


Eldorado

Dit is de lichtste akkerzoe-
ker ooit gemaakt, hier krijg
je geen tennisarm van,
weegt 999 gram! Nu met de
nieuwe superlichte 21 x 24 cm spider
zoekschijf. Ondersteel helemaal van kunststol r 9 volt
inlegbatterij. Met grondontstoringsknop en frequentieschakelaar èn

o discriminatie! € 699,-

€onquistador
F Max

Wordt veel verkocht aan

archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudi ge

bediening, geringe
gew¡cht en door zijn

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

€ 599,-

N¡euwste onderuater-
detector van Tesoro. Voorzien van
een zout- en een zoetwater- stand Nu
met ¡nlegbatterij. Hoge gevoeligheid uiteraard
voor kettingen en kleine gouden voorwerpen.

€ 1095,-

Silver pMax

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

Compadre

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

detector heeft n.l o-discriminatie!

€ 339,-

-ö: "t)*

€ 459,-



MINELAB

Professionele analoge detector voor de prÌjs van een mid
denklasserl Prima ¿kkerzoeker en scoort vooral zeer goed
op k eÌ en andere zware grond, omdai er een wide sc¿n
zoekschÌjf gebru kr wordt Zoekschijf:
keuze tussen zo of z5 cm schijf (met
beschermkap) Crondontstoring: zelf in te
stellen Werkfrequentie: 5 kHz
Om te bourven tot heuprnodel
Cebrurk: 8 penlight batterij.
en Carantle: z jaar

t7 frequentres ln combinatie met de z5 cm w de
scan zoekschijf heeft dat tot gevolg dat de Excalibur tol

de krachtrgste delectors behoort ls ¿ls wa¿ddetector te
gebruiken rn zoet, en zout water (totaal geen storing. noch van

zout of mÌneralen, en toch discrimÌnatie van jzer en zrlverpap er)
als duÌkdetector (tot 40 meter d epte) en waar nodig a s landdetector

Wordt ge everd met: lader, waterdrchte hoofdtelefoon en beschermkap

De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!
Diepst zoekende ana oge detectoi voor binnenl¿ndse terre -

nen 'Pakt vooral ook grotere voorwerpen op diepere n ,.'eaus

Bovend e¡ ìs de Sovereign El fe een supergoede stranddetec
tor, toteal geen storing door zoutrnv oeden Werkt op t7 fre

quenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes Het
dctectorhurs kan achtcrop de ¿rmsieun gemonteerd ivorden, rvaardoor een

goede ba ans verkregen urordt, maar ook on¡bouy.,en tot heupnrodel rs n een n,ìp gebeurd De zoek
schijl is een stuk lichter (dunner) dan r,¿n de oude nrode len, de schÌjfze f heeft nu een jnsebouride
transmitter u,aardoor nreer \.,ermogen rs verkregen Het batterijpack, rraar E pen ight ballerijen rnge-
egdwordenklikjeÌntweesecondenÌnenuithethuis DeElÌtersurtgerustmeteen20cmofeenz5
cmv¡idescanschijf,aanjoudekeuze Detectorsmetlvrdescanschl\iengaanbrederopdegrondin
en pakken' daardoor op een d eper niveau nreer grond en vondslenl Wrde scan schijvcn ver
lezen bovendien mlnder varr hun dieptebere k rnei name n klergrond Oplader en Nrk.
kel Metaa Hybrìde op aadpack zìjn bìj de prljs rnbegrepen

De digitale n¡eter en de draagtas
acce5so res

€ 199,- -",",

Nìkkel/metaa hybrrde op aadpack
c q draagtas met band

- lader en een bescherm

€ 149,-

,,. \. 'En?"
î' +:

'1

"i¡.C

Explorer X5.en

s

mel b¿nd z ln ¿p¿rte

€ 949,-



PAGINÃ z6-27

Van het bestuur

Driepas uit een driehoek

De discus van Callantsoog

Rotzooi, dat is toch troepl

Varia

Bronzen staafies

Gebruikerservaring Compass

Vondstberichten

Stille levens beleven

De Draak in de Middeleeuwen

Vondst van het |aar

Vraagbaak

Detector magazine is het verenigingsblad van

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

Sluitingsdatum kopij en advertenties: r augustus

Redactie

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

J Koning, !f. Kuypers, W. van den Brandhof,
M. Hoffmann

Adviseurs en medewerkers redactie:

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

Redactieadres

De Detector Amateur, Hanebalken r53,

9zo5CL Drachten, Fax (o5rz) 5451 11,

e-mail: redactie@detectoramateur.nl

Advertenties
Tarieven op aanvraag bij de redactie. Het bestuur
behoudt zich het recht voor advertenties zonder
opgave van redenen te weigeren.

Vormgeving en layout
ts Crafisch buro Creatype, Drachten

Druk:
De Marne, Leens

ISSN: r386-5935

O Copyright: Niets u¡t deze uitgave mag worden verueelvuldigd en/ofopen-
baar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm ofop welke wìjze

dan ook, zonder voorafgaande, schriftel¡jke toestemming vån de redaclie

a

a

a

a

o

o

a

a

o

o

a

a

2

6

ro

12

't4

ì6

t8

25

26

28

3o

35

Van het Bestuur

Voorwoord 69

In dit voorwoord heb ik gedeeltes meegenomen uít míjn

openíngstoesprøøk d.ie ik tijdens de laatste ledenvergøde-

ríng hield op 24-o 5- 20 o 3.

- Goedemorgen allemøa.l op deze jøørvergødenng in
zooj díe tevens de Løøtste is die op deze locøtie wordt

houden ín verband. met het sluiten vøn deze school.

Het øfgelopen jaar 2oo2 kenmerkte zich door een gesta'ge groei van het

ledanbestønd. Wøa.r dit toe heefi geleid kun je o.ø zíen aøn de kwølitøit

en uitvoenngvøn ons ledenrnøgøzine ín zooj.

Wøt mij echter zorgen bøørt ís het gemak wa.armee elk jøar weer,

mensen met heL Lidmøøtschap van een verenigíng onxga,øn. Het komt

steeds vøker voor døt men het Lidmøøtschøp niet tijdíg opzegL. Geluk-

kígwøs er deløøtste jøren nleer aanv)as døn er opzeggingenwa.t'en.

Dit is mede te dønken aan onze intemetsite.

Zelfvenuøcht ik, gezien de bezuinígíngen opgelegd door de zittende en

nog meer door de komendø regering en het kostenstijgende øspect nøør

gemeenten en bedrijfslnen, mede het gevolg vøn een veranderd denkpø-

troon va.n de jongere gønerøtíe, hoe nlen nxat een vereníging behoort om

te gaq.n, døt het ledenbestønd zich in zooj zal støbilíseren.

ZoøIs jullíe zien ontbreken er een tweetøl bestuursleden.

Dírk Smilde heefi haluenuege de week te kennen gegeven om studie

red.enen níet aønwezig te kunnen zijn.

Johøn Bosma geniet van een løng weekend' met vrouw en kin'deren.

Toch hebben we gemeend om deze jøantergødering door te moeten

løten gaan omdøt we verder moeten met onze verenigtng en de mooie

hobby die we beoefenen.

Op deze bijeenkomst hebben we tevens afscheíd genonxen vøn Dick

Eekhof øls bestuurslíd. Bij zijn vertrek werd hij døn ook benoemd tot

erelid. Elfjaar løng, vønaf de opríchting heefi hij zíjn vije tijd øøn de

DDA gegeven. Dick blffi wel ín beeld, zo is hij beschikbøør voor de

determinøtieteøn+s.

H u ishoudelijk reglement
I Vraag oltìjd toestemmingTot zoeken aon de

Iandeigenoar of beheørder von de grond.

a Legitimeer je met je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging'de Detector

Am aleu r' een detecloram bassadeu r.

I Laat munitie lìggen; indíen nodig de ploats

markeren en de politie waaschuwen.

I Zoek nooil op archeologische terreinen,

lenzüje toestemming hebt verkregen von

de bevoegde inslonlies om mee te helpen

bij een archeologische opgraving.

I Neem zoveel mogelíjk het metalen afval,

zoals lood en koper mee. Denk om het

milieu.

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

zo, dat er geen schade ¿íchtbaar is

(blvoorbeeld aan een eventuele grasmot)

I Vondsten, wooruon men redelijkewijs kan

oannemen ofvermoeden dat deze van

w et e nscho p p el ij ke cu ltu u rh i sto ri sch e

waorde zrjn, moeten bínnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

ploots waartoe het gebied behoorl

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld bíj de desbetrefende

a rcheologísche instanties, zo als de

provìncìaal archeologen en het KPK.

a Het's nochts zoeken zondertoestemming

van de landeigenaar is verboden lemand

díe 's nachts zoekl is verdacht bezig



Als dit møgøzine in de bus glíjdt, zullen velen ølweer bezíg zijn met de

voorbereiding of het vieren va.n hun vakøntíe en zijn we ølweer zoyer

døt we automøtísch het nieuwe zoekseízoen weer binnen gaøn.

Johan Koníng

lVisseling bestuursleden
Toals u in het vorige magazine heeft kunnen lezen heeft Dick
Eekhof op de jaarvergadering in llolvega afscheid genomen als
bestuurslid. Vanaf het allereerste uur was Dick bestuurslid van
de DDA. Het bestuur en de activiteitencommissie bedanken Dick
voor het vele werk dat hij heeft verricht en de vriendschap in de
afgelopen jaren. We hopen Dick natuurlijk nog regelmatig als
zoeker op de zoekdagen tegen te komen.
Dick, bedanktll

Als nieuw bestuurslid heten wij Hans Elsevier Stokmans van
harte welkom en wensen hem een prettige tijd toe. Als colomnist
van de rubriek 'Verder zoeken' is hij natuurlijk inmiddels geen
onbekende voor u.

ln een volgend magazine stelt Hans zich verder voor en zullen
we ingaan op de verdeling van de bestuurswerkzaamheden.

De redactie zoeh uitbreiding
Als redactie proberen wij altijd een leuk en interessant magazine
te maken. Met voor iedereen leuke en interessante artikelen. De
inhoud van het magazine wordt samengesteld door een aantal
redactieleden. Om elke keer weer een magazine te vullen is een
hele opgaaf. Voor de artikelen zijn wij namelijk afhankelijk van de
leden. Alleen de layout wordt door professionals gedaan.
Om de inhoud nog interessanter en beter te maken hebben wij
ook uw hulp nodig. Daarom zoeken wij leden die ons eens een
keer een leuk artikel willen toesturen, maar ook leden die naast
regelmatig een artikel schrijven, ook in de redactie willen zitten
en willen meedenken over de inhoud en opzet van het magazine.

Kees Leenheer

re d a cti e @ d etecto ra m ate u r. n I

Lidmaatscha

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altifd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stÌlzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende j aar. Opzegging dient uiterlijk op I augustus schriftelifk binnen

te zijn. Per .januari zooz bedraagt de contributie € 26,-.
Prijs steunleden € 8,- en buitenlandse leden € 33,-.
Postbank :675ooo t.n.v. De Detector Amateul Læuwarden

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bii de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

rijtje zetten. Wilt u zoveel mogelijk
schrijven/mailen in plaats van

bellenl!!

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

W. \)loudstra, Melkemastate r6,

8925 AP Leeuwarden.

w.woudstra@detectoramateur.nl

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u
kwijt bij onze secretar¡s:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3r,
8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 631978.

d.sm i lde @ detecto ra mateu r. n I

Bestuursleden

Activiteitencom m issie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bil: C. Lukassen,

Meerpaal 218,9732 AM Groningen,
Tel. (o5o) 541ß96.
zoekdag@detectoramateur.nl

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

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

Vraagbaak

Voor determinatie van door u
gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-w¡t

tekening op te sturen naar:

J. Koning, Roodborststraat zo

E9t6AG Leeuwarden

vraagbaakqdetectoramateur.nl

Voo¡zitter

J. Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel / fax (o58) 2t65573

j. koning@detectora mateu r. nl

Vice-voorziüer & hoofdredacteur

C B Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 545377 (na r8.oo uur)

Fax (o5tz) 545n7
redact¡e@detectoramateu r. n I

Bestuurslid

H. Elsevier Stokmans

Mesdaglaan r4

345r JH Vleuten

Tel. (o3o) 677o524

Bestuurslid/ze secretaris

J. Huls

Croenendael zol
8z7r EL lJsselmuiden

Tel. (o38) 33rr68r
j. h uls @detectoramateu r.nl

Bestuurslid

J Bosma

Drachtster Heawei r9a

9zt3 VE De Wilgen

Tel /fax nog niet bekend
j.bosma @detectora mateu r. n I

Secretaris

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 3r

8453 XC Oranjewoud

Tel. (o5r3) 631978

Fax (o5y) 632927

d.s m ilde@detectora m ateu r. n I

Penningmeester & ledenadministratie

l(/ lloudstra
Melkemastate l6
8925 AP Leeuwarden

Tel (o58) z661818

w.woudstra @detectora mateu r n I

/t---\
/ DEdetectorA MATEUR

\__-/
lnternet:

www.detectoramateur.nl



XP Metaal detectors gaan
verhazi ngwekkend d i ep...
Vernieuwing en kwaliteit ziin twee van de

belangrijkste ei genschappen van XP-D

)) Verschillende schotels

o 27 cm. High Energy Wide scan schotel voor 300/r meer d¡epte

o22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24x 12 cm schotel

)) Technische eigenschappen

Gold MAXX

o Frequentie 18 kHz. ¡ Begelbaar lJzer
volume in de alle metalen stand. o Heel sterk

in het detecteren van kleine voorwerpen en

kleine munten in vervuilde grond en onder stenen.

o Nieuwe gevoelerige microprocessor. o Nieuwe metalen XP connector van hoge

kwaliteit. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.
o Wordt geleverd met: Beschermkap, Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

)) Technische eigenschappen

G.MAXX

o Frequentie 4,6 kHz zoals bij de

Adventis. o Regelbaar lJzer volume

in de alle metalen stand. ¡ Perfecte
stabiliteit op alle grondsoorten.

o Heel sterk voor het detecteren van munten en

Baüerilen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

grote massa's munten. ¡ Nieuwe gevoelerige microprocessor.
o Zeer goede discriminatie. o Wordt geleverd met: Beschermkap,

)) XP-Conectors

o Waterdichte vergulde connectors

)) Heuptas

o Heuptas voor alle XP-

)) Technische eigenschappen ADVENTIS

o Bobuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
o Duurzame schotelkabel. o ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de

!' detector als ook als hip-mountte gebruiken. o Frequentie:4,6 kHz. o Dubbele

discriminatie. o Alle metalen stand. o Silencer schakelaar voor vervuilde grond.

o Vergulde afsluitbare schotelaansluiting. o Grondafstelling. o Voeding: I AA

Alkaline batterijen of oplaadbare pack. o Heupmontage voor nog meer zoekgemak.

)) 0pties
o 0plader. o 0plaadbare pack. r XP-koptelefoon.
r Elliptische schotel. o 27 cm High Energy Wide scan schotel.

)) Ga¡antie

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

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA
lnt. 00 31 11 4370 480. E-mail:

Hulst (NU, Tel, (01141 370480 - fax (0114) 370481

detect@wxs.nl, Internet: www.xp-detectors.nl



lngezonden

G eøchte collegø -zo ek ers,

Onlangs kreeg ik een e-ntøil van Marc Steenbergen uit Hulst. Dít
møiltje wøs een oproep orn een petitie te tekenen, tegen het verbod op

het zoeken met de d.etectot'. Natuurlijk heb ik getekend, maar dit is

niet genoeg. Ook wíjzelf moeten de nodíge inzet tonen door in
contøct te komen met degenen d.ie tegen het zoeken met onze "piep-

stok" zijn. Dit zijn hoofd.zøkelíjk de archeologen, díe bøng zijn døt er
kostbøre informøtie en vootwerpen verloren gøøn. Dit zal wel eens

een keer kunnen gebeuren, tnaar ís hoogst onwaarschijnlijk omd.at de

gemíddelde detector niet diep genoeg gaøt orrT sporen te vemietígen.

En øls een detector die díepte wel køn bereiken, døn nog zal door het
grøven van een gøt weinig kostbare infonnøtie verloren gaøn. En

løten we eerlíjk zijn, døtgene wøt gevond.en wordt,ligt in de eerste zo

cm. En ís het níet zo dat dønkzíj een collega-zoeker de tempel van
Ernpel is ontdekt?! Zonder hem wøren er vele dingen verloren

gegaen. Hij heef. zích netjes aøn de regels gehouden door ølles te

melden, waarnø er een ond.erzoek kwam en de tempel werd ontd.ekt.

Dít is nou net wat ik bed.oel met het in contact komen met de ørcheo-

loogin je omgeving.

Bewaar zoveel mogelijk dingen die je vindt, maar d.ie voor jou geen

betekenis hebben. Ik denk hierbij aøn potscherven en døt soort

dingen, wat voot' ons rommel is, maar die wel een ørcheologisclrc

waarde kunnen hebben. Ik doe dit ook en word. hierbij zelfs gepro-

moot door onze plaøtselíjke archeoloogfhístorícus en door de ørcheo-

Wøørom sta.a.t mijn
verhøøl nog niet in het
rna,ga,zlne t

Regelmatig krijgen we deze vraag
gesteld. Waarom uw verhaal niet
gelif k in het magazine is

geplaatst, kan verschillende
redenen hebben. Celukkig krijgen
we op de redactie regelmatig
kopij binnen. Als redactie probe-
ren we elke keer allerlei verschil-
lende soorten artikelen te plaat-
sen. Een mix, met voor ¡edereen

wat wils. Soms krijgen we in een
maand heel veel kopij binnen, de

andere maand helemaal niets.
Daarom kan het zijn daluw
verhaal nog even blijft liggen voor
een volgend magazine.

logen uit Leídrn, d.ie híer onderzoek doen. Ik heb gezocht in een

archeologísche put waør het ond.erzoek was afgelopen en heb daør
grote potscherven uit de 5e eeuw gevonden, díe zíj over het hoofd

hødden gezíen. Ze walen er maør wøt blij mee, omdat het voor hen

møkkelijker werd. om de daør gevond.en paølboerderij te dateren. Nu
wil het níet zeggen døt het d.oor deze scherven kwam, møør toch...

Ik werk sindsdien nøuw sarnen mct d.eze rnensen en døt ís nou juist.

zo belangrijk voor onze hobby; samenwerken en het vertrouwen
wínnen vøn mensen. Het mooie híervøn is ook døI juíst jíj op pløøt-

sen møg zoeken, waør ønderen niet mogen komen. En dat maøkt
deze hobby nog øøntrekkelijker. Om dezehobby Ie kunnen blijven
doen, moet je voor jezelf goed bedenken wøt het belangrijkste ís. Het
alleen rnaør willen vinden van mooíe dingen en voor de rest overal

lak øøn hebbcn, waardoor het zoeken rnet een detector gevøør gøat
lopen, of proberen søn1en te werken met de mensen díe tegen het

zoeken zijn en daørdoor hun vertrouwen te winnen en toch nog die

leuke dingen te vínden! Het kost wat meer tijd en wat meer inzet,
maør het werpt wel vruchten af.

Succes!

GroeLen vøn Marcel Janssen

Opzeggingen voor r augustus binnen

Het lidmaatschap van de DDA loopt altijd per kalenderjaar en wordt zondet
opzegging alt¡jd stilzw¡jgend verlengd met een iaar. Opzeggingen d¡enen uiterlijk
op r augustus schriftelijk binnen tezijn.

Deze regels staan in elk magazine op de verenigingspagina afgedrukt en zijn dus
bekend. Natuurlijk hebben we liever niet dat u uw lidmaatschap opzegt, maar als
u dit doet, omdat u bijvoorbeeld stopt met zoeken, dan zouden wij uw opzegging
graagop tijd binnen hebben. Helaas zijn er elk jaar leden die niet hebben op
gezegd, het magazine dus toegestuurd krijgen, maar ook na een ze herinnering
niet betalen. Zij hebben dan al wel het eerste magazine van het nieuwe jaar binnen
gekregen. Omdat dit een behoorlif ke kostenpost is voor de vereniging wordt
nagegaan of het mogelijk is om de contributie op een andere man¡er te innen of
om de mensen die zonder opzegging niet betalen alsnog d.m.v. een incassobu-
reau te laten betalen. Degenen, die zonder opzegging niet betalen krijgen dan
naast het lidmaatschapsbedrag ook nog te maken met incassokosten.

Miliron stopt met de verkoop van metaaldetectoren

Net voor het ter perse gaan bereikte ons het bericht dat Miliron Metaal-
detectors is gestopt met de verkoop van Metaaldetectoren. De verkoop
van Laser detectors wordt voortgezet door Discoveryshop.



Hans! Wat denk jel r75o!ì Deze tekst is een analogie op een

reclamespot van enkele jaren geleden die de ontdekking van

de kroonkurkhappende mens in Dommelen weergeeft, ln de

spot wordt op humoristische wijze de link gelegd tussen

archeologie en drank. Deze link bestaat ook daadwerkelijk.

Daarmee wil ik de archeologen die af en toe eens een glaasje

nemen, niettegen me in het harnas jagen, maar ik doel erop

dat het drankgebruik in het verleden zeker zijn sporen heeft

nagelaten in het bodemarchief.

'Hoe zou dat toch komen?" "Ceen idee!'

Aþ,
Tap en kraan

Gildenpennillgell va11 bierdragers
en brouwers verraden reeds dat de

dranknijverheid in de middeleeu-
wen en de vroege nieuwe tijd een

bloeiende tak rvas. Uiteraard
worden scher.¡en van kruiken en

kannen veelvuldig gevonden. Glas

is zeldzamer, omdat dat kostbaar-

der was en werd hergebruikt. Aan
de druk door cn vcrstoring van de

grond is het te wijten dat slechts
zelden gave exemplaren opgegra-

ven worden. Wat dat betreft biedt
de ondelvatera rcheologie uil-
komst. In zooo haalden duikers
van het NISA (Nederlands Insti-
tuut voor Scheeps- en onderwater-
Archeologie) bi j de verlcen n ing
van een vroe g-achttiende-eeuws

scheepswrak een

volle fles wijn
boven water.

I(ortom, bij

opgr avingen en'opduikingen'
rvorden vele vondsten gedaan die

betrekking hebben op de drank-
nijvelheid en -nering.

Niet voor niets begin ik dit verhaal

met de overeenkomst tussen de

rcclamc cn mijn werkelijkheid.
Want waar in de clip om Frans

wordt geroepen, riep ik r4 febru-
ari r998 om mijn zoekmaat
Hans. Mijn ervaring als detector-

amateur was nog gering en ik
vroeg me aIwal ik precies in

handen had. Hans wuifde dilect
mijn verongelilkle "hel is niet
helemaal heel" weg en maakte mij
duidelijk dat ik een topper in

handen had: een conduit, tap en

kraan, wordt immers niet vaak

compleet gevonden.

"Een vat geeft uit wat het in heeft"

De kraan en tap dienden om
drank. mel name bier en wijn.
uit de vaten de tappen. De tap is

het gedeelte dat in het spongat

van het vat wordt geplaatst. Het
ulteinde van de buis loopt taps af,

zodat het stevig in het gat vast

komt te zitten. Halver-wege de

buis zit een verticale uitsparing

waarin de Ì<raan geplaatst kan
worden. De kraan moest een

kwartslag gedraaid r¡'orden om de

drank uit het vat te laten stromen,
dan rvel daarin te 1aten. Schilderij
en en verhalen, maar ook de cijlers
wijzen elop dat de laatmiddel-
eerÌwse Hollander de klaan het
liefste open draaide en het bier
rijkelijk liet vloeien. Enkele titels
van Jan Steens schilderijen zìjn op

zich beeldend genoeg: 'Feest bij
een herberg', 'De eenzame drin-
ker', 'De dorstige dobbelaar', en
'De dronken vrouw' (afu. z). "Het

is voor de ganzen niet geblouwen"
was dan ook het molto van de

Hollandse drinker. De buitenlan-
der verbaasde zich met recht over

de "Dutch way of drinking".
Natuurlijk, veel alternatieven had

men niet. Wijn was duur, grach-
lenwater was ronduil smerig en

veel andere dranken kende men
niet. Maar de zoo à z5o liter per
jaar dle per hoofd van de bevolking
werd gedronken, kan toch als

behoorlijk hoog worden beraamd.

In Amsterdam stonden in r613

maar liefst 5r8 tapperijen om aan

de behoefte van a1le liefhebbers te

voldoen. De biernijverheid was
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een florerende nijverheidstak. In
de tweede helft van de vijftiende
eeuw telde Gouda zo'n 35obrer-
brouwerijen. Samen met Haarlem
en Delft behoorde de Hollandse
Ifsselstad tot de drie grote expor-
teurs van bier in de late middel-
eeuwen. Het Goudse bier, zo'n
15.ooo.ooo liter per jaar voor de

expoft, werd vooral verscheept
naar Vlaanderen. In de zestiende
eeuw daalde de productie in
Gouda sterk. Dit was mede te
wijten aan de hoge hefÏìngen die
werden geheven op de invoer van
Gouds bier. Haarlem bleef tot in
de zeventiende eeuw een bierbol-
werk. In het tweede h¡¡art van de
zeventiende eeuw produceerde
men daar tussen de 46 en 65

miljoen liter per jaar.In de tweede
helft van de eeuw nam Amster-
dam de ¡ol van grootste brouwstad
in Holland over. Talrijke schepen
werden volgeladen met biervaten
bestemd voor de export naar Oost-
en West-Indië.

Aan deze gegevens is te zien dat
de biernijverheid veel arbeid
vergde. Niet alleen valt te denken
aan de brouwers, maar voor de

vaten waren kuipers nodig, turf-
dragers moesten zorgenvoor de
nodige brandstof, waterdragers en
graanschippers voor de ingrediën-
ten. 

.Was 
het bier gereed dan werd

een beroep gedaan op de bierdra-
gers en schippers om het bier op
zijn bestemming te brengen.
Eenmaal daar gekomen kon einde-

li1k de tap in het gat worden
geduwd en kon de kraan open.
De dorst kon worden gelest.

Driepas en dierenkop
De kranen en tappen waren in de

middeleeuwen van hout gemaakt.
In de vijftiende eeuw worden ze

voor het eerst van metaal, koper of
brons, gemaakt. De handgreep van
de kraan heeft een vorm die het
dateren van de vondst mogelijk
maakt. De driepas is de vorm die
in de vroege nieuwe tijd het meest
werd toegepast. Mijn exemplaar is
te dateren als zestiende, vroeg-
zeventiende-eeuws. Qua vorm is

het exemplaar identiek aan enkele
stellen diezljn gevonden in
Amsterdam.

Kranen uit later fljd zljn versierd
met bijvoorbeeld een Franse lelie,
een ringvorm ofeen gestileerd
dier. Ook de tap heeft eigentijdse
karakteristieken. De vroege vorm
heeft trekken van een dierenkop
(de punt waar de buiging begint
kan gezien worden als oor of
hoorn). Gaandeweg geeft men de

kop meer vorm.

Uiteindelijk gaat men over tot een
onversierde vorm. Op de kraan en
tap werd een merkteken gezet om
duidelijk te maken wie de maker
was. Op één van de exemplaren
uit Amsterdam is het merk 'Fran-
se lelie' te zien. Op mijn exem-
plaar is in het midden van de

driepas weliswaar een rondje te

zien, rnaar welk teken daarin staat,

is onduidelijk (afb. r).

Die dag in februari 1998 ging er
op die driehoekige akker tussen
twee spoorlijnen nog iets van
teleurstelling door mijn hoofd dat
het conduit niet helemaal gaaf
was. In de daaropvolgende jaren
heb ik echter weinig vondsten
gedaan die voor mij even opzien-
barend zljn als deze. Maar daar-

over niet getreurd. Het bodemar-
chief bevat nog voldoende
verrassingen. Immers, wat in 't vat
zit, verzuurt niet.

Leon Mijder-wijk, met dank aan

Nathalie voor de tekening

S"*o
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Aft.,
Jan Steen (1626a679)

'De dronken vrouw'
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Bijna elke zoeker heeftwel een kraan oftap in zijn collectie. Zoals u in het

vorige artikel heeft kunnen lezen werden deze bij het vele drankgebruik
veelvuldig toegepast. Aanvullend op dit artikel laten we hier nog een

aantal verschillende exemplaren zien.
r------r
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Keizers uit de klei
Romeins geld in Albaniana

z7 juni zooj t/m z5jonuarì zoo4

ln het centrum van Alphen aan den Rijn zijn in de afgelopen
jaren de goed bewaard gebleven sporen teruggevonden van
het castellum Albaniana. Tussen ca.40 en z5o n. Chr. bood
het kamp onderdak aan soldaten die hier gelegerd waren om
de noordgrens van het Romeinse rijk te verdedigen. Op een
mini expositie in het Koninklijk Penningkabinet is een selec-
tie van de grote hoeveelheid daar gevonden munten te zien.

De expositie sluit aan bij de tentoonstelling 'Voor tempel en

kroeg, Romeins geld uit de keizertijd' die is verlengd tot z5

lanuan 2oo4.

Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 26, Leiden
Openingstìjden: dinsdag t/m vrijdag 7o.oo-77.oo uur,
zoterdag, zon- en feestdagen E.oo-17,oo uut

Piepervondsten

Bijzondere metaalvondsten

zSjuni t/m zt september zooj

ln het Fries Museum in Leeuwarden vindt een tijdelijke
expositie plaats van zeventien metaalvondsten die toevallig
of bewust en dan met de metaaldetector zijn gevonden. Wat
deze voorwerpen zo bijzonder maakt is vooral het ontdek-
kingsverhaal erom heen.

Zo is in de presentatie o.a. het wrakstuk van een uit het
Rijsterbos afgeschoten Vz raket, een Romeins godenbeeldje,
een mantelspeld en een Crosso munt van een Venetiaan
gestrand bij de Waddeneilanden opgenomen.
Aan deze expositie wordt meegewerkt door de Detector
Amateur.

Fries Museum, Turfmarkt n, Leeuwarden

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.oo tot 17.oo uur

Rnnd úe foto çq)
Ook nu hebben we weer een object voor de rubriek 'raad de foto'.
Door middel ven een e-mail of brief(kaartje) kan hieropworden gereageerd door leden van onze
vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek worden verloot.
Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Roodborststraat 2c.,

89t6 AG Leeuwarden.

We vragen wel een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering.
Dit vergemakkelijkt de keuze voor de winnaar. De inzendtermijn sluit op 4 augustus 2oo3

ln nummer 68 ging het om een Penny, Engeland, Hendrik lll (tzl6-lz7z).
Geslagen in de periode 1247-1272 door muntmeester Randulf, Bury St. Edmunds.
Deze munt is geen Engelse bodemvondst zoals verondersteld door sommigen (dan had het er
bij gestaan), maar is gevonden in Friesland en is ook geen muntvan Kuinre.

Er kwamen ditmaal vele inzendingen binnen. Munten scoren hoog bij deze rubriek. Erwas één
iemand die het antwoord geheel goed had, zelfs met vermelding van de catalogus fihe Stan-
dard Cataloque of Britisch Coins, door S. Mitchell, nr y65-3751. Het boek'Een Eigenzinnige
Verzamelaar' is al onderweg.

Nu de nieuwe foto; We zien een voorwerp van een lood/tin legering.
Afmetingen: diameter 32 mm, hoogte 20 mm.
We willen weten de datering, en natuurlijk wat het is.

r---------------



ln nummer 67 van Detector Magazine

stond een afbeelding van een voorwerp dat

door L.J. van Zonen in Callantsoog is

gevonden. Het is een ronde loden plak met

een diameter van 35 mm. Toen ik dit voor-

werp in het magazine zagdacht ik: "Dat

heb ik eerder gezien", Een paar weken

eerder had ik een werkstuk geschreven

over Egyptische hiërogliefen. ln een boek

dat ik daarbij heb gebruikt stond ook iets

over een uniek schrift op een schijf waar-

van slechts één exemplaar bestaat:

'De Schijf van Phaistos'.

De loden schijf, met een díameter van 35 mm,

gevonden door L van Zonen. De afgebeelde zijde is

het spíegelbeeld van de andere zijde, en van de A-

kant van de schijfvan Phaistos

Deze schijfvan gebakken klei is in r9o8 gevonden in de ruïne van een paleis in

Phaistos, op het Criekse eiland Kreta. De tekens op deze mysterieuze'Schiif

van Phaistos' vertonen totaal geen overeenkomst met andere Minoïsche

tekens. De schiff bevindt zich op Kreta in het Archeologisch museum in Hera-

kleion. Er zi]n ondertussen vijftien reacties van leden binnengekomen. De

meesten van u dachten ook in de richting van de Phaistos-disk.

ln r9o8 werd maar één kant van de schijf gepubliceerd. Pas dertien iaar later,

in't9zt, werd de andere zijde bekendgemaakt. Op die manier zou het meteen

duidelijk zijn dat het om een vervalsing ging, als er tussentijds opeens soortge-

lijke 'vondsten' zouden worden gedaan.

De beide zijden van de loden plak uit Callantsoog zijn exact hetzelfde. De ene

kant is het spiegelbeeld van de andere kant. De tekens en de volgorde waarin

ze staan, komen overeen met de tekens op slechts één ziide van de schi.if van

Phaistos. De andere zijdevan de schijf is verschillend. De tekens zijn gedeelte-

lijk dichtgeslibd. Hier is een andere kleur te zien in het lood. Dit blijkt een soort

goudverf/vernislaagje te zijn. Er zijn meer van dit soort loden plakken bekend,

sommige zelfs met een oogje eraan. Op Kreta worden ook nog steeds replica's

van de schijfvan Phaistos als souvenir verkocht.

Hoewel het erg aannemelijk leek, was het bij deze vondst nietvoor too/"zeker
dat het om zo'n Criekse replica of een vervalsing gaat.

Dit is intussen onderzocht. Op de volgende pagina een bijdrage over dit onder-

werp van dhr. F.C. Woudhuizen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Wilma Tilman

Crafsch Buro Creatype, Drachten

De ruînes von het paleis in Phaislos, op het eíland Kreto.

De schijfvan Phaistos is ongeveer t6 cm in

doorsnede en ruìm t cm dik Op beide zijden staan

totoal 242 lekens, geordend in û groepen die door

lijnen worden gescheiden. Het lijkt erop dat de

tekens met de klok mee vanafde builenrand naor
bìnnen toe werden geschreven
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ln zijn brief van 8 maart jl. heeft Ruud de Zwarte mij gewezen

op de publicatie van een object in Detector l\rlagazine 67 (maar|
zoq), p.8 (foto z) dat volgens hem verdacht veel lijkt op de

beroemde discus van Phaistos (l(reta). Het betreft een loden

schijfje met een dameter van 35 mm dat 5 jaar geleden door
de heer L.J. van Tonen is gevonden in het opgespoten zand van
het strand bij Callantsoog. Het loden schijfle is op beide
zijden ìnderdaad ingegraveerd met de tekst van de

A-zijde van de discus van Phaistos, op de ene

kant van links naar rechts geschreven en op

de andere i<ant, net zoals de echte discus,

van rechts naar linl<s.

De vraag die bij deze vondst opkomt is

ofhet hier een authentieke versie van de

tel<st van de discus van Phaistos betreft,

die uit de periode rond t35o v. Chr. stamt,

of een moderne namaak hiervan voor
toeristische doeleinden. Met de redactie

van Detector Magazine ben ik van mening
dat het waarschijlijk een modern souvenir
betreft. Maar dan toch een bijzonder souvenir,

want, zoals opgemerkt door Jan Best, de individuele
tekens verschillen onderling in uitvoering en zijn derhalve

stuk voor stuk handmatig ingegraveerd, terwijl de doorsnee
sleutelhanger machinaal ìs gestempeld.

Bestuderìng van goede foto's van belde zijden van het loden

schijf,e, op vriendelijke wijze ter beschikking gesteld door de

hoofdredacteur van Detector Magazine, de heer C.B. Leenheer,

wijst uit dat de maker van het object de echte discus van Phals-

tos zo nauwgezet mogelijk heeft willen kopiëren. Hiertoe heeft
hij of zij om te beginnen, conform een observatie van Winfried
Achterberg, de vorm van het "spinneweb" waarbinnen de hiëro-
glifische tekens zijn geschreven precies nagetel<end naar die van

het origineel. Vervolgens zijn ook de tekens, die in het orlgineel
individueel zijn gestempeld in de nog natte klei, in overeenstem-

ming met het origineel gepositioneerd: waar de oorspronkelijke
schrijver uit ruimtegebrek de tekens dicht op elkaar zet of schuin
onder elkaar zoals in de segmenten A4-5 en Az9, doet onze
kopiist(e) dat ookl

Het belangrijkste argument, echter, dat het hier een moderne
reproductie betreft wordt gevormd door het feit dat informatie,
die essentieel is voor het begrip van de tekst, wegvalt. ln de

eerste plaats wordt op het origineel het begin van de tekst
gemarkeerd door vijf onder elkaar staande puntjes, die onze

kopiist(e) vreemd genoeg heeft nagelaten te reproduceren.

Vervolgens is het teken dat uit een streepje bestaat dat aan het

laatste tel<en van een combinatie wordt vastgehecht en dat

Lij n t e k e n n s v a n d e A. z j d e, 

", " 
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naamvals- en werkwoordsuitgangen weergeeft in de tekst van de

"discus van Callantsoog" weggevallen in de segmenten Arz, Ar9,
Azt en Az7. Hetzelfde is ook gebeurd met het persoonsnamen-

determinatiefin de vorm van een streepje aan het eerste teken

van een combinatie dat in de originele tekst van de discus van

Phaistos en die van het recent gevonden fragment van het

kladje van de schrijver, de zogenaamde discus van

Vladikavkaz, de eerste vermelding van de

geadresseerde persoon, Nestor (43), als

zodanig gespeciflceerd. Voorst zijn de

tekens D4o en D33 in het segment A5

vermoedelijk door het gebruik van een

onscherpe foto tot één teken geredu-

ceerd. Ten slotte heeft de kopiist(e),
net zoals het geval is met andere

souvenirs, op de plaats waar in het

origineel een teken doelbewust is

uitgewist (:secundaire correctie in de

al opgedroogde klei betreffende segment

A8) zomaar een teken verzonnen.

sant. Wie meer wilweten over de echte discus van Phaistos,

verwijs ik graag naar de voorgenomen publicatie van Winfried
Achterberg, Jan Best, Kees Enzler, Lìa Rietveld en ondergeteken-

de, getiteld "The Phaistos disc: A letter to Nestor", in Talanta,

Proceedings ofthe Dutch Archaelogical and Historical Soclety

3435 pooz-|.

Fred C. Woudhuizen

Publicist in de Mediterrane Pre- en Protohis

torie, momenteel verbonden aan de

Erasmus Universiteit Ie Rotterdam

De hier afgebeelde zijde is een kopie van

de A-kant von de schijf van Phaistos



Rotzooi, dat is toch troepì
Zomaar even wat schrijven als je niets te doen hebt.

Al mijmerend kijk ik terug over de afgelopen twintig jaar dat

ik zoeker ben, vooral in het begin had ik weinig ervaring met

een metaaldetector. lk heb veel (mooie) dingen gevonden, en

ik mag gerust zeggen: weinig weggegooid. Alles, ook de

rotzooi nam ik mee en onderzocht ik thuis; het kon altijd

nog wel weggegooid worden.

Mijn gedachten gaan een jaar of acht terug. Toen ik een
keer aan het zoeken was kwam er een collega-zoeker bij mij
op het land om te zoeken. 'W'e maakten even een praatje, en
ik had net een leuk loden schijfgewicht gevonden dus liet ik
deze even aan hem zien. Hij wist niet wat het was en zei dat
hij de week daarvoor drie van die dingen daar aan de kant
van de sloot had weggegooid.

Samen ztjnwlj naar die plek gelopen en al zoekende pakte
ik er trvee stuks op en hij vond de derde melzljn detector.
Hij wilde ze niet terug hebben en was al blij met de deter-
minatie. Samen vonden wij er die middag nog twee. De vele
fiagmenten en voorwerpen en muntjes die hij gevonden
had, konden terplekke door mij worden gedetermineerd.

Een paar weken later trof ik hem weer aan, ÍytaaÍ nu met
een zoekschort, ook hij nam nu al1es mee naar huis en
gooide in het vervolg niets meer op het veld terug.
Hetzelfde gebeurde mij op een zoekdag; er werd mij ter-wijl
ik aan het kijken was naar de wedstrijd, een middeleeuws
ruiterspoor voor de voeten gegooid. Ik kon toen niet ontdek-
ken wie deze gegooid had. Het was in de ogen van die
zoeker rotzooi. Zo is ook op een zoekdag in Noord-Brabant
een fragment van een bronzen bijl zomaar de bosjes inge-
gooid.
Dit laatste: iets vinden en het domweg op het veld terug
gooien of laten liggen is gewoonweg onwetendheid maar
vooral ook dom. Steeds vaker zie ik als ik zelf aan het
zoeken ben een gaatje en een stukje lood ofrotzooi ernaast.

Ook veel ervaren zoekers doen dit, kijk alleen maar bij de
zoekwedstrij den, ze doen dit ook op terreinen waar ze al.

jaren zoeken, en steeds pakken ze dus hetzelfde stukje
lood/rotzooi weer op en gooien het weer weg.

fe hebt ais zoeker alleen jezelfte pakken als je dit doet,
neem het mee en onderzoek het thuis, dan zu7 je de vol-
gende keer zien dat er ook andere voorwerpen te voorschijn
komen. E1k signaal dat je na een jaar of ook al is het tien
jaar later op hetzelfde stuk land hoort, is iets anders. |e kunt
je detector ook gevoeliger afstellen, de discriminatie kan
naar beneden, en je zult zien dat je dieper komt en weer
zult vinden.

Zo werk ik al jaren, terreinen die ik tien jaar geleden al

afgezocht had, bezoek ik nu weer, maar nu ook met een

ervaring van jaren zoeken rijker en ook met apparatuur die

sterk verbeterd en gevoeliger is dan tien jaar geleden.

De bovenlaag van de velden die ik toen al had afgezocht en

schoongemaakt, kan ik nu weer bezoeken. Mede door de

inldinking en/of bewerking van de grond komen voorwer-
pen nu binnen detectiebereik.

Met name op akkers waar de vette klei zo lekker aan je

Iaarzen b1i1ft hangen is het meenemen van alles van groot
belang. Door deze vette klei is de detectie minder diep de

grond in dan op veenachtige weilanden. f e zult zien dar je

dan een volgende keer als het land opnieuw geploegd is

(ook al is het jaren later) ook andere voorwerpen, bijvoor-
beeld de kleinere zilveren muntjes zulft gaan vinden.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het waterzoeken, elke

trekring/bierdop neem ik mee, elk signaal dat ik nu hoor op

de plaatsen die ik toen a1 schoongemaakt had, is iets.

Helaas ztln er (criminele) zoekers die er een potje van
maken, punaises in het water van een zwemplas gooien om
concurrentie tegen te gaan, met alle gevolgen van dien, hier
mag dan ook niet meer gezocht worden.

Hetzelfde geldt ook voor op het land. Bij akkers en weilan-
den waar de gaten niet dicht gemaakt zljn en de rotzooi er

gewoon naast ligt komen steeds meer klachten van de

landeigenaren. Neem mee die rolzooi, en laat de eigenaar

van het land zien wat je gevonden hebt, ook de troep die je

meeneemt, en geef hem (iets wat ik zelf vaak doe) bijvoor-
beeld een gevonden muntje of hoefijzer.
Bijna elke boer heeft we1 een kind of kleinkind dat paard
rijdt, en die vinden het prachtig om een hoefijzer te krijgen.
(Zeg de boer er dan wel bij dat als ze deze op willen hangen,
dat de open zljdevan het ijzer boven moet, anders loopt het
geluk er uit.)

Bij deze boeren kun je jaren later ook weer terug komen en

dan is een hernieuwde kennismaking vaak heel leuk, en

meestal moet je hem dan even uitleggen waarom je nu weer

komt terwijl je toch alles afgezocht had.

Net zoals die boer elk jaar zwerfkeien van zljn geploegde

land af moet halen omdat ze omhoog zijn gekomen, komen
er elk jaar weer voorwerpen mee omhoog, binnen detectie-

bereik.

Let als zoeker op, en stap vooral in een gebied waar veel

ruilverkaveling heeft plaats gevonden niet zornaaÍ hetzelfde
weiland op waar je jaren geleden al toestemming voor had,

vraag altijd opnieuw. Zoek altijd de nieuwe eigenaar op, dan

hoor je vaak ook de nieuwties , zo vani ik heb daar nog een

stuk land of de buurman heeft dat en dat gevonden op zljn



land enz. Hou altijd pen en papier bij de hand, dit kan heel
nuttig zijn als je de naam van de buurman te horen krijgt.
Ga je dan naar die buurman toe, dan kun je hem aanspre-
ken met zijn naaml achternaam, dit werkt gelijk al positief.
Vaak heeft hij jou al zien lopen zoeken op het landvanzlln
buurman, en negen van de tien keer mag je van hem ook
zoeken.

Ook van belang is het dat je notities maakt van de namen
van landeigenaren, welke percelen bij welke eigenaar horen
enz. Maak bijvoorbeeld een schetsje van de omgeving of
(nog beter): teken het op een topografische kaart. Dit is ook
van belang voor de vondstverwerking.

Zokan ik nu jaren later nog zeggeni dat en dat en zoveel
rolzooi komt van dat perceel af, het loont de moeite om daar
r¡,/eer eens te gaan zoeken. Zohouje zoekplaatsen voldoen-
de, en er komen door het vragen steeds weer nieuwe zoek-
plaatsen btj. Zo zre je maar dat het van groot belang kan
zljn orn niet alleen mooie dingen maar vooral ook alle
rotzooi mee naar huis te nemen.

Dick Eekhof

NU OOK DEATER VAN XP...
VOOR WIE ECHT DIEP WIL!

BEL VOOR EEN AFSPRAAK 0492-57 41 94
KEEPSTRAAT 2, HELMOND

ADX- f OO perfecte besinnersdetector
. Regelbare gevoeligheid
. Traploze disc
. Inclusief hoofdtelefoon
. Inclusief heuptas

Uit vooraad leverbaar

61sí

ADX'2OO Eenvoud en diepte
. Regelbare gevoeligheid
. Traploze two-turn disc
¡ Inclusief hoofdtelefoon
¡ Inclusief heuptas

Uit vooraad leverbaar

I

XP AdVentiS Pure diepte
Regelbare gevoeligheid
Traploze two-turn disc
Silencer
Handmatige grondbalans

Uit vooraad leverbaar
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Pootje Romeins vaatwerk, brons,

ezoo na Chr, gevonden ín Frankrijk

Paardenomøment, brcns,

ezoo na Chr.

-

"Arabische rin7", goud,

goudmerk nog onbekend

Rel igi eus i nsign e, lood /ti n,

æ- 45o no Chr.,

bekend van Zoutelønde en Nieuwlande

Romeinse munt, goud,

Auríus type A, Neruo, 9&96 v. Chr.,

gevonden í n Zwítserla nd

-------------

I

-------------



Cjjferlot met zestol draaíingen, brons,

I---------

Stempel voor hel bewerken van de lederen

omsløgvan een boek (gouddruk), brons,

14où11oo, 6o x 88 mm

Ooríjzer*nop, zilver,

t7e-t8e eeuw

Zegelstempel, brons,

13e-14e eeuw

Gewich¡ 5 unìø, 1 jzl 5 gm m,
overgo ng Rom eî ns na or Merovi ngisrh,

6oe8oo na Chn, lood/tín

Tínmerken op een tînnen kan,

vermoedelijk Rotterdoms, t7e eeuw

Zegelstempel, voo stellende mogelijk een kloosterling,
t5e eeuw, brons

Eeslogstuk, rchthoekig brorc,

opengewet*t met op eon dìe4stül) geînspireerde voostellìng

40ù600 no ChL

oKookpot,

gevonden op een afvalberg
zte-eeuwse kopíe

'. ' oo
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BnoN zeN fTlv\FJ€r

Met enige regelmaat worden ze gevonden: kleine

bronzen staaf]es. Soms voorzien van een kruis op

beide zijden. Zelf heb ik er een drietal gevonden. Mijn

eerste vond ik tijdens een opgraving te Dongjum

(Friesland). Daar werd mij verteld dat het om een

vorm van Romeins geld zou gaan. Men kon dit zien

aan de kruisjes op de uiteinden. Twee jaar geleden bij

een opgraving te Sambeek (Noord-Brabant) vond ik

weer een exemplaar waarop zover ik nog weet geen

kruisjes aanwezig waren. Afgelopen herfst vond ik er

weer een in de Betuwe. Een vriend die op dezelfde

akkers zocht detecteerde ook een staaf)e. Beide staaf-

jes hebben een veschillende lengte en gewicht.

AJb

AJb

r
t: Randwijk, gew 6 z8o gr I zt t mm, diam 7 t mm

z: Spannum, gew 3 72o gr, I zz 6 mm, diam 6 9/4 9 mm

Op de zoekdag in Archeon liet ik
mijn exemplaar aan Rob Reijnen
zien en zijn reactie op mijn vondst
is de reden tot het schrijven van dit
verhaal.

Het ls niet duidelilk of deze staaf-
jes inderdaad a1s geldig l¡etaalmid-
del werden gebruikt. 'Wel wordt er
veronderstel d da| ze gebruikt ziln
om er kleine bronzen muntjes van
te maken. Men kapte/zaagde er
plaatjes vanafdie ter plaatse

gestempeld/geslagen werden.
In Veghel (Noord-Brabant) schijnt
een staalje gevonden te zijn in een

kuil waar omheen verschillende
van die plaaqes werden gevonden.
Dit zou het bewijs kunnen zljn dal
er ter plaatse munten werden
geslagen.

Uit ons gesprek kwam naar voren
dat het interessant zou zijn om

A - onze leden opmerkzaam te

maken, om wanneer er staafjes
worden gevonden, te kijken of er
in de directe omgeving materiaal
naar boven komt wat op de verwer-
king van de pìaaljes kan wìjzen.
Dit materiaal kan vaak door de

corrosie niet altijd goed worden
herkend. Oplettendheid is de

boodschap.
B - een inventarisatie te maken

van de gevonden staafles met hun
kenmerken zoals wel/geen kruis-
jes, gewicht, lengte en diameter.
Via Rob Reijnen werd Ton Derks
benaderd die onze interesse in dit
gebeuren doorgaf aan zijn collega

Joris Aarts.

Dhr. Joris Aarts, wetenschappelijk
medewerker aan het Archeologisch
instituut van de Vrije Universiteit
te Amsterdam is in deze mal-erie

geïnteresseerd en za1 hopelijk met
onze gegevens een definitief
bewijs kunnen leveren omtrent het
hoe en wat van dezebronzen
staafies. Hij ìs gespecialiseerd in
Romeinse numismatiek en houdt
zich momenteel bezig met de

functie en circulatie van Romeins
geld in het Nederrijnse gebied. In
een mail laat hij aan mij het vo1-

gende weten:

Een inventa¡isøtie vøn de genoemde

bronzen slaøfies zou voor mij ínteres-

sønt kunnen zijn., vooral øls er een

verbønd køn worden gelegd met heL

sLq øn vøn I øat - Romeí nse í mit øti es.

Hier doen zich echter ook enkele

problem.envoor. In de eerste pløats

zijn - zoøls u øl opmerkt - de støøfies

op zi.chzelf genomen niet døteerbøør,

en is het níet mogelijk on1 ze zomaar
toe te wíjzen øøn bijvoorbeeld de løøt-

Romeinse penode. In de tweed,e pløøts

is er nog niets bekend over de functíe
vøn deze vooruret?en. Beide proble-

men hebben te møken met het feit døt

de staøfies tot nu toe ma.ar zeer

zelden in een opgrøvingcontext

werd,en øøngetrffin, zodøt het niet

mogelijk is om uitspraken te doen

over de døtering enfunctie door hun
øssociøtie met ønder v ondstmøteñøø\.

Døt wil echter niet zeggen døt ik níet

geinteresseerd ben ín een inventøtisa-

tie vøn de staafies in Nederlønd.

Mogelíjk kunnen we iets meer te

weten komen door te kijken nøør

pøtronen in gewicht en vondstver-

spreiding en - wie weet - wordt het

øøntø.l ørcheologische contexten in de

nabíje toekomstvergroot. Op dit
nxoment is er volgens míj nog te

w einig informøtie v oor bijv o orb eeld

eøn artikel over dezebronzen staøfies,

vetuogop pag 18
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De IASER Metaaldetector, Engelse elektronica
(printplaat) in de behuizing van een Tesoro,
is een van de meest verkochte detectors van
Engeland. Niet zonder reden, de Engelsen
stellen zeer hoge eisen aan de detector.

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

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

n I u, crre mer maar rrelst 287 ,-,2' zoe s variérend van 1 ,5 kHz tot

a / 100 kHz ale diepte en discriminarie.

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

Uitermate superieur op Romeinse

akkers, middeleeuwse bewoningsres-
ten, stadsgrond en stort. Weegt slechts t kg. ln 3
delen te monteren, dus ideaal voor in de rugzak
op vakantie. Zeer makkelijk te bedienen. Zeer
lange levensduur met een 9 volt blok. Garan-

tie:2 jaar op elektronica en 1 jaar op de
zoekschijf. Verder is het ook mogelijk om \

de Rapier standaard te bestellen met de \

DFX

Nieuwe top detector met dual fre-
quentie, wordt geleverd met maar

liefst 4 ingestelde zoekprogramma's,

hetgeen hem ook uitermate geschikt

maakt voor de beginnende zoeker.

CORTES

Nieuwe telg van Tesoro, een com-

binatie van analoog en digitaal,

met deze detector hoef je in de

discriminatiestand geen

grondontstoring in te stellen

WATBORN

Speciale "weatherproof "

hoofdtelefoon met krulsnoer

en volumeregelaar en

speciale schakelaar, die

hem geschikt maakt voor

elk merk detector. Verder

leveren wij ook luxe uit-
gevoerde detectortas-

sen, regenhoesjes,

vondstentassen enz..

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

voor LASER Metaaldetectors in de BeNeLux

laser RAPIER

vervangt de Powermax

1{wide-scan zoekschijf.

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.

€ 635,-

€,789,-

Dr. Philipsstraat 29 wij zijn 7 dagen in de week beschikbaar
6431 EC Heerlen-Hoensbroek
045'5231872 wilt u komen kijken in onze showroom? Dit kan
vanuir buitenland 0031-45 5231872 altiid, wEt EVEN BEttEN vAN TE voREN!
e-mail: miliron@home.nl
internet: wwwmiliron.nl

MILIRON METAALDETECTORS is sinds 2000 de officiële
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mØør dit køn verønderen. Ik kan dus

níet beloven døt ik er uiteindelijk iets

nxee ga. doen, møør ik wíl het ook

zeker niøt uítsluíten. AIs u besluit om

míj op de hoog\e te houden va.n de

vondsten, ís het echter wel beløngrijk

døt de vondsten zo goed mogelijk

gedocumenteerd word.en. U noennt

zelf al dø uiterlijke kenmerken vøn

gewicht (liefst in tienden of honderd-
sten vØn grømmen), lengte (in mm),
doorsnede (in mm) , eventwele instem-
p elíngen of øn dere bijzonderhed.en.

Daømøøst is het heel beløngrijk dat

ook d,e context vøn de vondst wordt
gedocumenteerd: dus ook eventuele

a.ndere vondsten (niet ølleen munt-
pløøtjes of munten, møør ook bijv.

øørdewerk), de vondstlocøtie zo exøct

mogelíjk (indien mogelijk, co ördína-
ten va.n høt Ríjksdriehoeknet) en de

naa.n'L va.n de vinder. Tenslotte zou
het heel mooi zijn øls er een digltøle

foto of een sca.n vq.n elke vond.st wa.s,

møør døt is nøtuurlijk níet ín ølle

gevøllen mogelijk. Ik zal deze gege-

vens voorts bijhoud.en in een døtøbø-

se, enhopelijk ís er op een gegeven

nxonlent genoeg ínformøtie om er iets

tneer mee te d.oøn. Ik houd n+ij grøøg

øønbevolen voor verdere informøtie.

Met vri,endelijke groet, Jorís Aørts

[jg.øørxs@let.vu.nl]

Meldingen kunnen rechts treeks

aan foris Aarts worden gedaan

per e-mail of per post:

Joris Aarts
Archeologisch InstiLuuL

Vrije Universiteit

De Boelelaan rro5
ro8r HV Amsterdam
Of aan de redactie van het maga-

zine. Deze zorgl dan voor een

verdere verwerking.

Opmerking (f I(): Dat ze door heel
Nederland worden gevonden zou
er op kunnen duiden dat ze aldaar

zijn gebruikt voor het maken van

sommige barbaarse imitaties.
Brons had in die periode een

bepaalde waarde en kan als zoda-

nig als ruil/betaalmiddel zijn
gebruikt.

Johøn Koning

l novernber
Noteer nu alvast op de kalender

of in uw agenda. Meer informatie
volgt in het volgende magazine.

zo €KDÀÇ

O€N€ Oene ligt ongeveer in het mìddelpunt van
de dríehoek Deventet - Apeldoorn - Zwolle.



De meeste zoekers lezen graagtesten over

detectieapparatuur. Een geheel objectieve en

complete test maken is echter minder

makkelijk dan het lijh. Een detector alleen

op diepgang beoordelen is niet voldoende.

Naast de diepgang ziin er nog andere facto-

ren die net zo belang'iikziin, zoals bijvoor-

beeld de discriminatie, grondontstoring,

ijzermaskering en het bedieningsgemak.

Zo kan een detector bijvoorbeeld enorm

diep gaan maar toch veel vondsten laten

liggen omdat de vondsten gemaskeerd

worden door in de grond aanwezige stukjes

ijzer. Detectoren die goed presteren op

kleigrond kunnen tegenvallen op zandgrond

of stortgrond, en andersom.

Welke detector bij iemand past is heel

persoonlijk. Sommige zoekers hebben een

voorkeur voor digitale detectors met diverse

program ma's, andere zoekers prefereren

een eenvoudige detector, zonder meter met

alleen een aantal knoppen. De ene zoeker is

ook meer technisch onderlegd dan de ander.

Veel zoekers gaan voor diepte en zoeken

met een gevoelige machine en nemen de

eventuele valse geluidjes en storingen voor
lief. Anderen worden van die geluiden gek

en hebben liever een rustige stabiele machi-

ne. Sommige zoekers zoeken altijd op

akkers, anderen alleen op stortgrond ofhet
strand. Zoeker A zal met een bepaald type

detector misschien ook meer vinden dan

zoeker B met hetzelfde type detector.

De een heeft immers gewoon meer geluk

dan de ander of is wat fanatieker of meer

geconcentreerd.

Met deze serie gebruikerservaringen laten

we een aantal zoekers aan het woord die al

enige tijd met het apparaat zoeken.

Het is aan u om uit deze verhalen 'die'
dingen te halen die voor u misschien

belangrijk zijn en die mee kunnen spelen bij

uw keuze voor een detector. Waar het uitein-

delijk om gaat is dat u een detector heeft die

bij u past en waar u tevreden mee zoekt.

Omdat wij van alle merken zoveel mogelijk

typen detectors aan bod willen laten komen

vragen wij ook uw medewerking.

Uw ervaringen kunt u sturen naar de

redactie.

KUBG R RVA N G

F'"Ëe, uæ6 ndi,ç p;q(rffig.€fl$ ækimry
I;

ffi.tr CoMPASS
COINSCANNER II PRO

Hallo, mijn naam is Henk Everts. Na r,5 jaar met beginnersdetectors gezocht te

hebben heb ik nu een professionele gekocht. Een Compass Coinscanner ll PRO.

Deze detector heb ik tweedehands gekocht, maar is in nieuwstaat Toch kun je

beter een detector bij een dealer kopen (i.v.m. service en garantie). De eerste

indruk van de detector ìs het bekende robuuste uiterlijk en de grote meter. Toen

ik hem gekocht had, ben ik gelijk bij een recreatiestrandje aan het zoeken

gegaan Daar bleek dus dat je eerst de handleiding goed door moet lezen, anders

krijg je de detector niet stil. Dat komt omdat met deze detector r-, z- en 3-tonig
kan worden gezocht. Maar dan moet je wel de instellingen kennen. lk heb toen

de detector op r tone stand gezet en vond toen een paar stuivers.

Thuis heb ik de handleiding goed gelezen en de werkbanktest gedaan, zoals deze

beschreven stond Wat mij bij de luchttest opviel was zijn ijzermasker en diep-

gang ¡s Zaterdags gelijk naar dezoekdag in Cees gegaan, kon ik mooi de detec-

tor proberen. Tijdens de eerste wedstri.fd ging het zoeken erg goed Eén DDA-

penning, een halve cent, leeuwecent en een duit. De tweede wedsrijd drie

DDA-penningen. lk ben toen sneller gaan lopen (rennen), geïnspireerd door

enkele collega-zoekers. Dit moet je dus absoluut niet doen met deze detector,

want dan gaat hìj vreemde piepjes geven. Voor een eerste echte test van de

detector was het denk ik niet zo'n slechte dag lnmiddels is de zoekdag al weer

enkele maanden geleden en ik ben nog steeds erg tevreden. Alleen vond ìk de

standaardschotel te klein, dus heb ik deze vervangen door een grotere.

Mijn conclusie:

Echt een akker- en terpenzoeker (ben nog niet op echt

strand geweest). Een goede diepgang, en een goed

ijzerma s ke r.

Een prettig werkende

grondbalans en meter

Nadelen zijn:

Toch een beetje zwaar De prijs, maar dat

is deze detector echt wel waard. Niet echt een

bekend merk. Er is maar één dealer in Nederland

(Leo l(ooistra).

Tenslotte:

lk heb verschillende merken geprobeerd en voor mij is deze de beste Dat wil niet

zeggen dat deze detector voor iedereen de beste is. Er zijn zoveel merken en

zoveel verschillende wensen van de zoekers, er is gewoon geen ultieme detector.

Voor elk mens is dat dus verschìllend. Laat je goed voorlichten door een dealer

en niet door een dozenschuiver. Laat ook eens iets over jouw detector weten.

M. v. gr., Henk Everts

Redactie: Begin jaren negentíg was Compass één van de topmerken. Na een fabrieksbrand
werd er mondjesmaat geleverd Het merk word nog sf.eeds door lboisTra meT.aaldeTectoren
ge i m po ft eerd e n gel everd
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oÊfi ciëel a a n gestelàe im p o rieur van

o n à er anàere W hi¡e' e meta al à ele cto -

ren, Daar wij øervice en afterøaleø
hoog in onø vaanàel hebben elaan,
zijn àe àoor ona aangeelelàe White'ø

. verkoop- en øervicepunlen o? àit over-
zichl bel,rouwbaar en lerzake kunàig.
lnàien gewenøt kun je natuurliik allijà
zow el lel ef oni ø ch (van'o o chl,en à a

O9.3O tol'ø avonàe 21.302

030-3636591) aløwel via e-mail of , ,

fax conÌ.act met one o?nemen.

UTRECHÍ OVERIJSSEL
Miàhollanà lmporteur: D5H
Wilhelm toa Ruuà àe Heer
FUNOCHOÍEN Zalk -i
tel033-2999491 rel05ô-3636591

NOORD-HOLLAND ZEELAND
Zoelmulàer Oepatechniek
'lradin6 Vliaøingen & Goee

JeroenZoelmulàer fel:011Ò-415361

-,"Øeverwijk
' ¡,þel 025-1225457 ZUID-HOLLAND

GELDERLAND Eric Jan Roozen
AllanþisDeteclie Rolleràam
Wil Hofman rel: 010-467Ò47Õ.

,Øeuningen
tel:024-6774063 EffiEre:

Deleclorøhop
: Nndré Øulter
. Muaeelkanaal

.. tel: O59-947OÙ7O

tèlz 056-1Ø10877

GRONINGEN
ADSG àerecüe

ln prus
/"h_ .-/' \.

't

\
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Eclipøe 2D
(vtiàeøcan)

€ 179,50

detector met een speciale 2D schotel

Eclipae 5.3

€ 165,00

Bescher ing?
Een beacherrnhoea ie 4een overboàiqe lux.e

vanaf

€ 22,50

MAZ hoofdtelefoons,
wel overtroffen
maar niet in
hwaliteit en
prestaties
Vanaf
€ 59,95

MAZ Big Blue
V erwi ø ø elb a a r kr ul øn o er
(in qeval van breuk), per- :'
lecte paavorm, regelbaar \
volume, reqenàichl, en àe
all e rb e ale kw alíIeilø øp e aker ø.

€ Bg,g5

Haal nu nóg meer rendement uit je White's

MAZ Øig Þlaak
7e fr e cr,e 

? 
a evo rm, r e qelb a a r.

v ol um e, kr ul øn oe r, p ol a riø aÍ,i e -

øch akelaar, r egen àichl en

kwalrteir,øøpeakere.

€ 69,50

Deze 2D zoekøcholele zijn
qeechikl voor alle White'ø
àelecloren en hebben geen

lael van ilzer- o1 zware mineraliøaT.ie-

maøkerinq! Voor een relalief laqe inveøT,erinq haal je'l
allerbeøLe uií je While'e àeLeclor en..,.. 1e maq

zon àer meer T,o? 
? 

r ealalie e v erw achlenll € 175,OO



WHITE'S ZOEKT HET UIT.,OO'O'

.?O'TOT OP DE BODEM!

WHITE 9 
'PECTKUM 

XLT

AI vanaf 1994 ia àe Spectrum XLT een hoo7waaràiqe profeøeionele
àiqitale White'ø àe-f:ector àie keer op keer bewezen heeft in het,

topaeqment thuiø f:e horen en echt niet moeilijk in
qebruík ía! Woràt qeleverà met onze

øpeciale D?H programmab welke voor
uÌtøt ekenàe bewezen reaultaten

øtaan!

\

\

WHITE'9 )PECTRUM DFX

De beate metaalàeteator ooít gemaakt! Met àe zelf inøtelbare zoekfreq.uent-iea
en gronàfritera iø àe DFX àooàøt¡l op àe vui!øte akkerø, øt,aàø4ronà en zoule
ø'cranàen. Hei zoeken iø noq nooii zo proàuctieî 7eweeat. lúet àe vier
ø Veci ale D5H zoekprogramma'ç hebþen a nàere merkàetecioren
het nakîjken. Moeitijk?..... nee! De Whiteb Speatrum DFX, een
aa nraàe r orr¡ tel eu røf,el!in4en *"e voo rkome n!

Zeeuwee DFX muntechat

/o'Éê- TE') CLA))IC IDX PRO

De beøte Whiteb àetector uît het miààensegment. Vonàatinforma-
t ¡e via helt beelàøcherm en inatellinqen miààelø 5 knoppen en 1 øcha-

kelaar. UiLbreiàbaar meL het inmiààelø befaarnàe Turbo pakkeL
\ De Claaøic IDX Fro..... alweer een V/hite'a àe|;ector ntel; àiepqanq voor veel

zoek- en víndplezier!

T

Veerpad 2 8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Iel: (038) 3636591 E-mail: info@metaaldetectors.nl
lnternet: www.metaa ldetectors.n I
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Atlantis, specialist in detectortechniek

Specialist op het gebied van
White's detectoren (servicepunt

Benelux), alle detectoracces-
soires, supermagneten,
telescopische stelen, enz.

Verko op, verhu ttr, re pa rati e,

http:l/tuww metadldetectot com

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

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Iel. 0227 593286
Mobiel06-20 2277 90
FaxO227 591 1 29

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

/¿l¿lcb)t'noolß

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 € 12,50 (incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de

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

worden toegezonden.

D.EeÍhof



MUNTHANDEL G. HENZEN

Wij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wtj ztjn doorlopend gei'nteresseerd in de aankoop
van betere munten, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contant!

Munten van voor I500 dienen te zijn aangemeld.
Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een

afspraak! Ií/ij kunnen Uw munten tevens
vrij blijvend determineren en taxeren.

Postbus 42 3958 ZT Amerongen
Tel. 0343 - 430564 Fax. 0343 - 430542

DETECT GERT GESINK
nnùnDBOEKEN 2003ùùùùù
Munten en Den rìnpen
BOÛ2 CITAII)CÛS, DE NEDERLANI¡SE MT]NTEN VAN

lS06tothedø Meviu 20ß) . - 7,95
B008CÁTALOGUS,DEMUNTTNVÄ¡ÍBELGIEU9GI9q/ - lO95
BOO9KI,EI¡TERDEI'TÍICSERMT'NIZCÁTAL(rc1871-1997 - 10,95

B0l3 MUNTBOEKVANPTETVERK-A.DE (r54C1795) - 17,95

BOl4 VÐ.CEIJS BEELDENA,A¡, Nederlandsnutø¡otl5'16.. .. - 77,50

8062 DESTEDELIJKEMIJNTVANNIJMEGEN . 13,95

BI4óM¡{DBOEKNEDERLANDSKOPERGELDT5ÍIIT9T - 43,50
BI47 STÄNDÂRD CÀTAL(rc OF CENMAN COIÑS Tó01 1ìO PRESENT - 66,50

B2¡0 ROMAN COINS {d d¡dr vCG, dæl I (tot 96 n. Chr) D Sæ - 7\5O
B22l n()UAN@INSsdlbeirv¡lç, dættr (96-2l5n.Cbr) 700pag - ll5,-
E2l5 LESMO¡ÍNÄIESDEBRAEAITIII(159&1790)n€tWadrud - 1595
8216 LESMONNÄTESDEBRABANT (t46.rl59B)metwdø@d) - 15,95

8216 DE MLNTEN VAì{DE GRAVEN VAN VLAÄNDEREN (l55íl1s4) - ts,9s
B2TTLESMONNÁ,TESDESCOMTESDEFLÀNDRE(138AIs5O - 15,95

B2l8LESMONNÄIESDESCOMTESDETLANDRE02,I I3sA) - t5,9s
8219 MUNTVONDSIENUIT19EEIIWEN(Are¡dPol-KPN) 36pæ - 3,50

wmetalovæwpsr,hddøs,p¡ipewßtæ,tin,w. - 7,95
Br17 GElDúITDEBEllMddelburgsehubwilvodstsì155G1570 - 11,95

B167 MEESIERTAKENSOPEFTDAI(, boekowûobærloden64pag - l\50
BlT8CATÄL(rcUS,Pmingørv/dHondenb€l¿etingi/bB€ltrsting¡n - l\5O
BISI ¡IIXIOJAARMET;ÀALINNEDERLAND,d|qddEClONONdStÚ - 7,95
Bl82 DETEMPELVÄ¡{EMPEL, 195Pag. A4forqgeb. NRoys$ - 2Ð,-
8186 CÁTALOGUS IIEDERI.,I\¡IDSE rcNDENBELASIINGPEII'NINGEN

dwÄJ Kæii 198. A4fomqf,2l2pagnia's (3ffi3 a6ældingm) - 19,50

SERIE VÀN9 STUKS i¡,{4 fm¡d-
8096 IlEIE¡CIORFIlilXll loopag:lmoilNFdies (ru-wit) - l8p5
8113 DETECTORFINDS2, l0opag. 1000illù5rr. (zwt-wit) - 18,!)5

8189 MUUEVAL ARItfACIIi,vflolgRomil A¡tef¿cts fu[ Colo¡met
prijslijsL 300iüNtrati6 dærNigelMlls - 20,95

8156 BUßLF,S 12$'1800 (44 bæk wer gespø, mooi nælag) 125 pag kleu - æ,95
BI64DETECfORFINDS3(vælinkleu)A4fomæt,yewolgw - 20,95

8196CELIIC&ROMAN.ÀRIEFÄCTS,NigelMills,tullælor!! - 25,95
B2l2 FII\II)S II¡EIYTIFIED (D€tætù FitrdB 4) Ooordevol detætonoodsten) - 2Q95
B2l I SÄXON AllID VIKINC ARTEFÄCTS (de sie Medisvdl q Cehic & Ronæ )

Boordwol daeaomndstet,nHte inldo¡r) - 25,95
B226 5øGordonBaiþ(Ä4foma*)(firllølor) - 2095

8179 BRONZE AGE METAI/WORK brcrotijdvæmpm 64 peg

Bl87 ARTEFACTS OF ENGLAIID & ITNITED KINGDOII/I, net mø dm
1000 foto's ro vondsten ruaf de stæntijd øt 1750. (+ ef prijslt)

8190 fEE ACid)MPLIS.EED.4,RT, goudø være¡pq uit de brcnstljd in
Engeland en Ierlud Pruhtvoek, in p¡ijs gphalrurd, nu

B2l3 lN QIIEST OF IEELOST LEGIONS (De Vrclag 9 n Ctu)
8202 20(þ YEAR ofItESIED CI]P-WEIGtrIS G¡,1,114Etrbø
8205 REISG. MITNIIMEIã inNederlodll0pag
B2Oó DE KONINGSTTRP VÂN MJÑAII'T'M 79 PAG
B2û7 NUMEGEN,IÆgcrplads ø stad (in deRomeinsetijd) l12pag.
8208 mTKOPSPLÂTEAU (opgEvirg$ult Romeirolegøk) 79pag
8209 DE ONDERKANT V,{N DE MARKT (æh .opgr- Middelb I I I pag

8210 BEGRÄVEN op de IERPEN in FERWERDERÀDIEL 79 pag

8203 mILIG EN PROFAÂN 2 (w BeuningÊn) 1200 ¡aâl middeleeuffie
Insþs, 512 pagina's, Mø dm 1000 óæld'mgeo

MettøIdelecton
ffii3ûftESiõiZõfu¡sMnrDr MErÄALDErBcnoR dærtu

G6inh 229 paS @IND 2m4 KC[\4TER EENNIETMBOEKEID
8224 COMPENDIIIM METÁÂLDDTEICII)BEN, s hodboek os tboie,

praktij o zdlbuwvu mftuldffúøø. 24 p4.
8087 SIINKEN TRDASIIRE EOW IrO FII\aD IT d@r Robst lt4rx
8141 TÏEASURE EAORDS, þruhtboek ged- in kleur owr schdrcnds)
8192 ORT{JNG.SIECHIIüK fürP¡ofis 169 pag Wolfgang Sohuler 19Ð

Gæt owr pofesionele derætietechnielcn @uits)
BI93 MASTERING lHE MINEIÀB EXPLORERXS & S

BIg4 TREAST'RE ET'NTING W¡6 MIIIEIIIB DETECÌORS dæI I
8195 TREASITRE ELNIINGw¡th MINEIIIB DETECTORÍI d€EÞ
B20l trUNIINGF()R'TÈASûRE Johnwtle, 92pas:

væf mæu

Oudergug. Iryro¡w.k vu H. F¡lbùbna! 406 ptg. G€b. EÐd Kåft
8230 CUYIÇ Eq regioøål øtruE i¡ deRomeiree tij4 I 12 pæ

8231 DE ROMEINSE RUKSGRENS tussen Moeæl en Noordæe*us! lØ p
8232 ÁRffiEOLOGIE INVEELVOUD, 5ojwAWN 253 pag sebrhrd k
8227 EURO MUNIZKAT^LOG 2W2 135 pd{'iûa-s (Bæqrbsg)

10,-

26,95

4e5
15-
17,50
ilp5
|95
r395
11,95
13,95
11,95

'7\50

- 37,50
- 14,50

- 19,95
- 19,95

- 5-
- 16,50

- 29,9

uitwk

e 29,50
- 32.fi
- 2þ,95

- 18,95
- 18,95
- 18,95

- 1895
- 1895

- 32,50
- 19,50
- ll5,-

€ 14,50
- r,95

8225 DE MUNTEN VAN LIIK (itr ht' F¡u¡) A4 fm. 170 p¡g. 13ül db,
8224 G)ilIPEI{DIITMMEIAALDEIECTOREN, ø hadboek owthæris

pmkij m ælfbowm me¡4aldelæ¡o@. Ð4Íag.
B2z1 Cf,ÁSSICAL DECEPTION ( Goed bæk ova wlse ætieke nutml

96 p€g Væl illisû¿ti$ uiþave 2001
8222 DEUTSGE ORDEN UND ESRENæI(HEN (1871-1945,311 pag.

8221 ROM¡,NCOINSmdtùeirv¡luc, dæltr ( -235n-Ch¡) 7@pag
BZl4 øNÄAIRINGEN lllpag (,{WNurtg:)230alb

Uictekeod gedocmenteerd Nederlødstalig boek ow vingwhoeden!
B22O EET REIMGENYÄNMUNIEN EN PEN¡ÍINGEN 12 blz

BESTEL: Via Gireoverboeking op glro 48.38.918
MAAKHET VANDEBESTELLING +
€45OVERZENDK PERÆNDINGOVEROP ONS GIRONUMMM
T.NV DETECT ENSCEEDE (Bætelnummeß + adm vmeldml)

OVERAL TER
WERELDUW

PLAATS BEPALEN?
buiten o in de auto o met de metaal-

detector o bij archeologie

Diverse uitvoeringen van simpele plaatsbepaling tot
uitgebreide navigatie-, tracking en tracing systemen.

Voor hobby en professioneel gebruik

ww\il.d-d-s.nl
D.D S Electronics Europe b v
Looierij 26

NL-4162 AMZerenbergen
Industrieten'eiu'Zw anen}àt'

Wilt u onze showroom bezoeken,

bel dan voor een afspraak !

Tel 0168-370347 of FAX 0168-3703.16
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De CSSSST is uitgerust met de

SST Sma rt-Scan computerbestu-
ring De gebruiksvriendelijke,

multifunctioneie detector in

optima forma. De van SST-

technologie voorziene CSBSST is

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

u een nieuw detecterend opera-
ting-systeem zoekt dat op

moeilijke vindlocaties gegaran-

deerd resultaten levert - dan

kunt u niet om de CSBSST heenl
Het systeem van de CSSSS'I

heeft niet de traagheid van de

m u ltifreq uentiedete ctor.

Een computer op zijn best Geen
programma's die moeten worden
geactiveerd. Hij kan eenvoudig
niet in de fout gaan

Laat alles maar aan de SST-

computer over. De CSSSST

beschouwt uw wens als zijn

commando - zoals een gecompu-

teriseerde detector behoort te
doen.

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

display.
- Snelle ohjectherkenning met

audiosignalen.
- Pin-Point voor een exacte

plaatshepaling en het bereke-
nen van de diepte.

- Audio disc¡iminatie met helloon.
- Vuil- en waterbestendig.
- Robuust, licht in gewicht en

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

2 kg.
- 3 jaar Gelan garcntie!

Wanneer je naar het hoog-

ste niveau gaat voot detec-

torprestaties dan kom je
gauw het prchleem tegen

wat ontwerpers van detec-

tors noemen "Grond Eflect".

Het is helemaal geen pro-

bleem om detectors te

maken die in de lucht een

detectíebereik hebben van

enige meters het probleem

is als het object in de grond

zit dan blijkt de detector

onb¡uikbaar te zijn omdat de

gÌond, voonl natte, conduc-

tief is en detectiesignalen

aÍgeeft alsof het om metaal
gaat en metalen objecten

mín of meer alschermt voor

de detecto¡.0m de stoor en

valse signalen vaÐ de grond

te onderccheiden van een

metalen ohject heh je in
leite een computer nodig

die snelle be¡ekeningen

maakt zoals die door

C-Scope gehruikt wod ín

de SSST en de Nevvlorce ß1.

De gebruikte computer-

techniek stelt honderd kee¡
per seconde de vraag voor

u, is het metaal of grondmí-

ne¡alen, en het rcsultaat
verschiint dan voor u op het
display op deze manier lost
C-Scope de grondmineralen

prcblematiek op voor meet
diepteprestaties.

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

volkomen nieuw type detector
met computerbesturing en zal als

een tornado door de metaalde-
tectiewereld razen Zij noemen
hem dan ook de Newforce B1

Compleet nieuw, met een

krachtige computerbesturing en

zeer gebruiksvriendelijk.

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

identiteit van het signaal en de

zogeheten Real Time Ground

Radar Simulation laat u de

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

All e hieronder g enoend e

fu n cties zijn c on p ute rg e stu u rd.
- Audio discrininatie.
- Visuele discriminatie op het

display.
- Gevoeligheid.
- Keuze programmering.
- 0hjectherkenning.
- Tuning.
- AC en DC versterking.
- Zoekstanden.
- Pin-Point voor exacte plaats-

hepaling.
- Motion.
- Volumeregelaar.
- Batterijweergave op het display.
- Bi nnenl a nd/strand afstel I ing.
- Grondcompensatie.
- LCD display met helderheid en

contnst.
- Analoge en digitale werking.
- Echte grondradar simulatie.

- 3 jaar volledige Gelan garantie!

GE
DETEGTIESYSTE

Gelan Detectiesystemen B.V.

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

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fab¡ikant

. 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
. Wii hanteren een eigen garantietermijn van 3

. Wii leveren met Nederlandse handleiding

. Wii ziin ook open op zaterdag {na afspraak}

N
MEN

Het Sterenbeeld 48, 5215 ML 's-Heñogenbosch

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

E-mail:info@gelan.nl wwwgelan,nl
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Vondstberichten

Onderdelen van laat-Romeinse (eventueel Germaanse) gordelgarnituren

Robbie Ferwerda uit Leeuwarden
detecteerde uit gestorte grond
onder Rijperkerk een versierde
lancetvormige riemtong. Dit stuk
met 'amforaprofiel' dateert uit ca.

4oo-45o na Chr. Een cruciale
periode in de geschiedenis van het
Fries-Groningse terpengebied. Het
maakte samen met riem, gesp, en
eventueel sierbeslag deel uit van
een gordel.

t:a-,J

Riemlong

Luxe varianten vormen de 'breite
Kerl¡schnitfversierte Gürtelgarni-
turen' Hierbll zljn gesp, gespplaat
en sierbeslag zeer breed en/of
hoog, tot we1 rz cm. en versierd in
kerfsneetechniek (hoekig in plaats

van afgerond relief). Deze kerf-
sneedecoraties, soms in combina-
tie met randornamenten in de

vorm van gestyleerde dieren staan
aan het begin van de Germaanse
decoratieve kunst der vroege
Middeleeuwen en komen reeds
voor in de la[e 4e eeuw.

3

In de regio Heerenveen werd een
bronzen beslagstuk gevonden dat
waarschijnlijk een onderdeel
vormt van zo'n brede gordel. Het
is in kerfsneetechniek (deels

versleten) versierd met florale
motieven in de vorm van spiralen,
spitsovale bladvormen e.d., die
zijn'gevar' in rechthoekig lijst-
werk. Het is bijzonder dun gego-

ten en hìer en daar doorgecorro-
deerd.

Het t¡pe lcomt vooral voor in
Noord-Frankrijk en aan de Rijn;
het is ook gemaakt in ateliers ten
noorden van de Alpen die vermoe-
delijk voor de Germaanse markt
werkten. De productie werd spoe-

dig overgenomen door de Germa-
nen. Op grond van de vondsten
van gietvormen en mallen wordt
bijvoorbeeld aangenomen dat de

gordelbeslagen ook in Gennep zijn
vervaardigd.

Als grafvondst is het uitsluitend
l¡ekend van Germaanse elitegra-
ven. In Nederland zijn enkele min
of meer complete garnituren
gevonden waaronder een pracht-
exemplaar uit Rhenen.

door lan Ziilstra

Van zowel riemtong als beslagstuk
zl1n de vindplaatsen waarschij nlijk
secundair, d.w.z. dat ze daar door
latere grondverplaatsingen (in dit
geval vermoedelijk terpaardebe-

mesting) terecht zijn gekomen.
Het is jammer dat we de oorspron-
kelijke'depositieplaats' niet meer
kennen, temeer daar beide voor-
werpen voor Friesland uniek zijn.
Misschien is het nog eens moge-
lijk de herkomst van de gestorte
grond te achterhalen.

Tekenin gen : I an ZljIsTr a

(Redøctionele aanvulling op het vorige

vondstbericht. Hierin staøt bij het

nøschrifi vindpløatsen e.d. genoemd.

Dít is niet juíst. Voor de duidelijkheid is
gekozen voor tekeníngen uít Deense

vakliteratuur; er zijn dus geen Friese

uondsten øfgebeeld.)

Ruitvormig beslog



Mart Hoffmann

5Tr LL€ L€V€Nf B€L€V€N
ln het tweede deel van de serie 'stille Levens
Beleven'gaan we kijken naar een bekende in de
schilderkunst. Het is Brueghel de Oude die onder
andere bekend is van zijn schilderijen van boeren-
feesten en dorpsgezichten in de eerste helft van
de zestiende eeuw. Op zijn schilderijen zijn vaak
alledaagse dingen en gebeurtenissen te zien. ln
dit geval gaat het om een kermis waar gefeest en
gedanst wordt. Het schilderij wordt gedateerd
omstreeks 1568 en hangt in het Kunsthistorisches
Museum in Wenen, Oostenrijk.

duidelijk zijn lepel te zien die door
zijn muts is gestoken. Voorts draagt

hij een dolk in een dolkschede die

eindig met een schedepuntbescher-

mer. Voorts is te zien dat de man die

iets verderop aan het dansen is een

mesje aan zijn riem draagt. De riem

is gesloten met een gesp.

D€ ÀFB€€LDINÇ€N
Huissleutels werden meestal

gemaah van ijzer (afb. r). Toch

worden er wel eens sleutels van rond

r55o gevonden die van koper ofbrons
zijn gemaalc| maar die zijn dan in de

regel kleiner en werden dan voorna-

melijk gebruikt voor kistjes.

Kledinghaken zijn gemaakt van

geelkoper en werden gegoten. De

kledinghaak van het schilderij is

vrijwel gelijk aan degene die we hier

afbeelden. Op deze kledinghaak is

een cherubijnenkopje (afb. z) afge-

beeld wat vrij algemeen is. Van

kledinghaken zijn er verschillende
typen bekend bijvoorbeeld met een

kruismotief (afb. 3) of een vuurijzer-
motief (afb. 4).

Lepels zijn van tin gemaakt en wer-

den ook gegoten. De lepel is van het

zogenaamde'torentjes'-type. Het was

gebruikelijk dat ieder zijn eigen lepel

had en men ziet dit dan ook vaker op

oude schilderijen terug. Het hier

afgebeelde type is afkomstig van het

voormalig politiebureau te Delft en is

te dateren in de late eerste helft van

de zestiende eeuw (afb. 5).

Afb. t
Huissleutel

Alb-t
Kledinghook met kruismotief

Dolken zijn geen alledaagse vond-

sten. Een dolk vult eigenlijk het gat

op dat er bestaat tussen een mes en

een degen of zwaard. Het was voor
eigen veiligheid bedoeld. Zo mocht

men (als burger) bijvoorbeeld in de

middeleeuwen wel met een dolk in de

stad lopen maar niet met een zwaard.

Maar ook golden er regels voor het

dragen van een dolk en dat verschilde

per stad. Zo was het bij reglement

bepaald dat in Delft het lemmet van

een dolk niet langer dan34cmlang
mocht zijn. Het hier afgebeelde type

(afb. 6) is een 'hart'- of 'herts'-dolk

en is gedateerd tussen 1415 en \75.

!íat in dit gedeelte van het schilderij
vooral in het oog springt, is het

aansnellende stel dat naar het feest

rent. Als we letten op de details zien

we dat ze allebei dingen bijzich
dragen die sommigen wel in hun

collectie hebben. Bij de vrouw is

goed te zien dat ze een sleutel bij

zich draag| die met een riempje of
touwtje aan de gordel van haar beurs

hangt. Aardig is ook om te zien hoe

een kledinghaak werd gebruikt. Als

men kijkt naar het uiteinde van haar

bruine cape is duidelijk te zien hoe

de kledinghaak is bevestigd. Bij de

man naast haar op het schilderij is

Boerenkermís - t56E
Pieter Brueghel de Oudere

AJb.,

t-----------r
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Schedepuntbeschermers werden

veelal van lood gemaakt. Maar ze

komen ook voor in andere metalen,

zoals koper en soms zilver.Ze dien-
den om te voorkomen dat men met

een dolk ofzwaard door de schede

prikte en men zich aan het wapen

verwondde. Er bestaan vele modellen
en ook de grootte kent een grote

variëteit. Het hier afgebeelde exem-

plaar is aan één ziide glad met in het

midden een gat. De andere zijde is

voorzien van versieringen. De grond
waarin deze schedepuntbeschermer

(afb. 7) is gevonden is afkomstig van

een voormalig kloosterterrein dat in
r573 is geslecht in verband met de

Spaanse belegering van de stad Delft.

De gesp die hier op het schilderil is

efb q

Kled i ngha o k m et v u u r¡jze rm ot¡ ef

afgebeeld is hoogstwaarschijnlijk een geel-

koperen, gegoten D-type. Daar deze gespen

vrij algemeen zijn en zelfs heden nog wor-

den gemaakt ziinzein de regel moeilijkte
dateren. Het beste middel om ze redelif k te

dateren is te kijken wat de eventuele bijvond-

sten zijn. De hier afgebeelde types (afb. 8 en

9) zijn afkomstig van een voormalig kloos-

terterrein. Toch hebben deze gespen vrijwel

zeker aan een broekriem toebehoord, dit op
basis van de grootte.

(Alle afgebeelde voorwerpen komen uit de

collectie van MJ. Hoffmann)

eJb t
Schedepunlbeschermer

f----------

Aþ 7en 9
Kledínggespen

T----------

(D€€L 2)
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De lakenhal met belfort, palend aan de Grote
Marh van leper was tijdens de late middeleeuwen

het symbool van handel, bloei en welvaart. Met zijn
beschikbare handelsruimte tevens het grootste
gotische niet kerkelijke gebouw van Europa. De

economisch winstgevende lakennijverheid,
bestuurd vanuit dit gebouw, zorgde ervoor dat
leper een van de snelst groeiende en grootste
steden ten noorden van de alpen werd.

het stadsar-

chief, de

stadszegels, de

schatkist, de

stedelijke charters die de

stedelijke privileges bevestigden,
het wapenarsenaal, de stadsklokken
en de wacht voor brand ergens in

de stad ofvoor de naderende vij-

and. Hoe de draak in middeleeuwse

tijden voorgesteld werd kan spijtig
genoeg niemand ons nog vertellen.
ln t69z werd een vernieuwde draak

van 2,5o meter breed en met een

gewicht van 32 kg in verguld koper

op de toren geplaatst. Een mythi-
sche voorstelling van een soort
krokodil met geschubd lijf, vleer-
muisvlerken, tong en staart eindi-
gend in een pijlpunt en

de klauwende poten van

een adelaar.

De lakenhal zou onaan-

geroerd blijven tot aan

de Eerste Vlereldoorlog
waarin ze grotendeels

verwoest werd. Na

W.O.l werd dit histori-
sche gebouw opnieuw
in zijn originele staat
hersteld. Op het uiterste
punt van de toren van

het belfort prijkt opnieuw een draak.

Ook op andere plaatsen in Vlaande-
ren maakt men gewag van bescher-
mers op torens in de vorm van een

draak. ln de late middeleeuwen
behoorden draken heel zeker tot de

bij gelovige geloofsvoorstel I i n g d ie

onder de bevolking gangbaar was.

Met de metaaldetector zijn daar

inmiddels duidelijke materiële

sporen van teruggevonden. Uitge-

werkt in miniatuur en in tin zijn heI
duidelijke voorstellingen van hun

volkseigen gebruiken.

Een mooi compleet voorbeeld van

dergelijke gebruiken werd gevonden

in de onmiddellijke omgeving van

de Komenpoort in de Verdronken

Weiden. De voorstelling toont een

driekoppige draak op een draag-

stuk. En wat meer is, de voorstelling
laat duidelijk zien dat het draagstuk

in een punt uitloopt alsof het geheel

best op een toren thuishoort. Wat

de eigenlijke bedoeling van dergelij-

ke afbeeldingen of voorstellingen in

het dagelijkse leven tijdens de

De eerste steen van het belfort werd
in rzoo gelegd door Boudewijn lX,

Craaf van Vlaanderen. ln'tz6o
werd gestart met de bouw

van de daaraan palende

lakenhalle. Het

70 meter hoge belfort
was in r3o4 klaar. Als

laatste onderdeel

werd op de toren - de

monumentale uitdruk-
king van weerbaarheid

en symbool van burgerlij-
ke onafhankelijkheid - een

draak geplaatst.

De draak, indertijd voorgesteld als

beschermer, moest ook bescher-
ming bieden aan al het aanwezige
in dit immense openbare burgerlij-
ke gebouw. Namelijk wol, lakens,

middeleeuwen meebracht weten we

niet. Wel kan ik met grote zekerheid

schrijven dat bij een andere voor-

stelling van dergelijk kunstzinnig
middeleeuws vertoon deze bodem-

vondst bevestigd was op een stokje.

Vlaanderen begint stilaan meer en

meer van zijn onbekend bodemar-

chief prijs te geven. Toch moeten



we met deze vondst opnieuw
vaststellen dat er nog steeds

on beantwoorde vragen bestaan
over middeleeuwse gebruiken.

Als detectorzoekers in Vlaanderen
verder met respect zoeken naar
ons broos maar tastbaar verleden
in metaal en redden wat anders

verloren raakt, dan kan niemand
ons dit kwalijk nemen. De kennis
van ons verleden vastleggen is

trouwens belangrijker dan de

vondst zelf. Laat iedereen die in
archeologie geinteresseerd is dit
maar eens begrijpen.

Newbury Rally gaat niet door

U heeft het misschien al op onze
internetsite gelezen maar de DDA
organiseert vooralsnog geen reizen
meer naar rally's in Engeland. We
weten dat we hiermee een hoop
leden zullen teleurstellen.
Als buitenlandse zoeker hebben wij
ons uiteraard ook aan de Engelse
wetgeving op het gebied van zoe-
ken en het aanmelden van vond-
sten te houden. De Engelse wetge-
ving is echter een stuk
ingewikkelder dan in Nederland.
Wanneer moet iets worden aange-
meld en mag je dat dan meenemen

naar Nederland. Hier is niet zo-
maar een antwoord op te geven. Je
hebt dan te maken met de Treasure
Trove Act en eventuele exportver-
gunningen. Uiteraard hebben we
overleg gepleegd met instanties en
organisaties in Engeland, maar er
is nog geen oplossing voor gevon-
den. Mocht er een oplossing
worden gevonden dan laten wij u

dit weten.
Natuurlijk kunt u wel zelf aan
rally's in Engeland deel nemen. De
verantwoording voor het aanmel-
den van uw eventuele vondsten ligt

dan bij u zelf. Vorig jaar zijn bij
douanecontrole op het vliegveld
enkele Amerikaanse zoekers aange-
houden omdat ze bodemvondsten
hadden meegenomen. De DDA
kan hier natuurlijk bij een georgani-
seerde reis niet de verantwoording
voor nemen.

Liefhebbers van Engelse rally's
kunnen op onze website een link
vinden met meer informatie over
enkele Engelse rally's.

tfT I
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Wij leveren diverse accessoires zoals r.v.s.
scheppen, bescherm kappen, hooflltelefoons,
tumblers, div. boeken, batterijen,
detectortassen, beschermhoesjes enz.

Met al deze merken hebben wij ruime zoekervaring
dus kunnen wij u precies vertellen hoe ze werken.
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De volgende dag.Trrr, de wekker. thee zetten, broodje eten,

en maar weer op weg tot de avond. Kom ik Peter tegen,
"En?" zegik. "Niks, weer helemaal niks." Op naar Piet:
"Enl" "Nee niks", even naar Ronald, Erik en Mark, "Enl)"
"Niks, helemaal niks". Maar weer îaaÍ onze tenten, even

wat warm eten maken, dit keer soep met hele dikke ballen,
namelijk snackballetjes. Toen maar even naar de grote tent
om wat te drinken en te kletsen met wat Schotten, "Hel¡ben
jullie al watì" "No, no and no" was hun antwoord, het is
hun Engelse lokkertje om te zeggen dat er wat Romeins is

gevonden. Na menig pilsje maar weer near bed. Zondag
hetzelfde ritueel, maar "Waar is Piet)" waag ik aan Peter,

"Die komt er zo aan" , zeglhlj, "ik heb namelijk het stopje

uirzljn luchtl¡ed getrokken", en ja hoor, een mompelende
beer komt uit zijn hol, "Bakje thee en een broodje Pietll"
"Graag".

Even opruimen, en weer op naar het volgende veld. Daar

was een boer net bezig met ploegen, misschien meer kans

om iets te vinden. Maar na een uurtje zoeken kom ik onze

vrienden uit Limburg tegen, en maar nee-schudden. "Niks,
ja een paar koperen muntjes, daar kun jij je morgen mee

scheren". Na de middag nog drie uurfjes zoeken. Na veel

uniformknopen (een stuk of tien had ik er) - het was al bijna
tijd, dus toen maar scheef over het veld - yes yes: een mooi
zilveren muntie.

Toevallig was een van onze Limburgse vrienden in de

buurt, dus ik naar hem toe. "O", zei hij, "dat is als ik het
goed heb een Henri III uit de rle eeuw [later even laten
determineren op een van onze zoekdagen bij de heer G.

Henzen, en het klopte]. Het is geslagen te Londen tussen
r2oo en rz5o. Prachtig mooi muntje. 12 uren de man keer
z5o is dus 3ooo uur gedeeld door rr zilveren muntjes en

een handgranaat is dus 273 uur per munt is dus rr.36 dagen

zoeken om rz muntjes te vinden in Engeland. Het toeval wil
dat Peter toch nog een bronzen Romein vond, die ook nog
redelijk leesbaar was.

Nu alles maar weer inpakken, nog even langs de douane, en

op naar de boot. Nog een nacht op de boot en

we zijn weer in Nederland. Even afscheid
nemen van Ronald (bekend van Miliron)
en Mark en Erik uit Limburg waar we

gezellige dagen en avonden mee

hebben beleefd.

Maar nu weer op eigen bodem [Frl.],
waar we wel wat meer vonden. Namelijk
twee zilveren naairingen, één met een zwaard-

D€ DKI € MUÍK€TI€K5
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"!lat doen we, Piet)", zo kwam mijn buurman

van overdwars, want er was een feest in

opkomst waar wij ons al twee jaar mee bemoeid

hadden en mee hadden geholpen het te organiseren.

Hij zag op internet dat er net dat weekend ook een

rally in Engeland was. Na hevig overleg met Peter en

onze vrouwen werd er gekozen voor de rally.

Al vroeg men zich wel af of er misschien een
premie op stond, twee jaar werken aan een dorps-
feest, en op het 'moment suprème' er zelf tussen-
uit knijpen. '!Ve moesten er wel voor zorgen dat we
plaatsvervangers hadden voor onze rollen in de

playbackshow. Dit viel nog niet mee, maar we
hebben het gered. Dus wij gingen bepakt en

bezakt op donderdag 5 septembeÍ zooz om r3.oo
uur richting Europoort om aldaar ingescheept te worden,
richting Tanfield (Engeland). We troffen daar onze vrienden
uit Limburg, Ronald, Mark, en Erik. Even onze hutten op
zoeken, nu dat was wat. Deck ro cabin ro4r9; vind die maar
eens op de Pride of Hull. Tjonge jonge, wat een schip zeg.

Eindelijk, we varen. Het is inmiddels al zr.oo uur, dus

honger en dorst melden zich. Na heerlijk gegeten en
gedronken te hel¡ben onze hutten maar weer opzoeken. Nu
dat was makkelijker gezegd dan gedaan na al die halve

liters. Op een gegeven moment was een van ons toch nog
heerlijk helder, hij zei dat als we nu met de trap naar bene-
den gingen en dan met de lift omhoog, dan zouden we op
deck ro uit moeten komen en dan zitten we goed. Oké, dat

doen we dus, en warempel, onze hutten in zicht! Gauw
gaan slapen want het is weer vroeg dag.

Zes uur ging de bel, even wessen, wat eten, en
in de auto en op weg. Goh, wat een spookrij-
ders zeg, gauw wisselen van rijstrook. Het is
nog dik twee uur rijden. Aldaar aangekomen
de tent opzetten, inschrijven en zoeken maar.
Er is ons verteld dat daar veel Romeinse bewe-
ging is geweest maar er werd niet veel gevonden.
Met ongeveer 25o personen keer 3 uur is dus 75o
uur, en toch maar een paar zilveren muntjes vanaf r8oo,
niet veel soeps dus.
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tekentje, de afkorting VM en het jaartal 16ro. Een naairing
met een jaartal erin komt niet veel voor. Met deze naairing
wil ik ook graag mee doen met de vondst van het
jaar. En met één met een jachttafereel, (r9 mm
hoog en een doorsnedevan2r mm), en één
goed leesbare grote zilveren munt met het
jaartal 1656 (doorsnede 4o mm), een
Bourgondische Philips III, leuke vondst
niet waarl En op Ameland vond ik een
hele mooie gouden ring met briljant (o.8
punt, taxatie 45o euro), niet slecht voor een
half uurtje zoeken in het l¡os. Later in het jaar,

op 19 en zo oktober zijn we nog even naar
Limburg geweest. Pieter moest een nieuwe
detector hebben want hij kreeg last van

zljn arrn - elleboog. Hij had er één
besteld bij Ronald van Miliron,
dus daar in de buurt ook maar
even zoeken. Daar vond Pieter
nog een Romeinse munt en ik
een Romeinse schrijfstift (zie foto),
uit de vierde of vi jfde eeuw. Met het
scherpe puntje schreven ze, en met het dwarse
stukje konden ze de fouten weer vlak strijken
in de was. Met de schrijfstift wil ik graag
mee doen met de vondst van het jaar.

Zo, dit was het avontuur van ons in zooz.

Met de wiendelijke groeten van

Peter vøn Veen

Piat¿rvon Døolen
Píet de Raøf

deel. Een beetje zoeker had dit kunnen weten. De kwaliteit
van de beschreven koperen en bronzen bijvondsten was
uitermate goed. In mijn woonplaats zou het allang verkan-

kerd zijn geweest. Maar dit terzijde.

Ik heb familie woonachtig in de gemeente Dongera-
deel en deze houdt mij op de hoogte van eventuele
interessante zoeldocaties. Toen ik dan ook gebeld
werd dat er bij hun enkele kilometers verderop
graafiverkzaamheden werden verricht was ik dan

ook zeer enthousiast om daar te gaan zoeken. Het
valt immers niet mee om nog te gaan zoeken als alle

akkers zijn ingezaaid. Opgetogen verlrok ik er naar toe. Ik
ben hier wel redelijk bekend en ik had een goede route-

beschrijving gekregen dus duurde het daarom niet
lang voordat ik de juiste locatie had gevonden.

De kans dat hier al eerder was gezocht was klein,
omdat deze plek wij afgelegen ligt en je daar alleen

komt als je er ook moet wezen. De weg loopt er name-
lijk dood. Het viel mij op het eerste gezicht vies tegen,

want deze plek had ik zeker in een uur wel afgezocht. Ik
was dan waarschijnlijk ook meer tijd aan het reizen kwijt
dan aan het zoeken. Maar ik was er nou eenmaal, dus niet
zeuÍen, maar zoeken. Het duurde ongeveer een kwartier
voordat ik de eerste bliepjes hoorde.

Een klein zilveren muntje groef ik op. Ik dacht aan de
grootte te zien dat het om een provinciaal muntje zov gaaî.
Voorzichtig wreef ik hem met mijn duim wat schoon en
toen ik de afbeelding zagdie er op stond kreeg ik zo'n kick.
Ik had mijn eerste Romeinse munt gevonden! Dat er een
klein stukje mist interesseert mij geen biet. Ook is het
muntje iets gesleten , maar ik ben er apetrots op. Vandaar
dat ik dan ook weer wil mee doen met de vondst van het

)aaf.

Anne Hoekstrø

N/UN €€KfT€
ROM €IN5€ M UNT

Allereerst wil ik de lezers bedanken die op mij gestemd
hebben, zodat ik de categorie sieraden won met de vondst
van het jaar.Verder wil ik het bestuur bedanken voor de
mooie prijzen. Het boek is erg interessant en de bodywar-
mer kan ik goed gebruiken. Daarnaast wil ik nog iets kwijt.
Zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik twee ringen laten
restaureren. De restaurateur heeft over een van deze ringen
een arÉkel geschreven. Hierin heeft hij aangenomen dat
mijn woonplaats tevens de vindplaats is. Dit is onjuist. Pech
dus voor de zoekers die Oostermeer als het Mekka in de
detectorwereld gingen beschouwen. De werkelijke vind-
plaatsen ziin twee dorpjes in en bij de gemeente Dongera-

r
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Hallo, mijn naam is Rafaël van der Sanden en ik ben 14 jaar

oud. Ik zoek sinds rrraart zooz met een detector. Het was
allemaal begonnen met de detector van mijn neefie, die hij
had gekregen met Sinterklaas.'We gingen als eerste zoe-

ken achter bij onze oma op het weiland. Na een aantal
zoekfochten was de opbrengst veel patroonhulzen, r mus-
ketkogel en een 5o frank munt uit r99o. Mijn zoekgevoel
bleef maar dat van mijn neefie daalde en daardoor zocht ik
maar heel weinig.

Toen op zz maartwas het dan zover: ik kreeg mijn eigen
detector. Samen met mijn neefie Mike, die nu ook mijn
zoekmaat is, ben ik naar Munster Detectie in Helmond
geweest. We hebben verschillende detectors bekeken en de

keuze viel op de C-Scope CSIM.
Na een nacht slapen, gingen Mike en ik samen zoeken. De
opbrengst was: een kogel en delen daarvan. Ik was er toen
heel blij mee. Mijn doel was het vinden van oude munten.
Eerst vond mijn tante er een en daarna Mike en toen vond
ik mijn eerste munt: een Belgische z centiem.

De topvondsten van het jaar waren: 4 zllveren munten, r
zilveren ring (nieuw), zo'n honderd munten, een spinklosje
uit de Ifzertijd en een kraal uit de 3e - 4e eeuw na Chr.
Maar goed, nu over mijn vondst van het jaar. Samen met
Frank en Marco gingen we zoeken in Son. De verwachtin-
gen waren niet al te hoog. We schrijven or-o4-o3. De vondst
liet niet lang op zich wachten. Na een goede piep zet ik mijn
schep in de grond en na een paar minuten was het voor-
werp eruit.
Toen ik het in de hand had, dacht ik eerst dat het een gesp
was, maar na het een beetje te hebben schoongemaakl, zag

ik dat het iets anders was. Een ring!!! Blij als een klein kind,
liet ik het aan Frank en Marco zien. Na nog een paar uur te
hebben gezocht, had ik nog 3 munties, een knoop en een
loodje gevonden. Ik weet niet hoe oud de ring is, maar ik
denk van zo rond r85o. Misschien weten jullie, of iemand
anders het.

Het is een ring zonder merken, hij is verzilverd, maar het
meeste zilver is er al af, er zit een groenf zutarte steen in, de

diameter weet ik niet, want de ringband is gebogen en ik
durf hem niet terug te buigen, bang dat hij breekt. In het
gebied is ook een Romeinse zilveren munt gevonden.
Professionele zoekers vinden het misschien geen topvondst,
maar ik vind van wel. Verder wil ik Frank bedanken, dat hij
me altijd overal naartoe brengt en uitnodigt: bedankt.

Zoekzel

Røføë\, Nuenen
(Noord-Brøbønt)

NÀ €N K€L€ VON D ST€N
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Het was half oktober en de aardappe-

len waren eraf. Vorig jaar ben ik vlak
bij dit veld geweest en heb daar een

zilver Romeins muntje gevonden. Ik
dacht: wie weet. De klok was nog niet
terug gezet dus was het nog niet zo

vroeg donker. Op een middag ben ik
met mijn detector naar het veld gegaan, op

de fiets. Het was een groot veld dus ik kon er
vele uren mee verder. Maar ook hier kwam ik weer veel spul
uit WO II tegen: granaatscherven, kogelpunten. Maar die
spullen neem ik dan mee naar huis en daar krijg je dan een

paar euro's voor. Kun je weer batterijen voor kopen. Na een

uur ongeveer gelopen te hebl¡en lo¡¡am er een geluidje, dus
voorzichtig graven. Na het zand op de grond verdeeld te
hebben lag er een mooie (maar jammergenoeg geen hele)

Romeinse fibula.

Dus het eerste stukje Romeins was binnen. Dus maar weer
verder. Maar ook de granaatscherven bleven nog steeds

komen. Meestal gaan de scherven links in de overall, maar
het was aan die linkerkant wel een beetje zwaar aan het
worden. Dus de rechterkant moest er ook aan geloven. Liep
je een beetie rechter. Nadat ik even uitgerust had kwam er

een mooi geluidje, het was iets van zilver kon je

zien. Ik dacht meteen weer aan vorig jaar,

is het misschien weer een zilver muntje
van de Romeinenl Maar nee, het was

een halve zilveren munt, een rijder-
schelling uit 169r van de stad

Groningen.
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Na weer stukken granaatscherven naar boven te hebben
gehaald, k'¡¡am er een muntje van WO II, een zinken cent
uiIr94z, voor de dag.

Een kwartiertje later had ik weer een zinken cent en weer
uit het jaar 1942, en het is best een mooi en gaaf muntje. Ik
heb verschillende zinken muntjes gevonden maar die zijn
echt slecht. Deze twee waren best mooi. Na enkele uren
gelopen te hebben gtrg ik richting huis, met twee jaszakken

vol met granaatscherven erin. Maar toch
ook met enkele mooie vondsten. De
volgende dag, als het weer mee zou
zilten, zou ik terug gaan. Dus daar
stond ik weer op een zondagmor-
gen, prachtigweer, de ganzen
lo¡vamen wolijk over vliegen. Er
kr¡¡am ook een deltavlieger over; hij
groette mij met zijn voeten omdat hij met
zijn handen moest sturen. Dus er weer tegenaan, na enkele
scherven had ik toch een ander geluid in mijn koptelefoon.
Weer ging de schop in de grond, kijken, voelen, en daar lag
een zilveren muntje, niet heel, maar je kon toch zien wat
het was, het is een dubbele stuiver van Nijmegen uit 1686.

Na het in het kokertje gedaan te hebben, hoorde ik na
enkele meters weer een geluidje, dus graven. Daar lag een
muntje, voorzichtig schoonmaken met een beetje water uit
het kokertje, want je wilt toch kijken wat het is. |a hoor het
was een Romeins muntje, niet van zilver rnaar van koper.
Het was niet zo gaaf maar toch, het was een Romein. Het
was een as van Titus uit 79-8r geslagen te Rome. Op de
voorkant kon je nog net het hoofcl zien en op de andere kant
was een figuur nog net te zien.

Het weer was lekker dus ik ging nog niet naar huis, het
begon net leuk te worden. Na enkelen baantjes met granaat-
scherven te hebben gehad hoorde ik een geluid net als van
een scherf,, dus ik dacht dat het weer een granaatscherfwas.
Maar wat ik toen op het zand zagliggen, ik kon mijn ogen
niet geloven. Het was een best grote munt met een hoofd
erop. Ik draaide hem om er'zager een figuur op staan, heel
duidelijk. Ook weer even schoonmaken met water, het was
een Romeinse munt, dat kon je meteen zien. Ik heb hem in
het kokertje gedaan. Ik ben blij dat ik tijdens het zoekweek-
end vorig jaar in Ootrnarsum een groot kokertje heb gekre-
gen van Mid-Holland Detectors. In een normaal filmkoker-
tje past hij waarschijnlijk niet, want het is best een grote
munt.

Ik heb het baantje afgelopen en ben naar huis gegaan. Even
een merkje zetten waar ik ben gebleven, want ik wil geen
stukie overslaan van mijn Romeins stukje grond. Thuis heb
ik hem met vaseline ingesmeerd. Enkele minuten later, ik
kon niet wachten, voorzichtig met zachte watten schoonge-
wreven. Toenzag ik pas wat een mooie munt het was. Het
hooftl en het figuur wateîzo duidelijk, het was een prachti-
ge munt en nog wel een Romeinse. Ik heb hem naar de

zoekdag meegenomen om hem te laten zien aan bekenden
en aan meneer G. Henzen. Volgens hem was het Hadria-
nus Gertertius, rr7-¡i.8, Rome. Aan de andere kant staat
Vrouwe Fortuna met cornucopia en roer. Het is een best
grote munt en na ongeveer r8oo jaar nog zo gaaf. Wie weet
hoelang hij in de grond heeft gezeten, en wie het in zijn
geldbuidel heeft gehadl Met deze mooie Romeinse munt
wil ik graag meedoen met de yondst van het jaar zoo3. Ook
wil ik meneer G. Henzen nog bedanken voor het determi-
neren ven de munten.

G r o etj e s v ønuit B r øb ønt,
G e r ør d. S ømb e ek, V i erlingsb eek

vondst

ln het vorige nummer schreven we

dat u in het volgende nummer (69)
zou kunnen lezen hoe de nieuwe
opzet van de rubriek 'Vondst van

het jaar 2oo3' zou worden.
Helaas zijn we hier nog niet uit,

we hopen in het volgende nummer
(7o) de nieuwe opzet te kunnen
publiceren.



slechts € 39,00 per maand!

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

Stel uw eigen droompakket samen en bereken
eenvoudig uw maandelijkse termijn.

XP-ADX l0ll ABS

€24,- plmnd

È
T, XP.ADX zflfl ABS

€ 34,- p/mnd

i € 450,- € 24,- plmnd
€ 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 Hulst
0114-370480

G.Scope Rl

€ 54,- p/mnd

r-i'ñ,ùìry I'i:',*,tJ

Minelab Excalibur lflllll

Tesoro Gortes

€ 58,- p/mnd

Øøsoterc tukt
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (N[]

Tel. (01141 370480 - fax (0114) 370481

lnt. 00 31 11 43 70 480

lntefnet: www.xp-detectors.nl

xDetectot Betaalservice wordt u aangeboden doot SteenbeÌgen Detectors Hulst.Vraag naar de voorwaa¡den.Toetsing en



Vragen kunt u opsturcn naør

J. Koning, Roodborststraot zo,
EgtG AG Leeuworden.

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

e-mail naar ons verzenden,
E- m a i I : v ra o gb a ok @ d etecto r a m ateu r. n IVRAAGBAAK

Aan deze vraagbaak werkten mee
Medewerkers Fries Museum, l. Zijlstra, D Eekhof, J. Koning, D. Dijs

ln de vraagbaak 68 heb-

ben we gevraagd te

reageren op het delermi-
natieverzoek van Cees

Schaareman. lVe kregen

een reactie van Han Cats

uit Haarlem. Zijn verhaal

kunt u hieronder lezen.

Geacht vraagbaakteam,

Onderaan blz. 4o waagt Cees Schaareman wat het
daar afgebeelde voorwerpje zou kunnen zijn. Een

zekere oplossing kan ik niet geven, maar omdat ik
een vergelijkbaar voorwerp bezit, wil ik graag de

resultaten van mijn naspeuringen mededelen. Bij de

Archeologische werkgroep noemde men mijn vondst
een brand-of smeltnugget omdat tengevolge van een

hevige brand losse metalen vool-werpen kunnen
smelten en na afkoeling weer stollen, uiteraard in
een geheel andere vorm. Men lcrvam op deze gedach-

te omdat er na een felle brand in Haarlem, jaren

geleden, gelegenheid was om ter plekke een archeo-

logisch onderzoek te doen. Daar zljn toen met de

metaaidetector door amateurarcheoloog Theo Botte-

lier vergelijkbare metalen voorwerpjes gevonden, en

zelfs goudklontjes, ontstaan uit gesmoiten sieraden
van bewoners van het toen afgebrande gebouw. (Het
Maranka gebouw in de Lange Veerstraat te Haarlem).
Het voorwerpje dat ik gevonden heb is iets groter dan
dat van Cees Schaareman n.1. )o x 24 mm en heeft
een dikte variërend va:n 4 - 7 rnrn en bestaat uit

l;:r*ttt 
staal. Met enige fantasie zie ie er een kopie

Trouwens, als men het tijdschrift omdraait is er in
het voorwerp van Cees een drietal gezichten te zien.
Ik hoop dat U iets aan mijn reactie heeft. Vriendelij-
ke groeten, J.H.Cats, Haarlem

Vraagbaak oproep:

Omdat ik reeds langere tijd zoek en de vondsten
steeds meer worden ben ik van pian mijn verzarne-

ling te laten verzekeren. Ik heb eens geïnformeerd bij
mijn verzekering. Die zeiden dat ik eerst alles moest
laten taxeren. Nou is mijn vraag, waar vind ik een
taxateur voor bodemvondsten, liefst bi¡ mij in de

buurt. Munten zijn redelijk terug te vinden in de

boeken en cataÌogi, maar kruisjes, knopen, fibuia's,

vingerhoedjes, gespen, enz. hoe moet het daarmee. Misschien iets om
eens te behandelen in de Vraagbaak.

Groeten en alvast bedankt.

IGrel Beks

Karel, jij worstelt er niet alieen mee. Zelf ben ik er ook al eens mee bezig

geweest, mede doordat ik postzegels en munten verzamel. Na enige tijd
rond gevraagd te hebben was mijn conclusie datA; het niette betalen was

(premies en taxaties), B; ik al mijn voorwerpen moest vastleggen in woord
en beeld. Natuurlijk moet er daarna ook nog wat aan inbraakbeveiliging
gedaan worden. Dit laatste heb ik sowieso wel gedaan.

Leden die met het verzekeren ervaring hebben opgedaan worden verzocht
hierop te reageren. Adressen van goede verzekeringsmaatschappijen zijn
welkom, inclusief hun voorwaarden. Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe

de zaken worden afgewerkt naar aanleiding van een schadegeval. Reacties

gaarne naar de redactie.

Vraag r

Geacht determinatieteam,
Een vriend van mij is al geruime tijd op zoek naar de benoeming van een

tweetal voorwerpen waalvan ik een afdrrrk van een foto meezend. Ik
hoop dat u aan de hand daarvan ons op weg kunt helpen. Ik probeer zo

uitvoerig mogelijk te informeren: Het gaat om een tweetal spaakringen.
Gezien de vindplaats (Opgraving Huis ter Cleef te Haarlem) moeten
deze voor t57z gedaleerd worden. Materiaal lood, gegoten, plat van

achteren. Geen sporen van bevestiging zoals gaatjes of lipjes. Voor.wer-

pen vermoedelijk geen insignes. Voorwerpen lijken overeen te komen
met I(eltische ringen, een soort geld. Dit soort spaakringen werd ook
aangetroffen in Engeland. Afmetingen: kleinste ring doorsnee r8 mm,
dikte r,5 mm, grootste ring doorsnee )7 rnrn, dikte z mm. Ik hoop dat u
hier iets van kunt maken.

Bij voorbaat dank, J.H. Cats, Haariem

Antwoord:

Meneer Cats: Ook meneer van Beuningen was het met u eens dat het niks

te maken had met pelgrimsinsignes- Na verder onderzoek en navraag bij

derden, kwam her erop neer, dat het vermoedelijk om middeleeuwse

draagversierin gen gaat.

Deze kunnen zowel op de

kleding als op het hoofd-

deksel hebben gezeten.
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Yraag z
Hallo, hierbij een foto van een

muntje. Er staat op 'gronlen

mone nova 1587' en dan nog 'sit n

odn re', dit is alles wat ik erop

lezen l<an. ls het een muntje van

Groningenl

En dan nog een stuk aardewerk.

Het is zeer grof gebald<en en

gemaakt, je kunt de vingers die er

doorgleden nog duidelijk zien. De

onderste r-and is lichtelijk versierd
maar wel grof.

Ynag 4
Op de stapel van vraagtekens (determinatiedag
Amerongen) lag ook nog een hondenpenning

uit T896.

Antwoord

Na aanschafvan de catalogus Nederlandse

Hondenbelastingpenningen van A.J. Kooij,

r998, kon de juiste gemeente worden

gevonden. Op de voorzijde zien we het wapen

van Amerongen met linksboven en rechts onder

in het schild drie Franse lelies. De pennìng kon

worden gebruikt in het jaar r896, zie achterzijde.

Het op de achterzijde voorkomende 96 staat

vermoedelijk voor het nummer/aantal van de

penning, ofde pennìngmaker is verkeerd

begonnen te slaan. We houden het echter op

nummer/aantal. Het jaartal van deze pen-

ning en type/model is nog niet in de catalo-

gus oPgenomen.

Yraag 5

In de dírecte omgeving van Driebruggen vond ik op een ald<erlje deze

twee bijna identieke penningen. De loden penningen lagen op een

afstand van minder dan r meter van eikaal af. Een van de twee pennin-

gen heeft een ldein lond gaatje. Het volgende kan ik ontdekken: tekst:

DES VREDES, jaartal 1774 (linksboven), geknield persoon met kroon,

anagram met een "l(". De enige gebeurtenis die ik kan terugvinden van

ry74 is de zoo-jaríge herdenlcing van Leidens ontzet. Kunt u mij helpen

met de determinatiel
Met vriendelijke groeten, Mark I(rommendijk, Utrecht.

Antwoord
Mark, de boeken met penningen gaven geen uitsluitsel. Nu zijn de

meeste penningen ook van een koperlegering en vaak aan twee zijden
geslagen. Met je eigen determinatie ben je al op de goede weg. Vaak

werden loden "imitaties" eenzijdig geslagen ofgegoten en dan ergens

opgeplakt.ofgeslagen. In de linker penning is duidelijk een gat te zien

wat er op kan duiden dat er een nagel doorheen heeft gezeten.

Blijft natuur-lijk de vraag wanneer de "penning" is aangemaakt en waar

deze voor heeft gediend. Eerlijk gezegd weten wij het niet en kunnen we

wel gissen maar verder niet. Geluld<i g zijn er onder de leden verschillen-

de personen die zo in het determinatieteam zouden kunnen plaatsne-

men en het wachten is nu op hun reacties.

Het is r3 cm ir doorsnee.

Groeten, Roelof I{asens

Antwoord
Het zilveren muntje is een plak

van Croningen, r587, Verkade

r88.2. Deze munt heeft een

laag zilvergehalte en valt dus

onder de groep van biljoenen
munten.
Het aardewerk is een geplooide

standring van bruin steengoed.

Datering rze/r3e eeuw.

Yraag 3

Hallo |ohan,
Ik heb denk ik een schedebescher-

mer gevonden, in het centn-lm van

Medemblik. Hij is 55 mm lang,

boven zo mm breed en onder ro
mm breed. Het is volgens mij
koperbìik, aan de achterkant zit

bovenin een gaatje om het aan het

ìeer vast te naaien. Craag iou visie

hierop. Groetjes johan Vegelien.

Antwoord

.Johan, het is zeker een koperen schede-

beschermer. Zelf bezit ik een bijna

identiek exemplaar, gevonden bij

Boerhaar. Cezien de bijvondsten op die

akker dateerde ik het toen op eind r6oo
begin r7oo. Zelf ben ik in de literatuur
nog geen afbeelding van dit type tegen

gekomen. Ze worden toch wel met

enige regelmaat gevonden. Uit de r7e

eeuw zijn mooi versierde exemplaren

bekend. Dit type zal naar alle waar-

schijnlijkheid zijn gebruikt door de

plattelander c.q. gewone burger.

+å.¡a
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tAND STAR
De akker specialist

Digitaa I aflees ba re d ie pte
- D¡gitalevoomerpindicaile
- nptuetsen bed¡ening
- Regelbare drscr. en gevoeligheid
- No motion en motion all netal
- 3-toons geluidsdiscriminatie

3 sta nd e n ijz e rdisc rimtnatie
Automat¡sche en variabele Notch

- Lagespanntng¡nd¡cat¡e
- Handmatee en autom grondbalans
- Vemisselbare 2l cm open schotel

Voo¡ de heginner

Geluidsdiscrininatie
Regelbare gevoeligheid
Reg elba re di sc rimi n a tie
Verwisselbare l8 cm schotel
Batterijcontrole d.n v. geluid
Kopte I e foona a nsl u itin g
Mogelijkheid om schotels te
vemissele n

OUICK DRAW II
G e b ru i k e rsvri e n d e I i i k

- Digitaal aflcesbare diepte
D igila I e voomerpt nd t c atie
npbe¡sen bediening

' Begelbaregevoeligheid
- Regelbare discrimínatie
- 3-toons geluidsdiscrininatrc
- 3 standen ijzerdiscríminatie
- Aùronat¡sche en var¡abele Notch
' Lage spanníngnd¡cat¡e

Automa ti s c h e g rond b a la ns
- Verwisselbare 2l cni open schotel

-a-
Detector financiering i

1

-rì g

TRACKER IV
Een goed begin

3 D isc ri ntnatíe sta nd en sc h akel a ar
Motion alle metalen
Volledige discr. stand
M e e r-to o n s g e I u d sd i s c r¡n ¡ n at¡ e

Rege lba re g evoelí gh eid
lndicatie neter
La g e spa nningindicatie
Vemisselbare 2l cm open schotel

Bereken zell uw ntaandelijkse
frnancieingtemi¡n.

€ 200,- € 10,- p/mnd

€ 450,- € 24,- plnnd
ì e 600,- € 31,- p/mnd

I€ 750.- € 39-o/mnd
- € 1000,- € 52,- p/mnd
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€ 495.00 Stil en stabie

VK.3O
Sens, Disc,
Land/Beach switch
Motion /NonMotion
Pinpoint
Target lD

Topmodel !

DIGITAAL

Gratis pakket
twv € 65.00

op het strand !

a
I

Dtffi ¡ildE SEIE
U ltrasoonreiniger

DS-400
reinigt alle vondsten
op de meest veilige
manier' g z5.o(

'r{na

tlo lÂlhifae on VIKING Snani¡lict vrn Nadarlend

De beste service, het beste en eerlijkste advies
De beste inruilprijzen en de best vezorgde levering
De allerbeste prijzen bij de meest complete en
meest bruisende Detector Shop van Nederland !

Horsten 32, 9581 TD Musselkanaal
Tel: 0599 470 878 wÌyw.detectorshop.nl
met geheel nieuwe online internet winkel !

€ 395.00
vK-20
Sens,D¡sc
Land/Beach switch

Digitale vondstaanduidingMotion Detector
Target

wll.t'

Stil en Stabiel op het strand
en ¡deaal op akkers !

Met grat¡s accessoirepakket
ter waarde ven € 65.00

Jimmy Sierra
Maxiphone ll € 125.00

é
)s\¡

Beschermkap

VIKING € 1O.OC

Whites € 17.00

GP-2000 mA

€ 3.50

ss1ù
a,

Strandschep

€ 30.00

€ 325.00
VK.lO
Sens, Disc
Motion Detector Krachtige eenvoud !

Stil en Stab¡el op het strand
en ideaal op akkers !

Met grat¡s accessoirepakket
ter waarde van € 40.00

.sst

#
po'

g$F
?

,
ln de auto 1 2 Volt en op het
lichtnet 230 Volt te gebru¡ken
geschìkt voor NiCad / NiMH
penljte AA en micro AAA

€ 29.00

Nieuw Model !!

DS-62 Lader
Laadt N¡Cad / N¡MH oplaadbare
batterijen en kan ook wegwerp
Alkal¡ne batter¡jen laden ll!ll!!
Door opfr¡sbeurten kan de
levensduur van Alkaline

€,249.00
VIKING.6
Tune, Disc
Nonmotion
ideaal vool
beg¡nners of als
backup !

St¡l en Stabiêl op het strand
en ideaal op akkers !

Met gratis accessoirepakkel
ter waarde van € 40.00

Whites Classic lD

DS-Beschermhoezen

€ 189.00
VIKING.S
2 xTune, vaste d¡sc
Nonmotion Detector
ideaal voor
beginners of als
backup !

i;I--lr.^sG

St¡l en Stab¡el op het strand
en ideaal op akkers !

Met gratis accessoirepakket
ter waarde van € 40.00

aaa

Computêrgestuurd met d¡gitaal

€69 00 DS -3381
ret je zoekmaat
!t deze PMR-set
reik max 5 km.
Ìe ¿146 Mhz
functie
rstiq ingsclip

Ì 89.00Ðr

doe je m(
I kan. Be
Frequent
Met VOX.
lncl. bev(

€

whites DFÏfmDe Allround Detector
voor jongeren, beg¡nners,
gevorderden en als backup
voor professionals !!
I!! BESTE KOOP !!! ,..

r'' 6;,i
*¡;

üfÐ-Y Metaaldetector I
Sensitivity, Discriminatie I

en P¡nPo¡ntknop. BESTSELLER

€, 185.00 + gratis koptelefoon en badêri.¡en I twv € 30.00

*ew'
De vurige we
iedere detect
Volledig digit
Met grat¡s ge
Detector Sho

Bii ons met gratis wh¡tes accupack + lader
NL-handleiding, DFX boekje en DFX cD-Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon OS-30
8st 2000mANiMH +8st GPSuperAlkalinebatl
DS-64 snellader voo. 12 I 230 Voll, DS-258 Pinpoi
Black-ADA Extended lnvader Black 89 cm. detect
Whites schotelbeschemkap en NL-SUPER Zoekt

ils"N
rrogrammatuur
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Vraag 6

Hallo, ik hoop dat

iemand mij kan

vertellen wat ik
heb gevonden. Het
ziet er nogal

mysterieus uit. De

koker is van

bamboe, de pen

van messing. Wat
is het en waarvoor

wordt of werd het

gebruikt. Ikvoeg
twee foto's bij.
Met vriendelijke groet,

Antwoord

Mevrouw of meneer Kulk. Ons lijkt het een "modern"
voorwerp afkomstig uit een zuidelijk land. Wat het is

en de datering is voor ons onduidelijk. Hopelijk
kunnen ook in dit geval de lezers een oplossing
bieden.

YraagT
Geacht determinatieteam,
Dit schaartje heb ik gevonden in een zandbult in de

omgeving van Oldenzaal. Kunt u mij vertellen uit
welke tijd dit is en of dit waardevol isì De linkse
afbeelding is op ware grootte en op de vergroting is te

zien wat er op de voorkant zowel als op de achterkant
te zien is.

Met vriendelijke groet, Jan Wiggers, Enschede.

Antwoord
Na de tekening en het

kleurenpatroon bekeken te

hebben gaan we er vanuit
dat het een ijzeren schaartje

is. Cedeeltelijk met gebruik

van geelkoper in o.a. de

ogen met scharnierpunt en klinkwerk. Datering aan de vorm van de

oogjes is niet vroeger dan r8oo.
De versiering doet Spaans of Crieks aan.

Vraag 8
Hallo heer I(oning, ik ben Klaas de |ong uit
Sneek en 1id van de Detector Amateur. Nu hel¡ ik
wat gevonden dat een museumstuk blijkt te zijn.
Ik heb in alle boeken gekeken, ook in opgravin-
gen in Amsterdam en daar staat het in, maar dan

is het kapot. Ze hebben het hier over een r4e

eeuwse Amsterdamse kam. Die van mij is in
goede staat. Ik doe er een foto bij en ik hoor graag

wat van u. Met vr. groet, ICaas

Antwoord

Je determinatie volgens Baard klopt volledig. !Vij

komen ook op een datering van rond r45o. Wat

verder nog interessant zouzijn is om nader

onderzoek te laten doen naar wat zich tussen de benen tanden bevindt.

Dikwijls bevinden zich nog neten (eitjes) tussen de tanden van de kam.

Het is een mooi gaaf exemplaar dat zeker aangemeld dient te worden bij

de provinciaal archeoloog.

Yraag 9
Geachte heer Koning. Enige tijd
geleden heb ik een bronzen mesheft
gevonden. Het is 8,2 cm lang en stelt
naar mijn mening een Spaanse soldaal

voor. De bijvondsten waren hoofdzake-

lijk r7e-eeuws met enkele vroegere

uitschieters. Kunt u mij meer verteilen
over dit heftl Wat is de dateringl Stelt

het inderdaad een Spaanse soldaat

voor en zljn er nog meer van dit type
heften bekendì Ik heb hem in de

literatuur niet kunnen vinden.
Alvast bedankt voor de moeite, met
vrìendelijke groet, Erik Machiels

Antwoord

Het lijkt inderdaad op een Spaanse

soldaat die op en soort wereldbol staat

en iets uitstraalt van wat kan mij nu

nog gebeuren. Ook wij zijn deze vorm-
geving nog niet eerder tegen gekomen.

Wel is bekend dat omstreeks ry75 de

mesheften rijk van versieringen waren.

Uw mooie exemplaar valt hier ook

onder.

H.M. I(ulk
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r Kooistra Metaaldetectors
Compass / Carrett / C Scope / White's
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron / Laser

Buorren il4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistra-detectors.com
lnternet: m koo¡stra-detectors com

Wingerdstraat 6, 664r BN Beun¡ngen
tel (o24) 67j 40 63

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

Hondorpweg r, Trzr KA Aalten
tel (o543) 47 86 96, mobiel: o653 964o75
E-mail: info@coinh u nters. n I

lnternet: M.coinhunters.nl (under construc-
t¡on)

Atlantis Metaaldetectors
lHofman Electronicaì
ùerkoop / Service / Ontwikkéling van
White's en Atlantis detectors

Handelsonderneming
D.J. Laan
Tesoro / Minelab lViking I XP
C Scope / Fisher

Tonterstraat 13, 556r AN Riethoven
tel (o4o) 2o7 59 92

DEPA Zeeland
o.a. Wh ite's metaaldetectors

lndustrieweg z-6, 438o AÇ Vllssin gen
tel. (or8) 4t 635t,lax (or8) 4r 53 zo
Tevens een vestiging in Coes

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / V¡king / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductle

/ Diepzoek app / CEIA en Safeline Detectiep-
oorten / Beveiliging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ Inkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel. (orr4) 37 o48o, fax: (or4) 37 o4 8r
lnternet: M detectornet.nl

M xp-detectors.nl
w bounty-huntennl

E-maìl: detect@ws nl

r Belgadetect
Calmeyn JP, Hagodoornstraat ì2,
B 88oo Roeselare, België
tel (32) o5r2o5oo6,fax þzl 051240755
E-mail: belga@detect.be
lnternet: w.belgadetect be

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten M useum'
" Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
N4ìnelab / Fisher / C scope / Viking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app / CEIA en Safeline Detect¡e-
poonen / Beveiliging Detect¡e / Detector
verhuur f Opsporing industrieel en particulier

/ I nkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456t BA Hulst (NL)
tel. oo3r rr4-37 o4 8o, fax: oo3t tt4-37 o48t
lnternet: M detectornet nl

M xp-detectors nl
w bounty-huntennl

E-mail: detect@ws nl

I
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T

T
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I Detector shoo
Hoofddealer vrn t!,/hite's, Vl Kl NC,
llizard en DS metaaldetectors /
Dìepzoekers / Onderwaterdetectoren
Leidingzoekers I limmy Sierra schotels
en koptelefoons / MAZ koptelefoons /
Detectoraccesso¡res / Detectorverhuur /
lnruil / Opsporingen / Adventure and
lun enz.

T

I
Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel (o599) 47o 878, fax (o19gl 4jo qg
E-mail: info@detectorshop nl
I nternet: \M.detectorshop.nl

I

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o o5 rz, fax (o53) 434 55 58
E-mail: info@detect nl
lnternet: M detect nl

Detection Svstems
Holland f Rúud de Heerì
lmporteur/dìstributeur White's áetaal-
detectors voor de BeNelux
Dealer van o a. Tesoro en Laser
Verkoop, opsporing en verhuur

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel. (o38) 363 65 q, fax (o38) 363 64 8o
E-mail: info@metaaldetectors nl
E-mail: metadec@wxs nl
I nternet: M.metaaldetectors nl

Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / White's / Minelab / XP metal-
detectors I Laser I Verhuur van diepzoe-
kers en opsponngsservrce

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O P.

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

MidHolland detectoren
D¡verse grote merken,
o.a. White's, Minelab, Laser en Tesoro

Zwaluw r5,3752 NW Bunschoten
tel q}299 94 9r, mobiel o6-z1 885695
E-mail: info@midholland nl
lnternet: M.detectornl

Discoveryshop
Laser / XP

Disselsleesdrift t6, 346 A) N¡euwegein
(Utrecht)
tel (o3o) 6034681
E-mail: info@discoveryshop nl
I nternet: w discoveryshop nl

Pìeter Maatsstraat ì2
r777 AP Hippol¡ushoef
tel (ozz7) 59 3z 86, fax 1c227) 59 t1 29
mobiel: o6-zozz77go
Email: djlaan@zonnet nl
lnternet: M.djlaan nl

Zoetmulder Tradins
Metaldetectors
Diverse grote merken o a llhite's
Grote Houtweg 97
r944 HB Bevemijk
tel (oz5tl zz 54 57
Email: treasure@ws nl
lnternet: M metaaldetectorpagina nl

Hamstra V.O.F.
Carrelt f Compass
C.Scope / Detector Pro

Kleine Haarsekade rr9
4zo5 NA Gorinchem
tel (or83) 6z r5 oo

EIR Technische
Documentatie & lnstructie
Tesoro / Minelab

N/eidoornstraat j9a, 3o36 \lC Rotterdam
tel (oro) 467 8478, mobiel o6-tt3zzt96
E-mail: e.lroosen@freelernl

Het Sterrenbeeld 48, 5zt5 ML's-Hertogen-
bosch
tel. (o73) 548 tt 99, fax: (o73) 548 tt 95
E-mail: lnfo@gelan nl
lnternet: w.gelan nl

Munsters Detectie
Tesoro/ Minelab/XP
Keepstraat 2, Helmond
tel o492574t94
E-mail: munsters.det@planet nl
I nternet: uw metaaldetectornl

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / Vlhite's / Viking
Fisher / Laser / Carrett / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop f Yerhuur
lnruil / Opsporing r
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Fisher 1270

FISHER, een mijl-
'de geschiedenis,

een fabrikant van metaal
detectoren die zijn 70 jarig
jubileum viert en dat
deelt met zijn ontelbare
fans door zijn beste detec-
tors te vernieuwen.
De beste, de CZ-7a, is verbe-
terd we hebben toegevoegd
een vierde toon, ontworpen
voor het ontdekken van de tot
nu toe door u gemiste "schat-
tên'j Gebaseerd op de versla-

* = :g_en van.de CZ zoekers dat
waardevolle objecten buiten

+î... .dg munten identificatie wor-
. - den gìedetecteerd, is er nu een

vierde toon geïntrod uceerd

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

t> n kant, naast zilverpapier
liggênde mueten heeft gede-

. tecteerd. Dankzij SMD elektro-
, - 

ñica, geheugen voor de laat-
ste afstelling, snelle VCO

. . pin-point, een gevoelige wide
sca n,*áfle Fneta len, auto-tu ne,

'hät strand zoekafstelling en
een demontabele behuizing

. voor urênlang zoekplezier,
hoort en ziet u het verschil en

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 relikwieËin
is nu beter dan ooit en het
diepte bereik is tot nu toe nog
niet geëvenaard. De 1270 is
compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met
een ijzer discriminatie om
door ijzer afval te "kijkeni een
nauwkeurige grond balance
regelaar voor moeilijke grond
condities en een "silencer"
voor stil en duidelijk discrimi-
neren. Daar is ook nog de tijd
bespa rende "Trigger switch "
voor het snel wisselen van
afstelling en pin-pointen, De
extra tijd die u kunt gebruiken
om uw vondsten te bewonde-
ren. Ga terug naar uw "afge-
zoch|" veld en zoek dat nog
eens rustig af met de 1270 en
u zult net zo verbaast zijn over
het resultaat als de 127O zoe-
kers die u voor zijn gegaan.

,uw vondsten zullen toe
nemen.

GE'fÁN
DETECT!ESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

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

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

Waarom u nu kiest voo¡ een Fisher deteclo¡ bii Gelan:

. Wii hehben 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 ontwikkelingen

. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de

detectors
. Wii hebben alle modellen op voorraad
. Wii leveren detectors met CE keurmerk
. Wii hanteren een eigen garantieterm¡in van 3

. Wii leveren met Nederlandse handleiding

. Wii ziin ook open op zaterdag (na afspraak)

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

De kenmerken van de Gold Strike
zijn:

- Automatische, snelle ground
tracking systeem

- Zeer gevoelig voor goud
- 30 kHz zoekfrequentie met
- 10" of 6.5" elliptische zoekschijf
- Automatisch grond balans systeem
- Manuele grond balans instelling
- Zeer nauwkeurig ijzer discriminatie
- Groot LCD en nieuw digitaal l/O tip-

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



GARRETT
METAL DETECTORS

GTt 2500

De ervaren zoeker
weet dat GARRETT

al jaren staat voor
betrouwbare
diepzoekende detec-
tors

, 10" x 14" Power DD
zoekspoel

- + Speciaal voorzwaar
gemineraliseerde grond.

L. Enorme diepgang.

tzitz. 211,'
lmaging
zoekspoel
Lichte schotel

met 12 tot 25%
meer diepgang.

GTI serie
Digitale topdetector met
enorm veel functies, maar
vergeleken met andere digitale
detectors heel gemakkelijk te
bedienen. De zoekdiepte van de
nieuwe GTI-serie is verbazingwekkend,

,*'c* *'* d',
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u zoekt nu dieper dan ooit en ook dieper dan anderen, zodat u al
uw oude zoekplekken opnieuw kunt afzoeken, De ScanTrack zorgt ervoor
dat, ongeacht of u snel of langzaam zoekt, de detector toch optimaal
reageert. 6 instelbare programma's, 5 fabr. Programma's, 1 eigen program-
ma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine mun-
ten/voorwerpen. Uiterst stabiel, ook op
gemineraliseerde grond.

GTr 1500
.Power Master chip . ¿¡¡ metal grondbalans in

1 seconde .3-toons voorwerp lD .4 zoekfre-
quenties ogeschikt voor zoute stranden 1065,-
.24 staps audiothresholdafstelling

GTt 2500
.Power Master chip. ¿¡¡ metal grondbalans in 1 seconde .3-toons voorwerp lD
.8 zoekfrequentis5 rgeschikt voor zoute stranden .256 staps handmatiqe
grond- en audiothresñoldafstelling .¿¡1s¡. grondbalans 1265,'

Optie voor de GTI 2500
Met de Treasure hound bouwt u de GTI 2500

snel om tot een diepzoeker. Dieptebereik 2 à

3 keer zo groot! Ook voor kleine

voorwerpen. 1265,_

De ideale detector voor
beginners. Een laag geprilsde profes-

sionele met microprocessor u¡tgeruste

detector van de bekende Garrett kwaliteit.
Perfecte discriminatie voor spijker5 flessen-

doppen, folie en treklipjes.

-!:¡
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Ireasure Ace 3(Xt 410,'
Ook de beginnende zoe-

ker kan nu gelijk met een digitale detec-

tor beginnen. De goedkoopste en meest

verkochte digitale detector ter wereld
met een duidelijk LCD scherm en verwis-
selbare schotel.

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 s0 93, fax (0513) 4630 67
www. kooistra-detectors.com
e-mail: info@kooistra-detectors.com

GARRETT
Superieure

digitale techniek
met eenvoudige

lmporteur van:
Garrett. Detector Pro, Mille-
nium Treasure Baron, Com-
pass

Dealer van:
White's, Tesoro, Laser FisheL
C.scope, Minelab

Eigen service-dienst

Vondstenmuseum

KØØ'6TßII

zelf in te stellen programma. Alle instellingen zijn op
het LCD scherm duidelijk afleesbaar.

GTA 550

n3,Î*ilnru::,ïï:;ililï:î1'rezins' 
audiothr*' @

GTA 750

;i:îï#ffi [Ih'. :'Jfl iîiå:',IË::lüi" @Ð
threshold instelling .autom. grondbalans

GTA serie
Bedieningsgemak en diepte. Geen

ander vergelijkbaar diepzoeksysteem is

zo gemakkelijk te leren en te gebruiken.
Geen frequentienummers en gecompliceer-

de programma't maar een aantal GTAx voor-
keuzeprogramma's en een door de gebruiker

GIA 1250
.Power Master chip .Zeer groot diepte-

bereik .6 instelbare zoekprogramma's

w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing

ll;iåi#T**;@
lans .audio boost
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