd is:

Sabine van Beckhoven, Legrasweg l, l25t GS Laren NH, o35-533415o,

Zij heeft de XP-metaaldetector gewonnen met de volgende inzending:

Bij Steenbergen Detectors Hulst zit je altijd goed,

omdat zij beschikken over topprodukten en expertise in overuloed,

bovendien, en dit is echt geen overmoed,

zie je ook aan hun website dat Steenbergen weet wat

op detectiegebied ertoe doet.

Detection Systems Holland:
De BODEMRADAR

Een bodemradar wordt gebruikt om objecten (funda
menten, water, leidingen, tunnels, grotten, metalen
voorwerpen etc.) welke diep in de grond ziïenzich-
baar te maken. Er zal dus geen verstoring van de

bodem plaatsvinden. Deze radars hebben een inge-
bouwde videoontvangstunit met daarbij een mini
(kleuren) monitor. Tijdens zoekacties geeft de

onboard monitor dus direct weer wat er zich diep in
de grond bevindT, slaat dit op in het geheugen en
kan later gedownload worden in je computer. Het
dieptebereik is tot zo meter (afhankelijk van de
grondgesteldheid). Voor meer informatie:
www.metaaldetectors.nl of vraag een folder aan.

Gelan Detectiesystemen BV

wenst iede¡een prettige

feestdagen en een gezond

en succesvol 2fXl3 toe.

Gefeliciteerd
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' - M¡ddeleeuwse gouden munt
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TRACKER IV
Een goed hegin

- Geluids discrininatie
- Begelbare gevoelugheid
- Regelbare discrininatie
- Ven¡tisselbare lB cm schotel
- Batterijen controle d m.v. geluid
- Ko pte I ef oo n a a nsl u iti n g
- Mogelijkheid on schotels te verwisselen

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle netalen
- Volledige discr. stand
- Me er-toons geluidsd tsc rimin a lie
- Begelbare gevoeligheid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
-Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- liptoetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Regelbare discriminatie
- 3-too n s g e lu id s d i s c rim in ati e
- 3 standen Ìjzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Auto m ati s c h e g ron d ba I a ns
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldscherm
- Armsteunmodel
- Verwisselbare 2l cm. schotel
- nptuetsen bedìening
- Begelb a re D isc rimÌnati e/N otch
- Regelbare gevoeligheid
- Automatische grondbalans
- Kopte I efo on a a nsl u itin g

- Led bafterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare discr, en gevoeligheid
- No motion all metal en motion all metal
- S-to ons g el u i d sd i sc ri m i n ati e

- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Laoe spanning tndicatie
- Handmatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

, , outcK DRAW il
a tn ÞtÌ' Êeh¡uikersvriendeli jk

Zilveren nunt l58l

St. Joris

/ tAND STAR
De akker specialist

Bone¡nse munl

Pelgr¡msns¡gne SL

ca 1575-1650

ØøwørcHø/ø
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - TeL (01 l4) 370480 - fax (01 14) 370481

E-mail:detect@wxs,nl - lnt.00 3l ll 4370480 - http://home.wxs.nl/-detect/
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De weersverwachtingen waren van te voren niet geweldig. Maar tussen de

verschillende oceaanstoringen door, bleek het zaterdag z november opeens

heel aardig weer te zijn. Regenpakken waren niet nodig, de leden konden

zelfs tussen de middag buiten hun broodje eten.

De zoekdag in Archeon was weer een geslaagde en gezellige dag. z7o

zoekers hadden zich ingeschreven voor de wedstrijden. Veel zoekers waren

ook deze keer weer met hun gezin gekomen. Alleen aan de kinderwedstrijd

deden alzo'n 4o kinderen mee.

Tussendoor kwamen er ook nog diverse leden een kijkje nemen of hun

spullen laten determineren.

Voor en tussen de wedstrijden door was het een gezellige drukte bij de

stands van de importeurs, en werden er diverse detectors en veel boeken

en accessoires verkocht.

Ook van de mogelijkheid om vondsten te laten determineren en fotografe-

ren werd volop gebruik gemaakt. Tijdens de wedstrijden werd er gezocht

naar genummerde penningen. We hadden gehoopt dat er deze keer ook

wat leuke natuurlijke vondsten zouden worden gevonden, maar dat viel

toch enigszins tegen.

De prijsuitreiking had iets speciaals want die werd gehouden in de arena.

De prijzen bestonden deze keer uit flinke geldprijzen.

Al met al een leuke dag. ìle hopen als organisatie dat u het naar de zin

heeft gehad. Heeft u een leuk idee voor een zoekdag, ofweet u een

geschikte locatie met terreinen voor een nieuwe zoekdag, laat het ons

weten.
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FRIESLAND

T Kooistra Metaaldetectors
Compass / Garrett / C.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron

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

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

Zilverlaan 48,8471 EB \lolvega (Frl)
tel (o56r) 6r o8 77
E-mail: lankman@zonnet nl
I nternet: www metaaldetectonwolveganet nl

J.P Beukemastraat r8, 9965 RJ Leens
tel (o595) 57 t7 49, mobiel o6-4ooztz64
lnternet: M metaaldetectie com

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel (o599) 47o 878, fax lo599l 47o qg
mobìel o653 643 785
E-mail: info@detectorshop nl
lnternet: M,detecforshop nl

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

Zwaluw r5, 3752 NlV Bunschoten
tel q}299 94 9r, mobiel 06-21885695
E-mail: info@midholland.ni
I nternet: w.detectoLnl

Pieter Maatsstraat r2
r777 AP Hippol¡ushoef
tel (02271 59 3z 86, fax (o22j\ 59 t1 29
mobiel: o6-zozz77go
Email: djlaa n @zonnet n I

lnternet: wwdjìaan nl

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

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

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

Kleine Haarsekade rr9
4zo5 NA Corinchem
tel (or83) 62 15 oo

EIR Technische
documentatie & I nstructie
Tesoro / Minelab

Meidoornstraat 39a, 3o36 WC Rotterdam
tel (oro) 4678478, mobiel o6rr3zzr96
E-mail: e.jroosen @freelernl

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scopè / Fisher

T
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Atlantis M etaaldetectors
(Hofman Electronica)
Verkoop / Service / Ontwikkéling van
White's en Atlantìs detectors

Het Slerrenbeeld 48, 5zr5 ML's-Hertogen-
bosch
tel (o73) 548 tt 99,fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
Internet: w.gelan nl

r P. vd Putten
C.Scope / Fisher

Ionterstraat r2, 556r AN Riethoven
lel (o4o) 2o7 j9 92

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron / Carrett /
Detector Pro

Stat¡onsstraat r32-r34, Deurne
tel (o4g?\ 3t 44 65

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (934) 677 4063

ESKl detectiesystemen
Diverse merken landl en onderwater-
metaaldetectoren / C.Scope / Minelab
Tesoro / CEIA / Opsporingsservice
Verhuur van metaeldetectoren en
detectiepoorten

Haverdreef t9, 7oo6 LH Doetinchem
tel. (o3r4) 39 t4 56, fax (qt4) 39 t4 z4
lnternet: M.ceia nl, E-mail: info@ceia nl

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

Hondorpweg r, 7'r2ì KA Aalten
tel. (o543) 47 86 96, mobìel: o653 964o75
E-mail: info@coinhunters nl
lnternet: wwcoinhunters nl (under construc
tion)

T

T
T ADSG Metaaldetectie

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

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 43o o5 tz, fax (oS¡) +;+ :S S8
E-mail: info@detect.nl
lnternet: w.detect nl

lab I

Veerpad z, 8276 AP Talk
tel (o38) 363 65 9t , fax (q8) 3fi 64 8o
E-mail: info@ metaaldetectors nl
E-mail: metadec@ws.nl
I nternet: M.metaaldetectors nl

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N O P

tel (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo detectors@wolmail nl
I nternet: m flevodetectors nl

Detectorland lGerard de \lVitl
Verkoop en verhuLìr van de bekendstd
merken op de markt
Tesoro/ lV i nel a b/C a rrett/Co m pa s s/
Detectorp ro/e nz..
Tevens; opsporing op verzoek
Ervaring: zoeken in en onder water

Titostraat 42, r3r4lC Almere
Iel nr, (q618448443, mobiel (o6)zo5436zo
E-mail: Dagobertr @chello nl
I nternet: w.detectorland nl

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

DEPA Zeeland
o.a. White's metaaldetectors

lndustrieweg z-6, 438o AC Vlissingen
tel (or8) 41 63 5r, fax (orì8) 41 5j 20
Tevens een vestiging in Goes

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

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel (or4) 37 o48o, fax: (orr4) 37 o4 8r
lnternet: ww.detectornet nl
E-mail:detect@wxs nl

M iliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
lmporteur Laser metaaldeleclors
Dealer Whìte's, Minelab, lesoro en CEIA
detectiepoorten

Dr Philipsstr 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 5231872, mobiel: o6 l3ozoot
fax (o45) 54 t8 7z
E'mail: miliron@home nl
lnternet: ww.miliron nl

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

Bontehondstraatl-5, 456r BA Hulst
tel oo3r (rr4) 17o48o,fax:oqt ft4)37o48t
l nternet: \W.detectornet nl
E-mail:detect@ws nl

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

Hooghuisstraat 26, B z94o Hoeven, België
tel ß2) q66gt1, moblel (32) o4758t5o26
E-mail: ronnym@yucom be

I

T Detector shoo
Hoofddeaier urn \t/h¡t"'r, Vl Kl NC,

r(

Detectoraccesso¡res / Detectorverhuur f
lnruil / Opsporingen / Adventure and
fun enz.

T
T

T

T Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / lVlinelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur
Inruil / Opsporing

T

T

T

T

T

T

t
T

GELDERLAND

ZEELAND

ZUID-HOLLAND

FLEVOLAND
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Fisher 1210

CIETEIHffi
r- FISHER. een miil-

'de geschiedenis,
een fabrikant van metaal
detectoren die zijn 70 jarig
jubileum viert en dat
deelt met ziin 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-
tän'i Gebaseerd op de versla-

- .gen val,4q CZ zoekers dat
waardevolfe objecten buiten

.r- Je munten identificatie wor-
, den,gbdetecteerd, is er nu een

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

= [yn kant, naast zilverpapier
ligge-rlde muRten heeft gede-
tecteerd. Dankzij SMD elektro-
n-ica, gehéugen voor de laat-

. ste afstelling, snelle VCO
. pin-point, een gevoelige wide

scan,ãlle lnetalen, auto-tu ne,-nat strand zoekafstelling en
een demontabele behuizing
voor urènlang zoekplezier,

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

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'i 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 sw¡tch "
voor het snel wisselen van
afstelling en pin-pointen. De
extra t¡jd die u kunt gebruiken
om uw vondsten te bewonde-
ren. Ga terug naar uw "afge-
zochT" veld en zoek dat nog
eens rustig af met de 1270 en
u zult net zo verbaast zijn over
het resultaat als de 1270 zoe-
kers die u voor zijn gegaan.

GEN
DETECTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)73 548 
,l199, fax: +31 (0)73 548 1195

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

Waarom u nu k¡est voor een Fisher detector bij Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fabrikant

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

. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

detectors

. Wii hebben alle modellen op voorraad

. Wii leveren detectors met CE keurmerk

De eerste uit een hele nieuwe serie
metaal detectoren van Fisher met nog
meer dieptebereik.

Afmetingen en gewicht
Lengte (bedrijfskl.) inst.: 104...135 cm

Type:

D iameter:
Afscherming:
Uìn¡risselbaar:

Zoe k:

Detectie toon:

Elliptisch, Co Planar

B " waterdicht:
r00 % ESt

Ja

Pate nt
Lage toon = ijzer,

lage/midden toon = zilverpapier, nikkel, ronde

trekringen, midden/hoge to0n = vierkante

vier tonen met num. l.D.

n-motion) visueelnumeriekuitlezi

Autom. Grond Tracking Ja

Autom Grond Balans Ja

Nat zout strand afst Ja

Type:

Bâtterij controle:

Bediening:
Geheugen:

Display
LCD verlichting

(2) 9 volt, verbruik: 20-25 uur
automatisch

ïptoetsen
Ja

Groot LCD met const.aand,
Ja

.iè
. Wii hanteren een eigen garantietermijn van ,,

¿.. Wii leveren met Nederlandse handleiding i\

H L.{Bo



6Jo 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 'rjzerdis-

criminatie.

Jollt-

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

Met duidelijke, grote meter voor vondstidentificatie
en diepteaflezing. Automatische en instelbare grond-
balans en instelbare basistoon.

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

soires, boeken enz.

Leden 5% korting. Alle nieuwe apparatuur wordt geleverd met Nederlandse
gebruiksaanwijzing, 2 jaar garantie en een hoofdtelefoon.

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


