


Eldorado

Dit is de lichtste akkerzoe-
ker ooit gemaakt, hier krijg
je geen tennisarm van,
weegt 999 graml Nu met de
nieuwe superlichle 21 x 24 cm spider
zoekschijf. Ondersteel helemaal van kunststof, r 9 volt
i n legbatterij. Met grondontstoringsknop en frequentieschakelaar èn
o discriminatie! € 699,-

Conquistador
p Max

Wordt veel verkocht aan

archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige

bediening, geringe
gewicht en door zijn

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

€ 5gg,-

\-o
Tiger Shark

Nieuwste onderwater-
detector van Tesoro. Voorzien van
een zout- en een zoetwater- stand Nu
met inlegbatterij. Hoge gevoeligheid uiteraard
voor kettingen en kleine gouden voorwerpen.

€ 1095,-

5ilver 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,-

€ 459,-



MINELAB
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€ 149,-

€ 1495,-

ì/ ireqleai cs ln corrir nai c nrct de z5 crrr v, ce

scar. zoeksch i heefi d¿t toi gevo g dat de Excai brr tot
de kracl't gste detectors bel¡oori ls a s lraeddclecioi ie

geb,r kef I zoet en zoLrl'.,âter (totaa geen stoJrng foclr ":r
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\)./ordi ge e','erd ¡ret: ¿der v.aierdÌch¡e hoofdie efoor¡ en bescher nr <ap

De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!
D epst zoekende analoge detector voor b nrren ¿ndse ier re

ne¡ Pakt roora ook grotere voorwerpen op dieocre n veaus
Bovend en is de Sovere gn E ie een supergoede siranddetec-
lor tot¿a gee r sior ng door zout nv oeden Wer kt op r 7 í e-

quent es e¡ s d¿¿rdoor ook -ge\/oe 
g voor k e ne m!ntjes Êet

detectorhu s k:n achterop de arr¡steun gemonteerd r.,orde¡ r,,,a¿rdoor ee¡
goede balans '.,erkregen wordt ¡na¿r ook or¡bour,,er loi Ieupmode rs n een rvro gebeurd De:oel,.
schijlseensiuk1chter(cìLrnner)d¿nvandeouderrodelen,deschllfzeiheeftnueen ngebouwde

tr3nsm iter v,'¿¿rdoor rlreer \/ermogef s verkregen let batter lpack v,aar t pen ght b¿ite' ler r qe-

eEd r orden k k je if tlee seconCen n en Lrit her hu s Dc Elitc ls uìtgerust met een 20 cm ofeen z5

cnr w de sc:n sch 1l aan 1or de kerze D€teclors n,er '¡'ide scan schi1,.'sn gaan breder op de erond n

en pakken d¿ardooropeencjieperfve¿Lrrlreergronden'rondstenl\\/descanschÌjvenver
lezer¡ borendler¡ rrlnder v¿n hun d epteberelk nret name in kleigrond Op ader en Nik
ke \4et¿a H¡br de op aadpack z 1n bil de pr 1s nbegrepen

De d gria e meter en de draagtas mei b¿nd z lf aparte
access0 res
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dffen

xs
Explorer XS

-_

€, 949,-



XP Metaa I detectors gaan
ve rhazi ngwekkend d i ep...

J

)) Verschillende schotels

o27 cm. High Energy Wide scan schotel voor 30% meer diepte
o22,5 cm standaard schotel
r Elliptische 24 x l2 cm schotel

)) Technische eigenschappen

Gold MÐfi

kleine munten in vervuilde grond en onder stenen.
¡ Nieuwe gevoelerige microprocessor. o Nieuwe metalen XP connector van hoge
kwal¡te¡t. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.
r Wordt geleverd met: Beschermkap, Batter¡¡en, Heuptas + riem en Koptelefoon.

)) Technische eigenschappen

G-MAXX

. Frequent¡e 4,6 kHz zoals bij de
Adventis. o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. e Perfecte
stabiliteit op alle grondsoorten.

)) XP-Conectors

o Waterdichte vergulde connectors

)) Heuptas

. Heuptas voor alle XP- modellen

o Heel sterk voor het detecteren van munten en

Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

)) Technische eigenschappen ADVENTIS

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

o Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
o Duurzame schotelkabel. ¡ 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. ¡ Silencer schakelaar voor vervuilde grond.

r Vergulde afsluitbare schotelaansluiting. o Grondafstelling. r Voeding: I AA
Alkaline batterijen of oplaadbare pack. o Heupmontage voor nog meer zoekgemak.

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

)) Garantie

o Elektronica: 2iaar op onderdelen en uurloon.
o Schotel: 1 iaar op onderdelen en uurloon. IMPORTEUR:

i,,\
\¡(l t\ò?

&:
'*t Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (Nt), Tel. (01 141 370480 - fax (0114) 370481

Int.00 31 1l 43 70 480. E-mail: detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors.nl
.ri



Vøn complimenten tot kritiek

De Detector Amateur is een belangenvereniging van en voor
detectorgebruikers. De vereniging, dalzijn alle leden geza-

menlijk, zet zich in om metaaldetectie als hobby te kunnen

blijven beoefenen.

Omdat het vanuit praktisch oogpunt onmogelijk is om als

leden gezamenlijk de (dagelijkse) werkzaamheden binnen de

vereniging uit te voeren is er door de ledenvergadering een

bestuur gekozen. leder jaar vindt tijdens de ledenvergadering

een nieuwe bestuursverkiezing plaats voor de dan aftredende

bestuursleden. Het bestuur behartigt dus de (dagelijkse)

belangen van en namens de vereniging. Dit betekent echter

niet dat er voor de leden geen rol meer is weggelegd. lnte-

gendeel. Het bestuur laat in gesprekken met onder meer

overheidsinstanties het belang van metaaldetectie voor de

archeologie zien aan de hand van goede argumenten en

voorbeelden. Op grond van dit belang denken we een verbod

te kunnen voorkomen en een betere samenwerking te bevor-

deren. Al deze gesprekken zouden echter niets betekenen als

onze leden het gelijk van onze argumenten niet in de praktilk
bewijzen. leder lid is dus een ambassadeur van de vereni-
ging en van zijn eigen hobby. Coede persoonlijke contacten

kunnen daarbij veel goeds doen, terwijl omgekeerd door
wangedrag van enkelen veel bedorven kan worden voor
velen.

Naast het nastreven van een goede samenwerking met de

archeologie en het in acht nemen van de regels, zijn er nog

meer manieren waarop u het werk van het bestuur kunt
ondersteunen. Het lijkt vreemd, maar een van de belangrijk-

ste vormen van hulp geeft u ons door uw reacties. Deze

reacties kunnen uiteenlopen van complimenten tot kritiek.

Alles is welkom, zolangwij als bestuur, en u als lid er maar

voordeel mee kunnen behalen. Bij deze vraagom reacties

willen we speciale aandacht besteden aan het geven van

kritiek. Het is vaak niet makkelijk om kritiek te geven. Het
onwangen van kritiek is dat overigens evenmin. Toch kan

juist het geven van zulke reacties helpen bij het nog beter
laten draaien van de vereniging. Voorwaarde hierbij is wel

dat iedere vorm van kritiek bedoeld moet zijn om de vereni-
gingop te bouwen. Om zo goed mogelijk van uw inbreng

Romeinse oproep:
Na een grote opgraving naar een

Romeins fort in het centrum van Alphen
aan de Rijn werd van de zomer de bouw-

put op diepte gegraven. De kans op de

nodige vondsten was groot. Ze schakei-

den hiervoor een paar detectoramateurs

in waaronder ikzelfom de gestorte grond
na te zoeken. Dit leverde nog heel wat
vondsten op.

gebruik te kunnen maken, is het van belang dat u alles wat u

aan ons kwijt wilt of wilt vragen, rechtstreeks aan ons door-
geeft. Alle bestuurleden zijn mede daarom per post maar

ook per telefoon en e-mail bereikbaar.

De afgelopen maanden is het voorgekomen dat we indirect
reactie kregen op het bestuursbeleid via detectiefora op
internet. Op zich zijn we blij met de mogelijkheden die de

fora bieden voor het uitwisselen van contacten en informatie
tussen zoekers. We juichen het positieve gebruik van dit
medium dan ook toe. Het schrijven van berichten op open-

bare plaatsen als fora, brengt echterwel een extra verant-

woordelijkheid van de schrijvers met zich mee. Dit, omdat
vaak niet alle feiten bekend zijn, en verhalen bovendien vrij
eenvoudig een eigen leven kunnen gaan leiden. Dit kan het

onbedoelde gevolg hebben dat de naam van de vereniging,
het bestuur, maar evengoed de hobby in het algemeen in een

negatief daglicht komen te staan. Vanzelfsprekend schaadt

dat de belangen van ons allemaal. Zorgvuldigheid is dan ook

geboden.

Omdat het voor ons moeilijk is om alle gesprekspunten op
fora te volgen en daar de punten uit te halen die voor ons

van belang zíjn bij het opbouwen van de vereniging hebben

we besloten in principe niet (meer) op fora discussies te
reageren. ln plaats daarvan doen we nu dus een beroep op u

als leden om uw opvattingen rechtsreeks met ons te delen.

Alleen op die manier is het echt goed mogelijk om vragen te

beantwoorden en te praten over mogelijke verbeteringen.
Ook kunnen door persoonlijk contact eventuele misverstan-
den en geruchten besproken en zo nodig uitgelegd worden.
Hiermee kan worden voorkomen dat één en ander een eigen

leven gaat leiden en daardoor onnodig de hobby beschadigt.

Dus, wilt u iets aan ons kwijt, mail, bel of schrijf ons dan.

Met vriendelijke groet,

Hel bestuur

Nadat alles achter de rug was is er door
menig detectoramateur nog meer
gezochT, behoorlijk gegraven en ook

gevonden. De Zuid-Hollandse archeoloog
Kleinhuis wil daarover graag informatie
verkrijgen (geheel vrijblijvend) om te
voorkomen dat het verloren gaat voor het
onderzoek. Zodar er toch nog een over-

zicht is van wat er nog gevonden is.

Ik heb verschillende jongens op de stort
gesproken en die doen dit uiteraard
gtaag.

Dus, iedereen die daar wat heeft gevon-

den: gaarne contact opnemen met de

heer Kleinhuis, tel. o6 - 54 zt 36 74.

.lohn vøn d,er Vlugt
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Misschien mogen we dit zegelstempel in verband

brengen met het Buweklooster tussen Drogeham en

Harkema, een proosdij die onder Mariëngaarde bij

Hallum viel. De offìciële Latijnse naam van dit kloos-

ter luidde: Sepulchrum Sancte Maria (Maria's graf).

Het randschrift zou dan eventueel als vol$ aange-

vuld en gereconstrueerd kunnen worden:'SlGlL-

LUM. FRATRIS.WIARDI.I N.SEPULCH RU M.SANCTE.

MARllf: zegel van broeder Wiard in "Maria's graf".

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

De zoe al¡t van het moederklooster Mariëngaarde heette ook Wiard en
was abt van r)94 toI zljn dood in r4r8. Het is goed mogelijk dat hii
voordat hij abt werd, proost van Buweklooster en/ofpastoor van de kerk
(van Drogeham) is geweest. Het kwam geregeld voor dat een proost tot
abt werd gekozen. Ook de twee laatste abten van Mariëngaarde waren
voordat ze abt werden beiden proost in Buweklooster. De datering van
het stempel is met het bovenstaande in overeenstemming. Met name
enkele details zoals de plaatsing van het oog en de profilering van de

daarmee verl¡onden rib zijn goed

in de tweede helft der r4e eeuw te
plaatsen. Het stempel zou indien
bovenstaande hypothese juist is,

dus voor ry94te dateren zlinmaar
vrij zeker na rl5o.

Tenslotte de afgebeelde heilige;
deze heeft een attribuut dat we
waarschijnlilk als een bakkers-
schep of inschieier mogen zien.
Ook St. Authbertus, de patroon-
heilige der bakkers wordt vaak met
zo'n voorwerp afgebeeld, maar
was als patroonheilige in Friesland
niet of nauwelijks bekend. Een

andere heilige die o.a. ook als

patroonheilige der bakkers werd
vereerd en in Friesland wel grote
bekendheid genoot was St. Nico-
laas. Hij werd tot in de r4e eeuw

in het westen zonder attributen
afgebeeld; later werden verschil-
lende attributen gebruikt, uitein-
delijk gefixeerd tot drie kinderen
in een kuip. Bij de vroege afueel-

dingen is er nog veel differentiatie;
het beeld is als hei ware nog niet
versteend.

De heilige Nicolaas was ook de

patroonheilige van de kapel die
Buwe, stichter van Buweklooster

Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Vinder:

Randschrift:

Rottevalle, Smallingerland.

Spitsovaal; met oog en
geprofileerde rib; l¡rons.

fan Zijlstra.

B. Wedzinga, Drachten.

Het uitgebreide randschrift van ca.

z5 à 3o letters is deels weggecorro
deerd en voor het overige nauwe
lijks leesbaar. Met wat goede wil
kan men eventueel lezen:

S'FRTxWIA...xS IVL.. RV.... IA,
maar het blijft onzeker.

Staande heilige (bisschop) met
mijter, staf en attribuut; daaronder
knielende priester in nis.

r4e eeuw.



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

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

ADX' I 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 Ieverbaar

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

16e 
; : lT:lT:[í iïi1:i'"""

Uit vooraad leverbaar

nog voor de kloosterstichting op zijn landgoed liet
oprichten en die mogelijk op enigerlei wijze met
het klooster zal zijn verbonden of wellicht iden-
tiek was met de oude Harkemakerk die volgens
de bronnen eveneens aan St. Nicolaas was

gewijd. Deze Harkemakerk zal waarschijnlijk in
de oude kern van Harkema - dat wil zeggen
tussen Drogeham en Augustinusga - hebben
gelegen en niet in de kom van het tegenwoordi-
ge dorp van die naam, dat pas in de r9e eeuw
ontstond.

Jøn Zijlstrø

Gildepenning

St. Aulhbedus met een bakkeschep of (in)schíeter woarme¿ het bal<sel in

de oven werd gebracht (gildepenning's Hertogenbosch). Híemaast het

voowerp zoals afgebeeld op het zegel, geheel rechts van de bìsschop

(op het stempel uiteraard [inks).



De zoekopdracht
Orn tz.3o uur gaat de telefoon. Ik neem op en zeg: "Met
Klaas". Het was even stil aan de andere kant en toen zei de
beste man: "Ja hallo, w1j zljn praktisch familie". "O",
reageerde ik verbaasd; "hoezo dat danl" "U bent toch fami-
lie van Ale)" "Van wiel" vroeg ik. "Van A1e ut de Compa-
neie". Na enig doorgepraat over een voor mij niet l¡estaande
familie-link, kwam het gesprek op gang, en het doei van het
telefoongesprek in zicht.

De man hadzllnzegehingverloren, waarschijnlífk op de

camping, en vroeg mij of ik wou helpen zoeken. Ik ant-
woordde dat ik dat best wel wilde. De volgende morgen
stond ik om 9.oo op die bewuste camping, ldaar voor de

actie. De man en zijn vrouw vertelden me dat hij de hele
dag in de tuin aan het werk was geweest, en waar htj zou
kunnen liggen. Eerst nog een paar vragen gesteld over de
ring en over zijn werkwijze in de tuin. Daarna de detector
ingesteld, en aan de slag... Tussen het boomschors leek mij
wel een logische plaats, omdat de man alleen daar zonder
handschoenen had gewerkt. Bij het derde gaatje was het a1

raak. Het mooie goud kwam a1 glimmend boven. "Is dit
hem misschienl" vroeg ik. Geëmotioneerd vlogen beide
mensen mij in de armen. Na een bakje koffìe ki¡¡amen ze

weer tot rust. De man vertelde mij dat hij zo gehecht was
aan de ring omdat hij deze vele jaren en jaren geleden van
zijn vrouw gekregen had. Blij a1s twee kleine kinderen
waren ze, en ik ging teweden weer naar huis.

Zo zie je maar weer, het gaat bij zoekopdrachten vaak meer
om de emotionele waarde die iemand bij iets heeft, dan om
de geldelijke waarde van de ring.

Kløøs Bot

Vogelringen
Op de vogelringen die de zoekers vinden staat een nummer
en een stad van een bepaald land afgebeeld (bijvoorbeeld
Arnhem, Leiden, Kopenhagen, Stockholm, Moskwa, Lon-
don, Bruxelles, Paris, Madrid, Gdansk).

In de meeste gevallen gaat het aiieen om een vogelring,
zonder enig idee om welke vogel het gaat. Ik zou graagdeze
vogelring van de vinder krijgen (met opgave van de plaats
en datum van de vondst). Ik zoek vewolgens contact met
het betreffende station. Het resultaat geef ik door aan de

vinder van de vogelring.

Jøøp de Vries

Meezenstrøøt jo
9z7r EX Zwaagwesteinde

Tel.: (o5rr) 44 4z ß

Vondst van het jaar, magazineTo.
Op de inzending van Jan Scholte kwam al heel snel een reactie

binnen die we u niet willen onthouden:

Bedankt voor het blad, ik heb het al snel

doorgebladerd, nog niet gelezen. Wel viel
me op bladzijde 38 een denarius op die

toegeschreven werd aan "Antoninus Augus-
tus Pius" en in de periode t6z-r9o na Chr.

Dat eerste zal wel ziinkeizer Antoninus Pius die

regeerde van r38 tot 16r na Chr. Dan klopt de

aangegeven periode niet. Maar het portet op

de voorzijde herkende ik onmiddellijk. Dat

is Septimius Severus die van i93 to| zfi îa
Chr. regeerde. Ik heb het maar even opge-

zocht. Hier volgt de determinatie. Wellicht
heb je er wat aan:

Denarius van Septimius Severus

Voorzijde:

lsEIVERVS - PrVS AVG.
Kop van keizer naar rechts, Iauwerkrans

Keerzijde: VICT(oria) [P]ART(hica) - MAX(ima)Victoria gaande

naar links, met krans in de uitgestoken rechterhand, en palm-
tak in de linkerhand langs het lichaam.

Er was een overwinning behaald op de Parthen, en dat moest
iedereen maar weten (munt als propagandamiddel). De munt is

in de jaren 2o2-2ro te Rome geslagen.

Handboeknr.: RIC IV/r, Septimius Severus 295

Groetjes, Rob Reijnen

We zullen deze determinatie aanhouden voor de vondst van het

laar.

De redøctíe

In het interview met Kees Leenheer is abusievelijk een fibula
verkeerd gedetermineerd, zoals de kenners onder ons waar-

schijnlijk al hebben opgemerkt. Het betreft de fibula met punt-
cirkelversiering op blz. 17. Er werd gesproken over een lcuis-
boogfibula, dit klopt echter niet. Het betreft hier een tweedelige
voetboogfibula, deze stamt uit de 4e eeuw na Ch¡.

Wouter vøn den Brandhof

r t

Voetboogfibulo
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Een juweel uit Menaldum

Bij "Menaldum" ligt een terp met de naam "Gralda", ln beide - versleten -

toponiemen zit het element "wald(a)" verscholen (Meginwald en Gerwald),

evenals bijvoorbeeld in Wynaldum (Winwald). De elementen van dergeliike

tweestammige Germaanse namen waren aÊonderlijk overerfbaar; zo komt

bijvoorbeeld naast Gerwald ook Waldger (bekend van grafeliike geslachten)

voor. Dit principe noemt men variatie in plaats van vernoeming.

ook in Friesland zelfkostbare sie-

raden met almandijnen ziin
gemaakt. In Wynaldum werd bij-
voorbeeld een matrijs voor het

stempelen van bovengenoemde

goudfolie gevonden. De Menaldu-

mer fibula kan dus heel goed in
Friesland zijnvewaardigd, min of
meer in Thuringische stijl. Omdat

het een fragment betreft en beugel

en voet ontl¡reken, moet deze waag

echter voorlopig open blijven. Overi-

gens is het stuk een belangrijke

aanvulling op de (toch nog) wij
kleine groep sieraden met almandijn
die uit het terpengebied bekend zijn.
Het is een zoveelste aanwijzing dat

het oude district Franeker (de vijf
delen), dus globaal Noordelijk Wes-

tergo in de woege middeleeuwen

een bijzondere positie innam. Wel-

licht was het de bakermat van het

Friese koningschap.

Voor wat de volle middeleeuwen

betreft staat vast dat Utrechtse

bisschoppen en Groninger prefecten

onder andere uit deze regio afkom-

stig waren. Pogingen om deze these

onderuit te halen door midddel van

het vergelijken van appels en peren,

dat wil zegger' topsieraden met klein
goudschroot, zijn nauwelijks serieus

te nemen. Ook daaraan gekoppelde

cultureel antropologische argumen-

ten hebben door hun verwrongen

karakter tot nu toe gefaald: zij over-

tuigen niet.

Conclusie/stelling: Hoewel onge-

bruikelijk, is het in voorkomende

gevallen raadzaam een mogelijk
verband te overwegen tussen (elite-l)

toponiemen en aldaar gevonden

prestigegoederen. Een multidiscipli
naire benadering (de archeologie en

naamkunde in dit geval) lijkt zeker

zinvol.

Het naamelement "wald" in de

betekenis van macht, heerschappij

(vergelijk gewald, geweld) komt
zowel voor in titels als in persoons-

namen, waarbij de titels vaak evolu-

eren tot een persoonsnaam (en dus

ook variabel werden). Bekende titels

zijn bijvoorbeeld heerwalda (leger-

aanvoerder cq. oorlogsleider), folc-

walda (leider van het volk), bretwalda

(opperkoning) en mogelijk winwal-
da (stamhoofd: zie Wynaldum).

We moeten er in beginsel op

bedacht zlin dat elite-toponiemen

die wellicht een titel of pronknaam

bevatten een aanwijzing kunnen
voûnen voor profane ofreligieuze
deposities van prestigegoederen ter
plaatse of in de omgeving. Goederen

dus die (ook) een rol speelden bij de

uitwisseling van luxe geschenken

(over lange afstanden) tussen macht-

hebbers en indirect bij staatsvor-

mingsprocessen (personenverband-

staten) en voorts als offer aan de

goden waarbij de kostbaarheid van

het offer voor de "offeraar" statusver-

hogend of statusbevestigend werke.
Tenslotte diende een heerser ziin
gefolgschaft of comitatus voor hun
trouw te belonen met kostbaarheden;

producten en bijvoorbeeld oorlogs-

buit vloeiden naar de top en werden

herverdeeld (redistributie).

Zowel bij Wynaldum als bij Menal-

dum (indusief Gralda en Schatzen-

burg tussen Menaldum en Dronrijp)
zil'n inderdaad prestigegoederen

aangetroffen en een verband met
deze elitetoponiemen moet dan ook

worden overwogen. Bij prestigegoe-

deren denken we primair aan sie-

raden van goud, (verguld) zilver en

aan almandil'n (granaat). Aan deze

definitie voldoet een fragment van

een fibula dat gevonden werd op

bovengenoemde Graldaterp. Het
betreft de rechthoekige kopplaat van

een relatief kleine maar kostbaar

uitgevoerde fibula van verguld zilver

Rechthoekige kopplaat van een jbula
van verguld zilver, 6e eeuw.

Ongeveer j x uitvergroot.

met drie almandij nzettingen.

Het stuk is te dateren in de 6e eeuw.

De almandijnen zijn zoals gebruike-

lijk aan de onderkant voorzien van

(goud-l) folie met een rasterpatroon

waardoor extra schittering ontstaat.

Almandijn was als het ware de

diamant van de woege middeleeu-

wen en de rode kleur werd in ver-

band gebracht met koningschap of
in elk geval met elite.

Stilistisch en technisch is er verwant-

schap met exemplaren uit "Thuringi-
sche Gräbern" uit de eerste helft der

6e eeuw. Er zljn uit Friesland meer-

dere vondsten bekend welke wijzen
op banden met Alemannische en

Thuringische gebieden (Zuid- en

Midden-Duitsland) en wij zeker

hebben e¡ uitwisselingen plaatsge-

vonden. Het staat echter wel vast dat

¡tl" D t

p

5



Dn VnoEGE MTDDETEEUwEN

Sublieme mix van oud en nieuw

Was de opgang, van de Germaanse volkeren

in de Vroege Middeleeuwen het gevolg van de

ineenstorting van het Romeinse Rijk, of
hielpen zii zich op eigen kracht omhoogì Het

omvangrijke boek "Koningen van de Noord-

zee z5o - 85o" geeft daar een helder ant-

woord op: beide.

Vier jaar geleden opende het Fries Museum
in Leeuwarden de gelijknamige, als prestigi-
eus aangekondigde tentoonstelling en wer-

den 'schatten' en fraaie reconstructies uit de

Vroege Middeleeuwen aan het volk getoond.

H et betrof een internationale tentoonstel ling,

een uniek samenwerkingsverband van musea

uit Nijmegen, Hallum (Sleeswijk-Holstein),
Esbjerg (Denemarken), Stavanger (Noorwe-

gen) en Newcastle (Engeland) die gegroe-

peerd rond de Noordzee liggen. Terwijl er

catalogi verschenen in het Duits, Deens,

Noors en Engels, bleef de Nederlandse editie
door onfortuinlijke omstandigheden achter-

wege. Die smet is weggewerkt, het boek ligt
nu in de schappen van de boekhandel, nog

wel uitgebreid met een kloek hoofdstuk over

de Noord-Nederlandse situatie in het

betreffende tijdsgewricht.

Natuurlijk is het verval van het immense
Romeinse Rijk complex en van verschillende

oogpunten te bestuderen. Toch is het zo dat,

terwijl het verval reeds was ingezet, de

Romeinse invloed zich nog vele eeuwen

nadien deed gelden. Al was het alleen maar

dat er van het staatkundige begrip 'het
keizerschap'tot ver in de Nieuwe Tijd een

magnetische werking uit ging. Het ontzag
voor de instelling van 'het keizerschap'van
Germaanse heersers, zo melden de schrijvers

van het boek, wordt goed geïllustreerd door

de houding van de Oost-Goot Theodo-

rik, die in 493 de macht in ltalië over-

neemt. Hif noemt zich koning, geen

keizer. De keizer, dat was immers de

opperheer van Byzantium . Langzamer-

hand groeide bij de Germaanse stam-
men de idee van een politieke eenheid.

Zo zeer zelfs, dat koningen van East

Anglia hun aanspraken op de troon
legitimeerden door te wijzen op hun

stamboom die terugging tot zowel

Odin als Caesar...

De auteurs van "Koningen van de

Noordzee" spreken over het verval

van het Romeinse Rilk eerder van

"continuìteit van vele Romeinse

instellingen, vaak zelfs buiten de grenzen van
het eigen rijk", dan over de teloorgang van

ven¡rorvenheden en ontbinding van maat-

schappelijke verhoudi ngen.

Ook al was de invloed van de Romeinen op
de Germaanse volkeren groot, toch ontwik-
kelden de Friezen, de Franken, de Angelen, de

Saksen, de Juten, de Denen, de Augandzi, de

Grannii, de Ragnarici, de Deira enzovoort een

eigen beeldtaal. Het boek "Koningen van de

Noordzee" legt daar in ruime mate getuige-

nis van af. Behalve fraaie voorwerpen in kleur
worden stev¡ge ondenverpen in dit publieks-
boek niet geschuwd. Aan bod komen de

scheepvaart, handel en handels-

plaatsen, het wonen aan de

kusten van de Noordzee,

grafgebruiken, kledij, het

unieke landschap van de

kwelders en zoiets als

ruimtelijke ordening in de

Vroege Middeleeuwen.

Het boek "Koningen van de Noordzee 25o -
85o" is prettig geschreven en rijk geillus-

treerd.

Koningen van de Noordzee

lsbn 9o 33o1174 j
Aantal pagina's: r84 full colour
Formaat: z3 x 3r,5, staand

Prijs: € 25,- (per r januari € 29,5o).

Ten behoeve van de abonnees van de Detec-

tor Amateur biedt Uitgeverij Noordboek het

boek tot en met 3r december 2oo3 aan voor
de speciale prijs van € zo,-.

SPECIALE

KORT'NG VOOR
DDA.LEDEN

VAN DE NOORDZEE

F
Naam:

Straat:

Postcode en woonplaats:

Hierbij bestel ik ..... exemplaren van uKoningen van de Noordzee z5o - 85o" voor de
speciale prijs van € zo,-. lk verklaar mij akkoord met een eenmalige incasso van het
bedrag dat overeenkomt met het aantal bestellingen dat ik doe. De portokosten
worden voor de helft door mij voldaan.

Bank (giro) nummer:

Handtekening:

Stuur de bon op naar:

Uitgeverij Noordboek
Antwoordnummer r23
89oo VC Leeuwarden
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Onlosmakelijk verbonden met leven en dood is het

geloof. Om dit geloof kracht bij te zetten werden er in

vroeger tiiden vaak voorwerpen vervaardigd waaryan

men hoopte dat ze bescherming en zegen brachten.

Deze woorden komen uit de mond van John Kuipers,

een 45-jarige beveiligingsbeambte uit het Brabantse

Oosterhout en al 16 jaar een fanatieke detectoramateur.

f ohn kocht in ry87 zijn eerste metaaldetector en is

sindsdien voor velen geen onbekende meer. Jarenlang
was hij de drijfíeer van de archeologische werkgroep

metaaldetectie, die met vijf detectoramateurs goed

vedegenwoordigd was bij opgravingen in Oosterhout.

Nu houdt hlj zích vooral bezig met het conserveren van

ljzeren voorwerpen die de Dongense Heemkunde in
de loop van de tijd heeft vergaard bij diverse

opgravingen. Maar zijn allergrootste passie is "het

verzamelen en op internet plaatsen van religieu-

ze voorwerpen die met de detector gevonden

zljn", zo vertelt hij. "Het verzamelen van

hangertjes en kruisjes begon eigenlijk
toen ik er zo'n z5 gevonden had en niet
precies wist wat er nu eigenlijk allemaal

aan afbeeldingen en tekst op vermeld

stond. Toen werd pas duidelijk dat veel

hangertjes van bedevaartoorden komen en

mensen bescherming of hulp zoeken bij een

beschermheilige".

Voor velen kan de vondst van een hangertje of
kruisje de zoekdag wat opwolijken als de rest van

Gouden kruísje,

16oo.

De grootste collectie die op internet staat is wel die

van de religieuze hangertjes gemaakt van

koper, brons, zùver.Zo'n 165 foto's staan

op diverse pagina's afgebeeld met bij
elke afbeelding een datering en de

naam van de vinder. Koperen

hangertjes zi.jn vaak aangetast.

Als er nog enkele letters lees-

baar zijn, kan vaak nog de

heilige die er op staat achterhaald

worden. Aan de hand van het model

oflettertype is vaak een goede datering

te geven.

"Op r novembet zoo2 had ik alle in mijn
bezitzljnde foto's van hangertjes, kruisjes,

Antonius van Paduo,

t88t.

Hangertje Paus Pius Xll
195o (1%9-1958).

de vondsten tegenvalt. Elk hangertje heeft zijn eigen

verhaal. Wat had de drager met de afgebeelde heiligel
Wat voor betekenis had een kruisje voor iemandl Op

zich wel boeiend als je er over na gaat denken. "Ik ben

katholiek opgevoed, en vroeger was het een verplichting
om naar de kerk te gaan. Nu kom ik er alleen nog maar

bij bijzondere gelegenheden, dus zo religieus ben ik
ook weer niet al zou je eerder het tegendeel verrnoe-

den". Zljn eigen collectie bevat momenteel lo2 voor-

werpen, waarvan de meeste de hangertjes en kruisjes

zi1'n. Het mooiste wat hij ooit heeft

gekregen was een hangertle van het

kerkdorp Den Hout van de heilige

Cornelius, "precies één jaar later

vond ik zelf zo'n exemplaar",

vertelt hij lachend.

insignes en diverse religieuze voorwerpen op

internet staan. D.m.v. foto's die mij middels e-mail

bereikten heb ik het één en ander uit kunnen breiden

en is het ondertussen een gigantisch naslagwerk

geworden. Er staan nu 5oo foto's op internet. Met
ongeveer zo'nz8oo bezoekers in r jaar tijd en

gemiddeld vijf verzoekjes voor determinatie per

week ga ik gewoon verder met deze hobby binnen
een hobby".

Mocht je de site van fohn nog niet kennen, surf dan

naar "Nederlands grootste site over religieuze bodem-

vondsten" : www.i ohnkuipers.info

Kruísje van een kloosterlíng,

19e eeuw.

Hangedje van het kerkdory Den Houl
van de heilige Cornelius, tge eeuw.



Mart Hoffmann
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Veel zoekers kennen wel het door

Discovery uitgezonden programma

'Time Team'. Hierin doen drie archeo-

logen en een historicus in drie dagen

een opgraving op een bepaalde plek

en moeten dan zoveel mogelijk

vragen op zien te lossen met betrek-

king tot die locatie. lVat veel zoekers

vaak op viel was dat er zeer weinig

met metaaldetectors werd gezocht op

die locaties. Soms zat ik met verbij-

stering te kijken, bijvoorbeeld toen

men een boekbeslag uit de l6e eeuw

met gemak in de 9e of de roe eeuw

na Christus wist te dateren.

Men lavam er later in het program-
ma wel op terug en dateerde het
vervolgens (mijn inziens nog te

woeg) in de r5e eeuw. En als je zag

wat er aan grond werd verzet, leek
het bijna onmogelijk daL er zo weinig
metalen vondsten werden gedaan.

Sterker nog, er kwam zeer zelden
een metaaldetector in voor zodat er

geen goed wetenschappelijk beeld

van het verleden kon worden
geschetst. Het bleek namelijk, naar

wat ik later hoorde, dat de verant-

woordelijke archeoloog die

het programma uiteindelijk maakte

fel tegenstander is van metaaldetec-

tors. Dit verldaarde een heleboel.

Aan de opzet op zich was weinig aan

te merken en je leerde uiteindelijk
wel hoe archeologen in de praktijk
werkten met diverse zoekechnieken.
Daar Discovery Time Team niet
meer in haar programma heeft, was

er weinig te beleven op de tele-visie

voor amateur-archeologen en detec-

torliefhebbers. Soms heb je ge-luk en

hoor je dat er iets nieuws is op de

televisie, en dan maar hopen dat het
wat is. Dit arhikel gaat over een

Engels programma waar menigeen
zijn jongensdroorn ziel uitkomen,
alleen is een ander de gelukkige.

Eenmaal per jaar maak ik een artikel

voor het maandelijkse uitgebrachte
Engelse detectorblad Treasure

Hunting rnagazine. Dit werkt anders

dan bij het Detector Magazine
waarin, als ik een artikel inlever, het

binnen een of twee uitgaven wordt
geplaatst. In Engeland sta je als het
ware op een soort wachtlijst en als

men van mening is dat je artikel
geplaatst kan worden dan wordt het
gedrukt. Bij het Treasure Hunting
rnagazíne houdt men ook heel erg

rekening met het soort arLikel en hoe

het eruit ziet.Yorigjaar duurde het

ongeveer vier maanden voor mijn
artikel werd geplaatst. Toegegeven:

het stond dan ook 'prime', dat is
het eerste artikel dat men tegen

komt in het blad. Met andere

woorden: zij hanteren de regel dat

hoe 'slechter' het artikel, hoe

verder het achter in het blad komt
te staan omdat dat minder wordt
geTezen.

Dit jaar had ik mijn arrikel al in
februari (voor mijn gevoel woeg)

ingeleverd. Ik houd dan ook regel-

matig contact met Bryan, één van de

redacteuren. Soms moet er een folo
opnieuw opgestuurd worden, ofer is
iets dat nog veranderd moet worden
in de tekst. Maar eigenlijk praten we

voornamelijk over het zoeken zelf en

alles wat er bij komt kijken. \Vat een

bijkomend voordeel is, is dat je op

de hoogte blifft van alle nieuwtjes.
Bryan had laten weten dat mijn
artikel in de uitgave van september

zou verschijnen. In Engeland han-

teert men de regel dat bijvoorbeeld
het septembernummer in de tweede

helft van augnstus uitkomt. Het
wachten was op de postbode met het
nieuwe blad. Maar hoe ik ook wacht-

te: geen postbode met een Engels

pakketfe.

Toen ik naar Bryan belde met de

mededeling dat ik nog niets had

vernomen, vertelde hij dat er iets

belangrijks hlssen rvas gekomen dat

in de plaats van mijn arrikel moest
komen, een artikel over 'Hidden
Treasure'. Bryan vertelde dat Hidden
Treasure een televisieprogramma

betrof dat de metaaldeteclie in een

positief daglicht zou stellen. Op

dinsdag z september om half tien's
avonds was de eerste uitzending van

het programma Hidden Treasure op

BBC e. De aflevering ging over een

man die bij hem in de buurt een

schat had gevonden. De schat

bestond onder meer uit diverse

stukken plat zilver met inscripties en

afbeeldingen, een fiaaie schijflìbula
met een camee erin met de afbeel-

ding van een leeuw alsmede een deel

van een beschadigd zilveren beeldje.

Samen met de vinder van de schat

gaat Miranda Krestovnikoff die het
programma presenteert naar de

locatie waar de schat is gevonden.

Daar bepraten ze samen hoe de

schat is gevonden. Vervolgens wordt
er in een studio een maquette
gemaalf die lijkt op de akker waar de

vondst is gedaan. Enkel de totale

omgeving wordt veranderd, zoals

wegen bomen, beeþes en aangren-

zende landerijen. Dit is gedaan om
zogenaamde schatzoekers op een

dwaalspoor te zetten. De locatie blijft
totaal geheim en er is wat dat betreft

Çouden beker

Ringlemere Bronstijd

tToo-t5oo v. Chr.



r3

onderzocht door

specialisten. Daat Zilveren beeldje van een Om dat probleem op te

blijkt dat het zeer onbekende godín 
lossen werd er weer terugge-

bijzonder is maar ook keerd naar de akker waar nu

dat er nog veel onduidelijk is. Ook met behulp van metaaldetectors het

wordt er bepaald ofde schat onder veld werd onderzocht. Dit leverde

de Treasure Trove Act valt, wat wi1 wat Romeinse munten op alsmede

zeggen dat het eigendom wordt van een knop van een Keltische haar-

de staat ofzoals ze in Engeland naald. Met geografische apparatuur

zeggen van de crown (kroon). Een werd het veld verder onderzocht.

onderdeel dat uitmaakt of een schat Wederom werden alle gegevens op

Treasure Trove is, is de hoeveelheid veldmaquette in het raster geprojec-

goud die sommige vooïwerpen teerd. Duideliik was te zien dat waar

bevatten. Dit percentage dient mini- de schat was gevonden zich onder de

maal tien procent Ie z|jn, en aange- grond een soorl cirkel bevond. Ook

zien die moeiteloos werd bereíkt was was er een weg zichtbaar. Er werd

alles aan gedaan. Zelfs

het camerawerk is

dusdanig dat er

geen echte

herkennings-
punten zijn
gefilmd zoals

kerktorens die de

plek kunnen
verraden.

Vervolgens gaan de

vinder van de schat

en Miranda IGes-

torrrikoffnaar het

Brits Museum waar

de schat wordt

dat gedeelte al zeker, de schat ging
naar de staat.

Om meer over de vondstdatering te

weten te komen werd er op de

schatlocatie een veidonderzoek

verricht. Hierbij werd de hulp inge-

roepen van de vinder zijn zoekclub,

bijgestaan door een plaatselijke

archeoloog die al meer dan tien iaar
een goed contact met de zoekclub

onderhield. Eerst werd er lopend
over het veld al het zichtbare scherf-

materiaal opgeraapt. In de studio

werd er met een computeranímatie
een raster over de veldmaquette

geplaatst en werden de locaties

zichtbaar waar de meeste scherven

waren gevonden en ook liet men
zienwaar de schat is gevonden.

In het Brlts Museum
had men ondertussen

hard doorgewerkt

en de zilveren

platen onder een

röntgenapparaat

l¡elicht. Op deze manier
kon men duidelijk lezen

wat er op de platen

stond geschreven. Het
bleek om een totaal

onbekende godin te gaan.

En mogelijk zou het

zilveren beeldje wel eens

de godin kunnen voor-

stellen, maar daar was

men nog niet zeker van.

uiteindelijk besloten om een proef-

sleuf te graven in de cirkel om meer

duideliikheid te verkrijgen. Tijdens
deze opgraving vond men onder

andere een gouden Keltische munt
en een soort ronde zilveren sokkei.

De sokkel riep toch wel de meeste

vragen op want het zou wel eens om

de sokkel van het beeldje kunnen
gaan. In het grondspoor werd tevens

een soort van vloertje gevonden dat

men niet direct kon plaatsen. Later

bleek het te gaan om een soort

steigertje dat lag aan de rand van een

klein vijvertje.

Bij het Brits Museum had men de

sokkel onderzocht en bleek dat de

naam van de onbekende godin,
'Senua', erin was gekerfd, en dat het

nagenoeg zeker bij het beeld had

behoord. De conclusie van de des-

kundigen was dat er naast een

nederzetling een kleine offerplek
was waar men de spullen had

geofferd. Een bijzonder aspect in de

serie is we1 dat er uitvoerig wordt
ingegaan op wat de uiteindelijke
beloning van de vinder zou worden.

(Toch moet ik er bij vertellen dat

men er in de Engelse detectorwereld

niet echt van gecharmeerd is. Men is

terecht bang dat er een nieuwe

lichting zoekers opstaat die enkel in
ponden denkt). Allereerst krijgt men

de beloning te zien die het Brits

Museum wíl uitkeren. Die denkt dat

er zo h-rssen de zo.ooo tot z6.ooo
pond uitgekeerd zal worden. Voor

een eventuele verzamelaarswaarde

gaat men naar een veilinghuis voor

een taxatie. Deze komt met een

andere waarde van de schat dan het

Brits Museum, nameiijk tussen de

50.ooo tot 55.ooo pond. Uiteindelijk
krijgt de vinder een beloning van

35.ooo pond uitgekeerd voor de

schat die hij heeft ontdekt. Van dit
bedrag gaat de helft naar de landei-

genaar en een gedeelte wordt ver-

deeld onder zijn zoekmaten.

Vlak voor het ter perse gaan van het

magaztne was de serie helaas afgelo-

pen. Wie meer informatie wil over

deze serie en/of andere archeologi-

sche series van de BBC kan dit
vinden op: hftpJ t4|ry.bþç.cq.qk/-

hutsryle4b4csþcylEçqcqlc/,

Je vondÇten

oon Hoinè

ì-\_

moøite!
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'APV vraag- of uitroepteken'

Mijn eerste echte taak als bestuurslid van onze ver-
eniging was het houden van een gesprek met de wethouder en
de stadsarcheoloog van de gemeente Gouda. lk was voor dit
gesprek uitgenodigd door het Radio I journaal van de NOS.
Het werd een gesprek waarin ik tegen vooroordelen aanliep en
tegen opgedreunde teksten. Toch kwam er aan het eind van dit
gesprek enigszins een toenadering en bleek dat de APV hier en
daar bespreekbaar was. ìlij zullen als bestuur daar ook zeker
op inhaken. Alleen al in die zin was dit gesprek, en mijn eerste
werk als bestuurslid, meer dan de moeite waard.

Maar ik merkte tijdens dit radiogesprek ook (en
tevens tijdens de voorbesprekingen) dat er nog heel wat valt
uit te leggen over onze hobby. Dit is nog altijd broodnodig.
Niet alleen om de vooroordelen aan te pakken, maar ook om
uit te leggen wat het zoeken met de metaaldetector nu precies
inhoudt. Onwetendheid is vaak een reden voor angst en
afkeer. Het uitleggen en op een positieve manier vertegen-
woordigen van onze hobby is een taak die zowel voor het
bestuur als de leden van de vereniging is weggelegd.

Een andere taak die voor ons allemaal is weggelegd,
is het bijhouden van locale publicaties die onze hobby betref-
fen. Het bestuur kan nu eenmaal niet ieder plaatselijk krantje
lezen en zodoende ook niet op de hoogte zijnvan sentimenten
die leven rond onze hobby. Aangezien de besluitvorming

(CO LU MN)

aangaande archeologie (en dus ook aangaande onze hobby)
tegenwoordig grotendeels gedecentraliseerd is, is het van
groot belang om te weten waar er wat speelt. ls men van plan
een detectorverbod in te stellenl ls er een (amateur)archeo-
loog die zich negatief uitlaat over onze hobby) Laat het ons
weten! De leden kunnen en moeten het bestuur helpen. lk wil
jullie dan ook (niet alleen als bestuurslid maar ook als colum-
nist) oproepen het bestuur te waarschuwen zodra er iets in
jullie omgeving gezegd of gepubliceerd wordt omtrent onze
hobby.

Alleen zo kan het bestuur meteen inspelen op alle
nieuwe ontwikkelingen. Er wordt het bestuur weleens verweten
dat er achter de feiten aangelopen wordt. Dat was tot op
heden in sommige gevallen helaas niet te voorkomen, gezien
die decentralisatie. Maar met jullie hulp kunnen wij daar
hopelijk verandering in brengen. Ook het bestuur wil niets
liever dan tijdig in kunnen spelen op ontwíkkelen en tijdig met
betrokken gemeenten en wethouders om de tafel zitten.

Hans Elsevier Stokmans

N.B. Op de inhoud van het inmiddels uitgezonden radioge-
sprek zal ik t.z.t. nog uitgebreid terugkomen. Op dit moment
wacht ik nog op een bandje van het gesprek. Zodra dat ons ter
beschikking wordt gesteld, zullen gedeelten van dat gesprek te
beluisteren zijn op de website van de vereniging.

Fteüodeteclors, Witl¡o Roolr
0nbetwist de delectorspecialisl. Meer dan twintig iaar zoekerüaring

Wij leveren diverse accesso¡res zoals r.v.s.
scheppen, beschermkappen, hoofdtelefoons,
tumblers, div. boeken, batterijen,
detectortassen, bescherm hoes¡es enz.

Met al deze merken hebben wij ruime zoekervaring
dus kunnen wij u precies vertellen hoe ze werken.

Fleuodetectors, llerkpad 18, SStE llB Marknesse, lel. A|527-203929, internet: www.lleuodetector.nl
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Batterijsysteem

Het batterijsysteem is echt uniek te noemen.

Een plat zwart schuifdoosje, waar je de acht

bijgeleverde penlite batterijen instopt (en er

8o uur mee kunt zoeken), wordt simpel

achter in de detectorkast geschoven. Dus

geen last van draadjes en de zgn. batterij-

schoentjes die toch vaak voor stroomstorin-

gen kunnen zorgen. Net boven het batterij '

slide in' systeem zit de ingang voor de bijge-

leverde koptelefoon die, indien in gebruik,

ervoor zorgt dat het waterdichte luidspreker-

t,je in de electro-nicakast automatisch uitgezet

wordt.

Conclusie:

De llhite's Classic SL lll is in de praktijk een

metaaldetector die, in het licht van zijn

mogelijkheden en prestaties, een meer dan

goede middenklas detector blijkt te zijn Dit

door eigen ervaring en mede door de infor-

matie welke ik van andere, wat meer gerouti-

neerde zoekers kreeg. Met het bedieningsge-

mak, gewicht, de perfecte balans en het

goede dieptebereik is de Classic SL lll van

\lhite's voor iedere gevorderde en ook begin-

nende zoeker bijzonder aan te bevelen. lk

ben er in ieder geval goed over te spreken!

Johan van Brederode

lletuíeuw d,e KenníçwaKfug

lk denk dat er wat misverstanden zijn over het gebruik van de turbo omdat ik

op verschillende forums nogal wat negatieve berichten zag. Door miin eigen

ervaringen hier weer te geven hoop ik wat duidelijkheid te scheppen.

De turbo zotglvoor ongeveer z5%" meer diepgang [gevoeligheid], door deze

grotere gevoeligheid "ziet" de detector ook meer mineralisatie en ijzer en kan

deze in sommige gevallen nogal luidruchtig worden. Als je de gevoeligheld 3/4
voluit zet kun je bi,jna overal goed uit de voeten, zeker op akkers merk je het

voordeel van de turbo door de harde piepen op de kleine voorwerpen, zelfs op

het natte gedeelte van het strand valt goed te zoeken. Nadat de turbo geïnstal-

leerd was ben ik meteen op een nat stuk strand gaan zoeken en daar heb ik

negen visloodjes van afgrijselijke diepte moeten halen, gelukkig werd dit nog

beloond met een gouden zegelring. Niet op alle stranden gaat het zo lekker

want op de zwarte stinkende blubber valt met en zonder turbo niet te zoeken.

Ook op zwaar gemineraliseerde stortgrond voelt de SL 3 zich niet echt thuis,

zelfs zonder turbo heb je veel bif geluiden en word je gehoor aardig geteisterd,

ondanks deze bijgeluiden kun je de goede vondsten er nog wel tussenuit halen

maar dat vergt wel veel concentratie. Door de discriminatie te verhogen word

het wel wat stiller maar daardoor loop je wel het kleine goud mis.

De oplossing kwam er in de vorm van een andere schotel; een z-D shooter.

Deze schotels staan er om bekend geen lastte hebben van zware mineralisatie

en ijzermaskering, maar hebben wel het nadeel dat ze wat minder diepgang

hebben. ln combinatie met de turbo hoopte ik toch een aardige diepgang te

bereiken, zonder last te hebben van zware mineralisatie. Ioen ik het schoteltje

gemonteerd had, ben ik meteen naar de stort gereden om hem op de meest

zwarte en stinkende grond uit te proberen, discriminatie laag turbo aan en de

gevoeligheid bijna voluit open, wat een rust zeg.

Celukkig liet de eerste piep niet lang op zich wachten, het was een flinterdun

"gouden" muntje en ik was helemaal wild, maar toen ik na een uurtje zoeken

nog een aantal van deze "muntjes" had gevonden wist ikwel dat het geen

goud betrof. De z-D schotel deed het prima op dezegrond en de meest piete-

peuterige stukjes gaven een duidelijk signaal. Voor de zekerheid toch nog even

met de standaard schotel gezocht maar zoals ik al verwachtte was deze zeer

onrustig (ook zonder turbo). lnmiddels heb ik al behoorlijk wat gezocht met

het z- D schoteltje en hij voldoet prima, van mineralisatie heeft hii totaal geen

last en hij is erg gevoelig.

Eric Huijsman

wet dre

WHITE'S
CLASS|C lll
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"ALt tL 60uù yn/DT It HEr í,.Íst c,oLlLt"

Onzin natuurlijk! Maar ik kon het niet nalaten dit als aanhefte gebruiken. Want

de White's Classic lll met de gewone Blue Max 95o schotel heeft mij, naast

inderdaad goud, ook menig andere prachtvondst opgeleverd.

lk behoor tot de detectoristen van het eerste uur. lk had in t97z al een recht-
streeks uit de States verkregen C-Scope, ja zo'n eenvoudige, waar ik jarenlang
leuk mee heb gevonden. Maar ik raakte bevlogen van de \Vh¡te Classic llltoen
ik op stap ging met een knaap hier in Het Gooi, die al jaar en dag met het
robuuste toestel rondliep. En waarom bevlogenl Simpel antwoord: Olaf room-
de de akkertjes, de vestingwallen, de opengeploegde velden af, waarvan ik na al

die jaren zoeken meende dat er hooguit nog punaises of nietjes zouden liggen.
Niet dus! De White Classic trok er nog eens zoveel spul uit! lk moest er ook
één en ik kreeg er ook éénl

ln rotten van ro
De hete zomer was voor de weideboer een ramp maar voor ons piepelateurs
een zegen! Neem het veld van Lint! \le (piepmaat Rob van de Brink en ik)

kwamen precies op tijd toen we constateerden dat het verdroogde weiland
werd opengetrokken om later weer ingezaaid te worden. Toestemming
gevraagd en gekregen en na enkele zwaaien werd het duidelijk dat we op een

superveld terecht gekomen waren. Allemaal stadsvuil met meer dan loo
pijpenkoppen als tijdsaanduiders. Er lag spul van rond r65o tot rond
ì9to, met een paar haarden waar luchtafi¡veermunitie van WO-ll
lag. Een ideale stek om de White's Classic aan het werk te zetten
en om er alle standjes mee uit te proberen. Toen duidelijk werd
dat de duiten in rotten van to naast elkaar rinkelend lagen te
wachten, ging ik het hele veld (toch zeker 4 ha!!) af met de

standaardafstelling P-coin range op de discriminatiekant en

aan de sensitivityzijde ging de knop op de P. En maar lopen ...
en maar laden! Samen met Rob en later met Anton, kwamen er

7z duiten tevoorschij n.

Echte knaller

Veel leuker waren de andere treffers ondenveg die je er op
deze stand ook uitpikt. Een paar zilveren Wilheminadup-
pies, drie !íilhelminakwartjes, vijf tweeëneenhalf centen, en

een zilveren llillem lll gulden uit r848 in zeer goede staat.
En de nodige knopen, gespen en het overige bekende spul. lk
probeerde het veld na een paar dagen op de Ring-range en dat
leverde de echte knaller op: een GOUDEN vingerhoed uit de
Biedermeiertijd!!! En Anton (die overigens met een White Class¡c
lD met beeldscherm loopt te zwaaien) stuitte op een mooie, zeer
oude ring met aangetast onbekend steentje. lk blijf erbij dat ook deze

van goud is, hoewel dat nader onderzocht gaat worden.

Kanongebulder

De volgende uitdaging voor Me And My White's lag tussen Muiderberg en

Muiden met het Muiderslot haast binnen handbereik. Een terrein van antiek
zwaardgekletter en kanongebulder. En de brave boer Nel deed het voorberei-
dende werk door ook daar nieuw gras in te gaan zaaien. Alweer net op tijd! Er

lag al wat gier, maar daar hadden we geen last van. Toch viel het tegen. De

onvermijdelijke en slechts uit samengeklonterd poeder bestaande duiten tel ik
haast niet mee. De twee gespjes waren aardig, eentje zelfs ì7e-eeuws, twee
lelijke en (wonderbaarlijk genoeg) één haast puntgave leeuwencent en drie

------------l
Drie P[enninçtuk
Bîsdom Munsler

t76o

halve centjes Willem I en twee centen

Willem ll (vreemd dat die centen van

Willem vaak zo glad zijn, vindt u ook

nietì). Dan maar zoeken op de strook
waar al een paar dagen geleden was

gegierd, zodater al een droge laag

lag. Pats! Een luide dreun in de

koptelefoon! Plaatsbepalen met Blue

Max was niet nodig, want daar stak

een ondeugend, roodharig kopje

boven het maaiveld. Onmiddellijk
herkenbaar als een kanonskogel! Een

zware jongen van wat, na latere

weging, rz kilo bleek te zijn. Vasthou-

dend aan een oud, doch o zowaar
gezegde dat een kanonskogel zelden

alleen komt, wist ik dat ik nu vol op
ijzer moest zoeken. Dus wèg discri-
minatie en gevoeligheid op vol.

Dreun! Een twintigtal meter verderop
de tweede. Knal! Honderd meter naar

links een derde. Enzovoort! Rob en

ik trokken er die dag zes uit de

grond! Drie van lz kilo en

drie van 6 kilo!

Mijn llhite's Classic lll
liet zich van zijn beste kant

kennen op een klein sloop-
terreintje hartje Muici'en waar

een oud boerderijtje had

gestaan. Zwaar vuil en

piepend en krakend

zwaaide ik voort. Toch

was ik intussen zo inge-
speeld op de White's
Classic llldat ik aan de

subtiele geluidsnuances, in
combinatie met fijn afregel-

werk er toch wat uit v¡ste.

Drie moderne centen, twee

Gouden vingerhoed,

Bierdermeierijd

leeuwencenten, een min of meer

toonbare Hollandia en een flinke,
dikke munt met een ferme korst erop.

Die ging in mijn potje-met-vet. Na de

voorzichtige schoonmaak kwam er

thuis uit de vuile munt een licht
sleets, maar toch prachtig gaaf 3

Pfenningstuk van het Bisdom Mun-
ster tevoorschijn (r76o).

Moordenaar
Een voor Het Cooi m.i. unieke en

hartstikke leuke vondst deed ik in

LJ t i? k.!;
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Laren. Op een piepklein akkertje, gepacht door een stichting die oude gewas-

sen (zoals boekwitsekrodderogge) in ere houdt, voelde de llhite's zich opz'n
best. Drie moderne stuivers, twee moderne centen, een zilveren Wilhelmina

duppie, een Gelria-duit en ... een knoop! En juist die knoop was de gouwe

vondst! Want wie reed er ooit door het Gooi en deed ook Laren aanl Juist, ja

De Gooische Moordenaar! En daar was het knoopje vanlZee¡ beslist afkomstig

van het uniform van één van het bedienend personeel!

Laatste toppers plus conclusie

U merkt het... ik kan door blijven gaan. Maar ik stop met een fraai Russisch

loodzegel uit Kortenhoef, een crucifix zonder armpjes uit Hilversum, een

zilveren zakpotloodje uit Loosdrecht en als laatste topper een klokgaaf, kwali-

teit fraai, zes stuiverstuk van de stad Nijmegen. Die plopte tevoorschijn in 's-

Graveland, net in de laatste metertoen ik na een hele ochtend zwaar piepwerk

er geen zin meer in had!

De conclusie omtrent de verrichtingen van de !íhite Classic lll met Blue Max

95o aan de voet is duidelijk! Zeer degelijk, handzaam spul, waarmee het ideaal

werken is. Toch even zeuren aan het einde. Er kleven een paar piepkleine

nadeeltjes aan mijn llhite's. lk vind hem wat aan de zware kant. Bovendien

vond ik hem aanvankelijk ook niet perfect uitgebalanceerd, zodat er constant

vanuit de pols moest worden bijgestuurd. Eigen schuld, bleek later. lk heb

maar eens dat verFoeilijke klittenband geprobeerd en dat was meteen de oplos-

sing. Vanaf toen prachtig stabiel in de hand. Alleen vervelend dat je bij het

wroeten in de vondsthoudende hoop grond steeds die band los moet halen en

later weer vast moet zetten. Het zij zo!

Gerard Buhr

GûLìL Ìi t f -ffi,A LITEtËyti fl 0,uùtv Gl

Zesiaar geleden kocht ik een White's Classic lll met Blue Max schotel. Het

appercel bevalt mij zeer goed, zo goed zelfs dat ik voorlopig echt geen andere

detector wil hebben. Behalve geduld, doorzettingsvermogen en geluk is het ook

zeer belangrijk dat de instellingen goed zijn. Anders laat de detector voor de

zoeker begerenswaardige dingen liggen.

Kn oop G ooí sch e stoomlro m

Zes stuíverstuk von Níjmegen

---l
fibulae en kleine muntjes. Natuurlijk

blijft het een aanrader om niet te snel

te zwaaien, laten we zeggen gemid-

deld. Zo heb je een prima detector in

handen met ook nog eens een grote

diepgang. lk speur voornamelijk op

kleigronden, in de hoofdzaak op zoek

naar het 'vroege' materiaal. Om een

indicatie te geven van mijn vondsten:

tientallen fibulae, Keltische en

Romeinse munten, een karolingische

denarius etc. etc. lk denk dat mijn

detector het echt goed doet: meerde-

re keren heb ik meegemaakt dat op

een door mij secuur afgezochrter-

reintje andere zoekers maar weinig

tot zelfs helemaal niets (!) interes-

r-----------l

r-----------l

G eëm a il eerde sch ffi b u I a,

compleet mel naold

ze-je eeuw na Chr.

r--------l
M e rovi n gi sch e vogelf b ula

5e-6e eeuw na Chr.

De discriminatie staat al gauw te hoog. Zelf heb ik de

gevolgen hiervan in het begin van mijn zoekcarrière

ondervonden. Toentertijd zocht ik altijd op de BLACK

SAND-stand, hetgeen betekent datjeijzer bijna niet

meer hoort. Op zich wel fijn, om geen ijzer meer op te
hoeven graven, maar ook zeer nadelig. Fibulae pakt de

detector op deze stand met veel moeite, om maar te

zwijgen van kleine muntjes. ln dit geval geldt dan ook:

zeer langzaam zwaaien. Ofnog beter: veranderen die

instellingen.

De beste instelling is de NORM stand, met een discri-

minatie op de ring-range en een helemaal naar rechts

gedraaide sensitivity-knop. Je hoort nu weliswaar ijzer

(spijkers en dergelijke), maar je hebt tegelijkertijd een

erg gevoelig apparaat met meerdere voordelen. Je

kunt nu gerust sneller zwaaien en pakt dan ook nog



Fibula met sterk

geprofleerde beugel

sants konden vinden. Praktisch altijd hadden zij duurdere apparaten. Boven-

dien vond ik kort geleden eenzeldzame quinarius van de Vangiones, op een

gedeeite waar intensief met verschillende Spectrum detectors was

gezocht. Je zou toch bijna stiekem gaan denken dat het aan de

detector ligt, of was het gewoon geluklì Tenslotte moet ik
één tekortkoming van het apparaat erkennen. ln erg

droge periodes, zoals afgelopen jaar, loopt de

gevoeligheid van de detector terug. Regen

is de oplossing.

Wouter van den Brandhof

Mijn naam is Klaas Bot, en ik ben al zo'n 2ojaar geleden besmet geraakt met

het detectorvirus. Miin eerste detector was een Micronta, een heel simpel

dingetje die je nu nog tussen alle huishoudelijke apparaten van de Kijkshop

tegen komt. Dagenlang stroopte ik voornamelijk de stranden a[, op zoek

naar centen en stuivers. De laatste vijfjaar zoek ik met een Classic lll. lk
kan wel zeggen dat ik het apparaat door en door ken.

De Classic lll
Eerst de vormgeving: hij ligt lekker in balans in de hand, en is niet zwaar.

Voordeel van de steel is, dat hij vrij gemakkelijk is in- en uitte schuiven,
deze kent vaste verstelbare lengtes. Als je de juiste lengte hebt gevonden
kun je hem'verstevigen'd.m.v. een draaiknop. (lkzelf heb hem altijd op
zijn langst staan: de zwaaislag word hierdoor groter.) Het is dan een vast
en stevig geheel geworden en zwabbert niet. De armsteun is vast te zetten

d.m.v. een klittenband. Het geeft een stevig geheel. Alleen met bukken naar
de vondsten moet je de detector aan de kant zwaaien, dit om te voorkomen

dat je op de schotel leunt (met alle gevolgen van dien). Als ik kort zoek, laat ik
de armsteun(band) ook wel eens los, zodat ik bij het rapen makkelijk kan

schanieren tussen mijn arm en detector.

Bediening

De bediening is vrij eenvoudig, en gebeurt d.m.v. gemakkelijk in te stellen
d raa i knoppen:
. De Aan/uit knop vol open draaien.
. Discriminatie afstellen, en gaan met de wagen. lk stel hem meestal af met

een gouden ringetje met een laag gehalte. Als ik die nog hoor staat hij goed.
. Voor zwaar gemineraliseerde grond is er nog een "black sand" schakelaar.

Het is even opletten als je deze wilt gaan gebruiken, want als je gaat

switchen tussen Normaal en Black sand, dan zul je wel weer de discriminatie
opnieuw moeten afstellen, omdat deze dan gaat veranderen.

. Een leuke 'zoekdag'-bijkomstigheid is, vind ik, de frequentie Adjustment-
knop(l!), hiermee kun je op een andere zoekfrequentie gaan zitten, wel

handig als je andere detectoristen in de buurt hebt die op dezelfde

frequentie zitten. Als je dan de frequentie iets naar beneden

draait, heb je geen last meer van ze. ls er niemand in de buurt ì!
Vol open draaien die knop.
. Als je een item hoort, kun je het precies lokaliseren met de

pinpoint schakelaar bij je wijsvinger. ln de loop der tijd heb ik
geleerd, dat als je langs een groot stuk ijzer'schampt' (dus niet
in het centrum van de schotel) de detector soms een goed

signaalgeeft (vooral als het ijzer iets dieper ligt). Wat mij is
opgevallen is dat je zekerheid krijgt door het signaal te controle-
ren met de pinpoint; Je merkt dan ineens dat het signaal naast

de schotel wegkwam en niet uit het

centrum (ijzer dus). Sinds een jaar of
twee heb ik mijn "brommertje" op

laten voeren, met als voordeel meer

diepgang. Er zijn twee knoppen

bijgekomen:
. Turbo schakelaar: hiermee kun je de

turbo aan/uitzetten.
. Crondbalansknop: Hiermee kun je

de grondbalans regelen. Deze knop

kun je het beste zo laag mogelijk
houden dit i.v.m. het kleine zilver!

Door het opvoeren heeft mijn detec-

tor merkbaar meer diepgang gekre-

gen, ik schat dat het ongeveer met

zo'n 3oyo is gestegen. Na het opvoe-

ren heb ik gemerkt, dat mijn detector
veel gevoeliger is geworden. Eerst

was hi¡ vrijwel stil, en gaf alleen

signaal als er daadwerkelijk iets lag.

Nu geeft hij wel eens wat flutterpiep-
jes, wat dan niets blijkt te zijn.
Ondanks zijn gevoeligheid heb ik

geen spijt van het opvoeren.

Als je een turbo hebt, moet je er goed

om denken dat je de aan/uitknop nu

niet meer voluit draait. Dit omdat de

schotel dan gaat storen op je bak. lk

draai hem meestal eerst vol open en

danlangzaam terugtotdat hij niet

meer stoort.

Algemeen:

lk kan wel zeggen dat ik zeer in mijn
noppies ben met mijn detector, en er

nog zeker vele jaren plezier aan ga

beleven. Over de vondsten heb ik,

dacht ik, ook niet te klagen: naast een

echte schatvondst (zie Detector

Magazine 45), heb ik ook vele leuke

items uit de grond gepiept. ln sep-

tember heb ik, met een stel maten

nog in Engeland gezocht, en ondanks

dat de grond superdroog ('.) was, is

het me toch gelukt om o.a. een heel

leuk klein zilveren bedeltje uit de

grond te piepen wat na nadere

bestudering ook nog eens een lakze-

gelstempel blijkt te hebben.

'r-Als de grond heel los of heel droog
is dan scheelt dat enorm in diepgang.

Natte en vaste grond geleid nu

eenmaal beter.

Klaas Bot

- 

t

Bezemstuivertje

van Frisia

F
Lokzegelstempel in de vorm van

een hangertje

--t





Atlantis, specialist in detectortechniek

Specialist op het gebied van
White's detectoren (servicepu nt

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

Verkoop, verhuttr, reparatie,

http =l/turuu, metaaldetector com

Ruim assort¡ment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

^rL--MINELAB

€S€@PE FIsI{ERE¡

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraat 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Mobiel06-20 2277 90
Fax 0227 591 1 29

E-mail: djlaan@zonnet. nl

www.djlaan.nl

Het vervolg op miln boekje "Dete(ctolrminatie".

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(cto)rminatie

ef4'cþ)til,tN*

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

De prijs van de cd-rom is € 1 2,50 (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.Eefhof



MUNTHANDEL G. HENZEN

Wij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

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

à conlant!

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

afspraak! Wij kunnen Uw munten levens
vrii bliivend determineren en tdxeren.

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

DETEGT GERT GESINK

Bm2 CâîAIÆGÜS,DE NEDMLANDSE MT'NIEN VAN
l806totb€dq ìftvi6 2ffi).-,.,
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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

www.d-d-s.nl
D.D.S. Electronics Europe b.v
Looierij 26

NL-4762 AMZevenbergen

Indu strieterrein' Zw anengar'

Wilt u onze showroom bezoeken.
bel dan voo¡ een afspraak !

Tel 0168-370347 of FAX 0168-370346
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fr," Detection Syetems Hoiianä. v:
" ie àe àoor White'e Electronicø llà. Ì.

ofñciëel aangeølelàe import eur van
onàer anàere Whíte'ø metaalàel,ecto- '

ren. Daar wij øervice en afterøalea
hooq in onø vaanàel hebben 6laan,
zijn àe àoor onø aangeetelàeWhite'ø

:- verkoo?- en øerviceVunlen o? àit over-
zichl betrouwbaar en lerzake kunàig.
lnàien gewenøf kun je natuurlijk alT.ijà

zowel lelefoniøch (van's ochlenàa
O9.3O lol'ø avonàø 21.30:
030-3636591) alswel via e-mal of
fax conlacþ mel onø o?nemen.

UTRECHÍ OVERIJSSEL
Miàholland lmporteur: D1H
Wilhelm toa Ruuà àe Heer
EUN9CHOTEN Zalk -i
r,el:033-2999491 retz05Ø-3636591

NOORD-HOLLAND ZEElAND
Zoelmulàer Depatechniek
fraàing Vlisøingen & Goea
JeroenZoel,mulàer fel:011Ò-415351

.,.Qeverwijk
,-þelz025-1225457 ZUID-HOLLAND
ì,, EJRDeteatie
GELDERLAND Eric Jan Roozen
Allanlis Deteclie Rotleràam
Wil Hofman tel: O1O-467847e

,Þeuningen
t'el:024-6774063 LIMøURG

1'- Kortbeek àetealíe Ronalà Smeyslera
' ' Marleen ?ortegieø Hoenabroek

Aaltèn tel.t O45-5231b72
rel:o54-347b696 

'ElGrËDRENÍHE 9el6a àetect
Delectorshop Jean ?. Calmeyn

- Anàré tulter Roeselare
. Musøelkanaal (32)051-205006

tel: Ot9-947Ob7b
Off. O)H eervice
cenlre
Hofman eleclronica
teuningen
rel: 024-6774063
e-mail:
w.hofman@chello ,nl

AD5G àeteclie
Joe Kaàijk

M^Z hoofdtetefoons,
rvel overtroffen in prijs
maar niet in
hwaliteit en
prestaties
Vanaf
€ 59.95

MAZ Øig Ølue
Verwi øø elb a a r kr ul øn o e r
(in yeval van breuk), per- ;' '
fecle paøvorm, regeli,baa, \
volume, reqenàichl, en àe
all e rb eøte kw alileitøap e akerø.

€ 89,95

Eclipae 2D
(wiàeøcan)

€ 179,50

Deze 2D zoekøcholelø zijn
q e ø chikl v o o r alle W hiT e' a

àeLecloren en hebben geen
laøl van ijzer- of zware mineraliøalie-
maøkerinqlYoor een relaT,ief àøe inveøle,rinq haal je't
allerbeøle uit je White'ø àelecTor en..... 1e maq
zo n à e r m eer to ? ? r e øL aÍi e o v erw a chI en!!

(

Haal nu nóg meer rendement uit je White's
detector met een speciafe 2D schotel

MAZ Big Elack
7e rf e cle 

? aøv o rm, reqelb a ar
v olum e, kr uløno er, pol ari ø alíe-
ø ch akel a ar, regen ài cht en

kwaliteitøøpeakerø.

€ 69,50

, Eclipøe 5.3

,,€ 165,00
\

thooter 2D
(wiàeøcan)

-1é--,

€ 175,OO

( Bescher ing?
Een beechermhoeø iø qeen overboài7e luxe

vanaf

€ 22,50
,]

J
\ ii;



WHITE'S ZOEKT HET UIT,,OOCO'

.,..TOT OP DE BODEM! 
*con'**h

WHITE'5 SPECTRUM XLT

AI vanaf 1994 ie àe )pect.rum XLT een hooqwaarài4e profeeaíonele

àígitale White'ø àetector àie keer op keer bewezen heeft in hef'

topaeøment thuiø te horen en echi niet moeilijk in

1ebruík ia! Woràt 4eleverà meli onze

øpeciale D6H programma'a welke voor

uitateke nà e bewezen re ø u h,ate n

øtaan!

ðtsr
å
ø

WHITE'5 5PECTRUM DFX

De beate metaaldeieclor ooit gemaakt! Met àe zelf inetelbare zoekfrequentieø

en 4ronàfrllera ie àe DFX àooàetil op àe vuíløl,e akkerø, 6tâà6øronà en zoule

I

/#

t

^---<'-
Zeeuwse DFX muntechat

WHITE') CLA))IC IDX PRO

De beste White'; àetector uit het miààenaeøment Vonàetinforrrta-

tíe via hel beelàacherrrt en irtøtellin4en miààela 3 knoppen en 1 ech¿-

kelaar. Uitbreiàbaar ntei her irtrrtiààelø befaarnàe Turbo pakker'.

De Claaaic lDX Fro..... alweer een lVhil'e'ø àetecl;or rrreí àiep4an4 vocr veel
/
. zoek- en vinàplezier!

N
Veerpad 2 8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel: (038) 3636591 E-mail: info@metaaldetectors.nl
lnternet: www.metaaldetectors.n I



ANTI€K€ MOKTI€KBOMM€N
Zeldzame bodemvondsten uit leper

ln de onmiddellijke omgeving en binnen

de omwallingen van leper zou men

verwachten dat kanonballen en dergelij-

ke er schering en inslag zijn. De vele

belegeringen tijdens het'Ancien Regime'

(r5oær8oo) laat dit toch vermoeden.

Toch is deze vondstmaterie slechts

sporadisch opnieuw aan de oppervlahe

gekomen. Het WOI-patrimonium over-

heerst zo indrukwekkend, dat men

vondsten uit vorige eeuwen moet

beschouwen als toevalstreffer.

Tij dens oppervlaktegraafwerken
juist naast de St Pieterskerk kwam
in r99o bij de laatste fase werk-
zaarnhedenvan de werf "kliniek"
uit afgevoerde grond geheel onver-
wacht een mortierbom aan het
licht. De locatie was de bovenlaag
van een gevulde middeleeuwse
gracht. De mortierbom bevond
zich dus op minder dan één meter
diep. Twee weken later herhaalde
zich heTzelf de s cenario op dezelfde
werf. De locatie was nu net naast
de Rijselstraat en opnieuw onge-
veer één meter diep. Ik dacht toen
daT gezien de vele belegeringen die
de stad meegemaakt had dit wel
heel gewoon was. Maar dit was
euforie. Sindsdien zijn nooit nog
dergelijke tuigen gevonden.

llat zijn eigenlijk mortierbom menl
Mortierbommen onderscheiden
zichvan de gewone massieve
kanonballen door hun explosieve

lading die ze bevatten. Op het
einde van hun baan wordt veron-
dersteld dat ze dan exploderen.
Morlierbommen werden afge-
vuurd met een mortier. Een bron-
zen of gietllzeren kanon met een
exfreem korte loop. Onder een
hoek van 45' moest men de baan
(het gevolgde traject) en de tref-
kans kunnen inschatten. Bijsturen
werd verricht met een kwadrant,
een soort hoekmeter die in de loop
geplaatst werd van waaruit men
met een moersleutel de opzet kon
richten. Mortieren hadden geen
wielen. Het kanon werd gemon-
teerd op een houten bed steunend
op twee uitsteeksels langs de

zljkanl. Het gebruik was eerder
statisch. Expliciet feitelijk alleen
voor belegeringen van steden,
forten en versterkingen. De mor-
tier was heel lang het enige wapen
dat een exploderend projectiel kon
afvuren. Eigenlijk had ik er toen

niet bij nagedacht maar dit waren
blindgangers uit ver vewlogen
tijden. Tenzlj er op die plaats in
vorige eeuwen een voorraad pro-
jectielen aangelegd werd. Maar dit
leek weinig waarschijnlijk daar de

Rijselstraat al sinds de middeleeu-
wen een gesloten bebouwing was.

Trouwens in Ieper beschikte de

artillerie over meerdere "laborato-

ria" waar projectielen geladen

werden. Deze werþlaatsen lagen
vlakbij de batterijen die deze

projectielen gebruilten. Transport
was dus niet nodig. Ik had dus te
maken met stukken die op de stad
afgevuurd werden. En ik had
geluk. Het zwarte buskruit was

tenietgegaan - als het ware opge-

lost in de Ieperse klei. Het totale
gewicht aan gietijzer per stuk was

precies zo kg. Bovenaan twee
ogen om te transporteren (met
draagstokken) en daarfussen een

opening van 3 cm om de ontste-
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king aan te brengen. Het boven-

en onderste gietijzeren gedeelte

waren aan elkaar gegoten. Het
gedeelte onderaan was zwaarder
van uiwoering. Waarschijnlijk om
de klap bij het afvuren beter op te

vangen.

Rest dan nu nog de dateringì
Het exact dateren van deze bodem-

vondsten is toch niet zo gemakke-

lijk. Mortierbommen werden
gebruikt vanafde r6e eeuw tot op

het eind van de r9e eeuw. In Ieper
kunnen we de datering misschien
al iets dichter plaatsen. De grote

belegeringen spreidden zich over

een periode van r5o jaar (tijdens
de r7e en de r8e eeuw.) Ook gedu-

rende de r6e eeuw tijdens de

Spaanse periode zijn een tiental
schermutselingen en belegeringen
geweest waalbij op de stad

gevuurd werd. Bij twee gelegen-

heden in een conflict met de

protestanten werd de stad ook
ingenomen. Andere omvangrijke
belegeringen waarbij de stad na

wekenlange gevechten ingenomen
werd, waren in ú44, ú78, ry44
en 1794, telkens door de Fransen.

Dit telkens îa zwaÍe beschietingen
met soms wel roo stukken
geschut waarvan r/3 mortieren.
Procentueel is de kans dus groot
dat ze wel eens van Franse makelij
kunnen zljn. De locatie van de

vondst brengt ons ook niet veel

verder.'Waarschijnlijk zou het

kunnen zrjn dat de morlierbom-
men iets te ver neergekomen zijn
tijdens beschietingen van de

Rijselpoort. En wat is ver: zoo
meter ernaast was in die tijd heel
dichtbij.

Rest ons dan nog de mogelijkheid
dat de lont bij het afschieten door
de bombardier niet in werking
gesteld is. De l¡ombardiers moes-

ten voortdurend hun geschut
bijregelen met de hoekmeter ofivel
de kruitlading aanpassen. En dit
telkens met gevaar voor eigen

leven. Want een gevaarlijk beroep

was het heel zeker. Men moest
eerst de lont van de mortierbom
aansteken om pas dan het bus-

kruit van het mortier te ontsteken.
En soms liep dit wel eens fout.

'Wat er werkelijk fout gegaan of
gebeurd is, zullen we uiteraard
nooit meer weten. Maar wat eerst

bedoeld was om de stad schade toe

te brengen is nu honderden jaren

later dankzij het gebruik van de

metaaldetector een aanwinst voor
de Ieperse stedelijke musea.

En heel belangrijk is het feit dat

deze kleine ontdekking bijdraagt
tot de kennis van ons Vlaams
verleden.

3

vondst

Voor de categorie'metaalvondsten'
zijn er 5 prtjzen beschikbaar. De

hoofdprijs van roo euro wordt dit
jaar ter beschikking gesteld door de

firma Detect uit Enschede.

De firma Creatype stelt een prijs

van 6o euro beschikbaar. Daarnaast

stelt de vereniging nog 3 boeken-

pakketten ter waarde van 50 euro

beschikbaar.

Voor de mooiste 'bijvondsten' is er

een boekenpakket ter waarde van

50 euro en een boekenpakket ter
waarde van 35 euro.

Om mee te doen met de 'Vondst

van het laar' dient u een verhaal van

tenm¡nste t5o woorden te schrijven

over het door u gevonden object.

Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's
van het voorwerp mee. Voorwerpen

van archeologische waarde dienen

te worden aangemeld.

Natuurlijk kunt u uw inzendingen

ook per e-mail versturen naar:



Gebruik de C59000HPX als u het
op ¡ets groots hebt gemunt. Als u

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

CS9OOOH PX

De detectiediepte van de
C59000HPX voor een object van
20 x 20 cm bedraagt I meter.
De maximale detectiediepte is 3

meter

- Hoog vermogen algeschermd
antennesysteem

- ßohuust, licht in gewicht en

uitgehalanceerd
- Batteiljvoeding 6x penlite AA
- Batterijcontrole
- Signaalsterkte meter
- Drukknop voor "¡etune"
- 2 Snelheden "MOT|0N" systeem
- CS9000HPX is de gebruiksvrien-

delijkste detector in zijn klasse
- Grondontstoring voor maximale

diepte en alle grundsooften
- Loca I iseert grondafwi j ki ngen

zoals ondergrondse tunnels en
putten

GE
DETECTIESYSTE

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Stenenbeeld ¡18, 5¿15 M[ 's-Hertogenbosch

Tel;+3l(0lZl5{8 ll!Ð, fax +31 (017:1548 ll95
E-mail: info@gelan.nl rvrvw.gelan.nl

Waarom u nu kiest yoor een G.scope detector bii Gelan:
. Wii hebben ruímãiaat enaring
. Wìi hebben een goed coilact met de fabrika¡¡t
o Wii hebben leveringen rechtsteeks van de fab¡ikant
. WÍ,iziinoe dehoogte oyerde laaSte ontwikkelingen
. YYii staan open yoor zinvolle verùeteringen aan ile

detectofs
. Wii hebben alle modellen op voorraad
. Yy¡¡ leyeren detecto¡s met GE keumerÌ
¡ Wii harte¡en een e¡gen gararitietermiin van 3 iear
. Wii leue¡en nel tederlandse handleíding
. Wii zii¡ ook open op zderdag lna afspraakl .]i',

ln samenwerking met heken-

de deteclor ingenieuß in
Amerika ontdekte C-Scope al
snel dat voor meer diepte-

he¡eik, zonder storcnde
grondeffecten, de heste
resurtaten haalhaar zijn met
gescheiden zend- en ontvang

spoelen. Hoe groter de zoek-

schijÍ des te meer dieptehe-

rcik voor, helaas in dit geval,

alleen grote ohjecten. Detec-

tie van kleine ohjecten is dan

niet nogelijk. Maar grote

ohiecten kunnen dan wel op

een diepte van 3 meter en

meet gedetecteerd worden.

Dit alles maak de

CSiltfiHPX ideaal voot het

zoeken naar grotere oh¡ecten

zoals ve Ìb otge n kostha arhe-

den, die veúorgen ziin voot
of tijdens de invasie van de

vijand, maar ook voor sommi-
g e i n dustti ë I e to e passi ng e n

zoals het opsporen van

afsluiterc, buizen, put- en

inspectiedeksels. 0ok is de

gronddetectie van deze

detector optimaal benut en

registreeft dus ook elke
grondaÍwijking zoals ondeþ
grondse ruimten en verande-

ùngen in de grondsamenstel-

Iing. Dat alles maaW de

CS${fiHPX tot een krachtig
detectieinstrument in het
C-Scope arcenaal, van detec-

tieapparatuur, voor de profes-

sionele "schaùoeke¡".
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BAAKD MANN €N €N P UNTN € UZ€N
Pre-i nd ustrieel design

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

t9 september 2oo3llm zt maartzoo4

in steengoed

Baardmankruiken zijn objecten die tot de verbeelding spreken. Het op de

hals afgebeelde menselijke gelaat roept doorgaans vele vragen op waaron-

der steevast: "llaarom is het gezicht afgebeeldl" en "Waar werden deze

kruiken voor gebruihl". ln de tentoonstelling "Baardmannen en Puntneu-

zen - Pre-industrieel design in steengoed" wordt antwoord gegeven op

deze vragen.

Deze bebaarde kruiken die vanaf
de r6e eeuw in het Duitse Rijn-
land werden vewaardigd, zljn
bekend over de gehele wereld en
worden ook vrijwel overal bij
archeologisch onderzoek, op land
en in het water gevonden. In deze

reizende tentoonstelling die door
Museum Boijmans Van Beunin-
gen in samenwerking met Het
Drents Museum te Assen is geor-
ganiseerd komen vele kunst- en
sociaal-historische aspecten aan

bod. Zo' n 15o baardmankruiken
worden geëxposeerd, voornamelijk
uit de voormalige privé-collectie
van Van Beuningen-de Vriese die
sinds r986 onderdak heeft gekre-
gen in Museum Boijmans Van
Beuningen. De diversiteit en de

ontwikkeling van vorm en decora-
tie van de kruiken worden
getoond, de verschillende produc-
tiecentra worden behandeid en
vanzelfsprekend wordt er aandacht
besteed aan materiaal (steengoed)
en productieproces. Enkele bijzon-
dere archeologische vondsten
worden in deze tentoonstelling
uitgelicht. Zo wordr er bijvoor-
beeld aandacht besteed aan baard-
mankruiken die in scheepswrak-
ken zijn gevonden. Slechts bij

weinigen is bekend dat baard-
mankruiken door de V.O.C. in
de zeventiende eeuw zijn
gebruikt voor de verscheping van
kwikzilver naar Azië. Nog minder
bekend is dat baardmankruiken in
Engeland zijn gebruikt bij magi-
sche rituelen als z.g.n. heksenfles.
Op basis van onderzoek naar
schilderijen en prenten met baard-
mankruiken wordt ingegaan op
het gebruik van baardmankruiken
in de r6e en l7e eeuw. Daarnaast
worden ook de theorieën behan-
deld over de oorsprong van het
bebaarde gezrcht op de hals van de

kruik. Zo zou volgens één van de

theorieën het gezicht van de
jezuïet Bellarminus op de kruiken
zijn afgebeeld omdat deze geeste-

lijke zich fel uitliet tegen overma-
tig drankgebruik.

"Baardmannen en Puntneuzen -

Pre-industrieel design in steen-
goed" was eerder te zien in het
Drents Museum te Assen, en in
Museactron in Maaseik (België).
Deze tentoonstelling zal ook nog
te zien zljninhet Gruuthusemu-
seum, Brugge (België) van
16-o4-zoo4 tf rn z9-o8-zoo4.

Baardmonkruik

Keulen

Rond t5oo

Publicatie:

B aal dmannen en puntn euz en.

Vot-m Funçtrie en be|ekenis vøn gezichts-

kruiken 15oo-17oo. (C. van Hees)

Deel 5 in de sene'Høndboekjes over

kwnstnijverheid en vormgeving' uítgege-

ven door 
-Waanders 

Uitgevers en het

Drents Museum te Assen.

. Nederlandstalig

72 pag., ill.: ß kleur, 4o zwfw, € tz,5o.

vH z7-o5-zooj
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Badge van een colonel in het

Am eri koa nse I eger 1 g4o- 1 g45.

Zilveren gespen,

18e eeuw.

r----------t

Zilveren denarius

De munt is een denarius van keízer Seplimius Severus

(tgj-zn) ofSeverus Alexander (zzz-zjfl (MP SEV.. )
Op de keezijde staat victorìa met krans (VICTORIA AVÇ)

Bronzen sleutel

Romeins,

ù4oo no Chr.

r--------

Stenen spælschffie,

Romeins,

+ zoo na Chr

----l



2sl

AIsemgem,

glos met m

t 1000 no

-'-l

Loden mantelspeld,
+ 1200-

5líjpneen,
Míddeleeuwen.

Zílveren denarius met oon twee kanten koppen

De bovenste laot zien de kop met strolenkrqns van

keízer Augustus Het rondschrift luidt (von rechts naar
lìnks noar buiten lopend): DIWS AVG(ustus) - TER

PATRIAE. De munt is geslogen no de dood van de

keìzea toen deze vergoddelijkt werd (DIVVS) Dot is

gebeurd ten tijde van diens opvolger keìzer Tiberíus

þ4-j7 na Chr.). De onderste is een denarius van keizer

Coligula (j7-4t) no Chr.

Messîng muurhaken,

18e eeuw-

---

Vleesl o od / deelbewerkenl oo d?

Nederlands wapen,

tSoo?

--- l

Zilveren boekbeslag,

19e eeuw.

Het ¡s een rekenpenning uit de zuidelijke Nederlonden en

wel (Belgisch) Brabant, zo te z¡en gemoakt ¡n Antwerpen

(rechts van hetjaortal meen ik een "hondje" te zien

vooaijde:

C POVR LA CHAM DES COMP EN BRA

penaald als: jeton voor de rekenkamer van Brabant)

mel het wapen van Spanje

Vermeld in: Feuardent nr t4t44

keezíjde:

DABIT.DEVS HtS QVOQVE FTNEM ANNO 159/.

(ved: "Cod zal ook een einde moken aan deze dingen")

{
I

O9

---------t

Benen kam,

+ too na Ch¡

J'r,,,,,o,ltnffil.- 
//i -

- 

--l
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Rmrt ae fæo Çù
Ook nu hebben we weer een object voor de rul¡riek 'Raad de foto'.
Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd door leden van
onze vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek worden verloot.
Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl

ofnaar: f. Koning, Roodborststraat zo, 8916 AG Leeuwarden.
'We wagen wel een zo duidelijk mogelijke beschriiving inclusief datering. Dit vergemakkelijkt
de keuze voor de winnaar. De inzendtermijn sluit op 3r novembeÍ 2,oo).

In nummer 7o grnghet om een hoeldragment van een wandtegeltie. Dit fragment werd
gevonden in de Betuwe.

Uit de verschillende inzendingen is de onderstaande mail gekozen:

Over de tegel: Vanuit Perzië en Spanje kwam de tegelindustrie in de Zuidelijke
Nederlanden (nu België) en tegen het einde van de l6e eeuw in de Noordelijke

Nederlanden. Vanuit Antwerpen naar Rotterdam en vandaar naar het noorden,
hoofdzakelijk Friesland. De belangrijkste was Harlingen en daarna Workum en Makkum. ln
Makkum worden nog steeds tegels gemaakt door Tichelaar en ongeveer zo jaar geleden is de

firma Oswold ookweer in Harlingen begonnen. Ook in andere plaatsen in Nederland werden
tegels geproduceerd al gebeurde dit op kleinere schaal.

Het tegelfragment in het blad is waarschijnlijk, omdat je dit vanaf een foto niet met zekerheid
kan zeggen, een Fries product uit hoogstwaarschijnlijk de r8e eeuw Het hoekfiguur noemt men
het "bijtje" watvooral in Friesland in de modewas. De hoekfiguren ontstonden in het laatste
h¡¡art van de t7e eeuw en gaat eigenlijk nog steeds door. Het zwaartepunt van de industrie lag
in de t7e en r8e eeuw. ln de r9e eeuw werd het steeds slechter en men probeerde dit op te
lossen door verbeterde en goedkopere methodes. Dit ging wel ten koste van de kwaliteit, tegels
werden dunner en de beschildering steeds eenvoudiger.

Hoe werden de tegels gemaahl Eerst werd de klei (uit de eigen omgeving) gemagerd, dat wil
zeggen, gemengd met stro enz. om het minder vet te maken. Dan werd het op plankjes met
spijkers op maat ca.vbii tz cm gesneden. Vandaar de gaatjes die meestal in de hoeken voor-
komen. Dan werden de tegels gebakken. Dit baksel noemde men biscuit. Dan werden de tegels
gewit, dit wil zeggeni voorzien van een glazuurlaag, tin of loodglazuur. Dan werden de tegels
met behulp van een "spons", dit is een soort papier met een figuur, die doorgeprih is, zodat
met houtskool het figuur op de tegel komt. Dan werd dit figuur overgeschilderd met mangaan
(paars) of kobalt (blauw) en dan gingen ze de oven weer in voor een laatste bewerking. Omdat
de sponsen door alle fabrikanten gebruikt werden is het meestal ook moeilijk om exact aan te
geven uit welke bakkerij ze afkomstig zijn. Men kende vroeger drie kwaliteiten en wel: re keus,

ee keus en "wrakken". Tegels vormden een duurzame en hygiënische wandbedekking. De tegels
werden vroeger overal toegepast zowel in kastelen als in eenvoudige huizen.
De tegelindustrie bestaat uiteraard nog steeds al vindt men in de woonkamers vrijwel geen

tegels meer. Wel in kelders en wc's, maar het zijn industrietegels geworden en geen ambachteli¡-
ke meer zoals vroeger.
lk hoop dat dit voldoende antwoord op de vraag zal zijn. Vriendelijke groeten, Edwin Burge¡
Schiedam.

Opmerking: In het uitgebreide boek, De Nederlandse Tegel, decors en benamingen r57o -
1939 van f an Puis vinden we het bijtje terug. Later wordt dit spinnenkop, spin of spinnetje
genoemd. Datering van dit bijtie is daar r66o-ry5o.

Nu de nieuwe raad de foto; We zien op de foto een zilveren munt. We willen weten de date-
ring en alle aanvullende gegevens. De meest uitgebreide beschriiving lvint.

-l
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"Veüe klei waar de vondsten zo mooi uit komen". Dit is het

beeld van vele zoekers over Zeeland. Nu moet ik toegeven

dat de vondsten hier in het mooie Zeeuwse land vaak beter

zijn dan op veel andere plaatsen in Nederland, maar ook wij

Zeeuwen hebben een probleem.

De akkers waar we het uit moeten halen zifn tegenwoordig
haast niet meer beschikbaar. Nu heb ik, in de meer dan tien
jaar dat ik zoek, al heel wat boeren leren kennen. Met sommi-
gen is er een goed contact opgebouwd zodatze me bellen als ze

gaan oogsten. Maar daar zit nu ook het probleem: tegenwoordig
zíjn ze zo snel met ploegen (ik moet helaas nog steeds vijf
dagen werken, dus ben ik afhankelijk van de zaterdag of soms

een avondje) dat het wel gebeurt dat als ze aan de ene kant
oogsten ze de andere kant van de akker al aan het ploegen zijn.
En bij veel l¡oeren geldt de regel dat als het land geploegd is er

niet meer over gelopen kan/mag worden. Vaak ook zaait men
na een vroege oogst gelijk groenbemestingzodal de kans op een

paar uur zoekplezier ook verkeken is.

Het is februari, de vorst is uit de grond en dan begint het toch
aardig te kriebelen: ik wil er uit. Maar waar kan ik naar toe: er is

geen enkele akker waar ik nog op mag. De grondstorten zljn zo

warm gelopen door al de overige zoekers, dat zelfs de vorst geen

tijd had om in de grond te komenl

Dan maar naar het strand, en

gelukkig heeft Zeeland vele

kilometers van dit zachte

spul dus is dit niet zo

moeilijk te vinden. (Niet

overal mag men op het

strand zoeken hoor, let op

de bordjes met een rode

rand en een detector in
het midden!).
Nu ben ik niet zo'n
strandzoeker die, als

de toeristen hier de

provincie overstro-

men, hun verloren
geldstukjes eventjes zal

,L'

opzoeken. Hoewel.... als het een erg waÍne werkdag is geweest,

is een uurtje strandzoeken een aangename aanvulling op mijn
batterijgeld, maar een keer of vier per jaar haal ik meestal niet
eens. Maar nood breekt wet. Dik aangekleed, koffie mee, ver-

stand op nul, koptelefoon op, detector aan.Zonder doel, zigzag

lopend over een kilometers lang strand, met als vondst af en toe

een granaatscherfje of een bliklipje, waar ik best blii mee ben

omdat ik zo weet dat mijn detector wel aanstaat. Zo stil kan een

strand zijn na de winterstormen.

Dan het moment dat er een signaal door de koptelefoon klinkt,
even een klein gaatje graven en er ligt een gesp in mijn hand.

Een gesp van lood/ tin. Hé, dacht ik, dat kan toch niet. Die
hoort hier niet. Nou ja, zal wel een vergissing... piep... weer een

signaal, en weer een gesp. Nu een koperen, dit is te toevallig.

Even goed opletten nu. Als ik enkele meters verder loop hoor ik
niets meer, maar als ik terug loop naar het eerste gaatje, krijg
ik het ene signaal na het andere.

Dit alles binnen een oppervlakte van minder dan ro bij ro
meter. Kilo's aan stukken lood, maar ook drie complete iepels.

In totaal zijn er uit dit str.rkie strand ongeveer 5o gespen geko-

men, waarvan vier dezelfde. Ook 7o knopen, waawan zes

dezeÌfde, en enkele mooi bewerkte exemplaren.
Een nestel, lakenloodjes, ronde stukken lood - w.s. speel pen-

ningen -, een schaar en vele andere gebruiksvoorwerpen uit de

periode 165o tot 1825. Een stuk strand, kilometers lang, en

alleen daar lag het.

Hoe het daar komtl Was het de

stroming die alles netjes bij
elkaar heeft gelegdl Een

stortplaats midden op het

strand die alleen bij laag

water te bereiken isl

Een oud zeilschip, dat het tijd
vond om zijn afrraÌton, die

toch al aardig vol begon te

worden met oude vodden en

ander versleten spul, te

legenl Ik weet het niet, maar
het heeft mij een paar leuke

uurtjes zoeken gegeven.

Cespen uil veschillende eeuwen



? VONDST VAN HET JAAR

Soms moet je gewoon een beetje geluk hebben; zoals die keer
toen ik daar was dat het water opkwam en ik via een omwegje
terug naar de auto liep en er weer zo'n onverwacht piepje
kwam: jawel... een insigne!

Ik heb later nog vele keren over het strand gelopen en vele

vondsten gedaan. Tot nu toe twaalfzilveren zesstuiverstukken,
vele mooie duiten, twee mooi bewerkte dekseltjes van tabaks-

doosjes. Ook vond ik op datzelfde strand een paar schelpjes, die

de mooie naam: Monetaria moneta: een geldschelpje, hebben.

Ze werden als betaalmiddel gebruikt en komen uit een vergaan

VOC-schip enzljn hier op het strand aangespoeld. Dit is vooral
Ieuk omdat je zonder detector, op een mooie waûne dag, met
vrouw en kinderen, toch een archeologische vondst kan doen.

Al met al heb ik dit jaar een leuke vondst gedaan waarmee ik
graag mee wil doen in de rubriek 'vondst van het jaar'.

Wilt u een indruk krijgen van wat ik uit de Zeeuwse klei heb
kunnen halen, kijk dan even op de site:

http: / /people.zeelandnet.nVphengsdijk

lns¡gne

María met kind
Lood/tin

€€N oNV€K\^/ÀCHT€ VoN D fT

OP 2' JUNI

Hallo medezoekers. Ik heb al eerder meegedaan met de vondst

van het jaar (met een oude ring), maar wat ik nu heb gevonden

overtrof al m'n gedachten en verwachtingen. Nadat ik mijn
oude deteclor, een C-Scope, had ingeruild en een XP Adventis

had gekocht, ben ik veel op grasland in't Broek wezen zoeken

met veel leuke vondsten: twee zilveren duppies, twee zilveren

tweestuiverstukken, een zilveren gesp, en een mooi muntge-

wicht. Op de bewuste dag g¡ng ik ook zoeken in 't Broek. Met
niet al te hoge verwachtingen. Toen ik het veld opstapte zag ik
al stukken blik liggen, maar dat houdt de echte zoekers niet
tegen. De eerste drie piepen waren blik. Daarna kwam er een

musketkogel naar boven. Ik liep naar de rand van het veld toen

Divese gespen en onderdelen van gespen

Koperen passer

Lengae: 1oo mm
l7e-t8e eeuw
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ik een zachte maar vloeiende piep kreeg, graven dus. Nadat ik
vijf minuten had gegraven hoorde ik dat ik met m'n schep het
voorwerp had geraakt, toen ik in het gat keek zag ik de voorkant

van iets heel moois eruit steken. M'n eerste gedachte was: "Dit
kan ik hier niet vinden...", ik pakte het voorwerp vast om het er

vewolgens uit te halen. Toen ik het uit het gat haalde kon ik wel

een gat in de lucht springen, want ik had een werkelijk prachti-

ge kokerbijl gevonden. Gelukkig was ie niet ernstig beschadigd

door de schep, een paar kleine krasjes. Die avond ging ik naar

de Heemkamer van Nuenen (de Drijehamick) en liet hem aan

Frank en de anderen zien, ze wa¡en laaiend enthousiast. De

volgende dag kwam Nico Arts, stadsarcheoloog van Eindhoven,

hem tekenen, fotograferen en registreren; bedankt hiervoor. De

bijl is gedateerd tussen rroo-8oo v. Chr. Nico dacht zo onge-

veer rooo v. Chr. Ik kan het nog steeds niet bevatten dat ik hem
gevonden heb. O ja, ik heb een paar dagen later m'n eerste

Romein gevonden. Hoe de bijl eruit ziet Hij is groen uitgesla-
gen, en is nog heel scherp. Er zijn ook nog wat weemde dingen
aan de bijl, bijvoorbeeld het oogje. Het oogje is ook gedeeltelijk

volgegoten met brons. Verder is er boven het oogje ook iets fout
gegaan tijdens het gieten. Daar zit een soort van kleine inzak-
kirg.

Zoekze,

Rafael

Y€f €N NoÇ €€NÍ Y€f!

Mei zoo3 reed ik met mijn felgroene opvallende auto richting
een plek in de provincie Utrecht naar een stek toe. Zdn dne
weken daarvoor had daar een opgraving plaats gevonden van de

ADC (Archeologische Diensten Centrum te Bunschoten). Ik
wist veel van deze plek af, mede doordat ik in die opgravingspe-
riode wij mocht zoeken in de afgeschraapte heuveltjes.

Toen ik daar op die bewuste warme zonrige dag aankwam,
hadden ze die middag riet een sloot verbreed tot 9 m. facco, die

ik regelmatig tegen kom in deze provincie, liep daar al rond met
de piepstok. Na even bijgebabbeld te hebben begonnen we te
zwaaien. Na zo'n half uur zoeken krram facco dolblij met een

prachtige intacte Romeinse haarnaald aanzetten. Oh lezers, wat
was dit een prachtig exemplaar, ik was echt weselijk jaloers op

hem - zo'n vondst had ik nog niet in mijn collectie.

Zo'n half uur nadat facco zijn vondst deed wilde ik het voor

gezien houden maar ik zag op dat moment nog een heel klein
plekje van r bij r meter wat waarschijnlijk net die middag was

geraakt door de schoffelmachinist.

YYYèèèssssssss brulde ik het uit en ik kwam voor mijn gevoel

wel een meter van de grond, het blinkte als goud en het was

goud. facco stond intussen bij me en we bekeken de mooie gave

gouden munt die ik zojuist uit de klei trok.
Ik kon aan facco zien dat hij jaloers was en dat zei ie ook op het

moment toen ik het dacht, rnaar zTjn intacte haamaald was net
zo super in mijn ogen en in begin zoo3 had hij al een gouden

mr¡ntschat gevonden (zie Detector Magazine nr. 67, bIz.z8-29)
dus echt medelijden had ik niet met hem. We draaiden alletwee

een shaggie en na drie à vier hijsen hebben we deze maar aan

de kant gegooid om snel het gebied verder afte zoeken. facco
vond die middag nog een redelijke schijffrbula en daar bleef het

dan ookbij.

later op de avond hebben mijn twee vaste zoeknnaatje (Ardwie

Schoenmaker & Ardan Troost) mijn gouden muntvondst eens

goed bekeken en kwamen tot de conclusie dat het hier om een

Trient ging. Ik dacht altijd dat deze mtrnties net zo groot weren

als een ouderwetse stuiver, rnaar ze zijn net zo klein als een

middeleeuws penninkje. Mijn zoekrnaten waren dolblij voor me

natuurlijk en vertelden me dat ik maar eens mee moest gaan

doen met het Vondst van het jaar in het Detector Magazine.

}lier zagik eigenlijk helemaal niets in, een verhaal schrijven,

wat ik geen leuke bezigheid vind, en daarnaast vind ik mijn
zinsopbouw waardeloos.

Maar ineens vier weken later na de vondst van de Triens kreeg

ik een tip (van Bas van Burgh) \Maar stort was gedumpt die

afkomstig was van een oude opgraving die nota bene door mij
was ontdekt en waar ik nooit iets mee gedaan heb. Bas vertelde

mij dat hij daar al eens gezocht had met zijn wouw Natasja,

maar door stroomdraad hadden zij veel storingen en daardoor

hebben ze op de locatie eigenlijk niets gevonden.

Maar omdat zij op vakantie gingen en bang waren dat de boer

waar het stort wes gestort zouinzaaien voor grasland kreeg ik
het adres van de boer. De eerste zaterdagna de tip van Bas ben

ik naar de boer gereden, Na een praatie kreeg ik al snel toestem-

ming om te zoeken en ik vertelde hem dat de vorige zoekers

veel last hadden van het schrikdraad, maar dat was geen enkel

probleem zei hij: "dan zet ik dat toch even uit".

Vol verwachting liep ik het veld op met de gedachte dat ik hier
ook een Trient zou kunnen vinden, maar niets was minder
waar. Ik vond er alleen maar zilverpapier terwijl het bezaaid lag

met Merovingische en Karolingische scherven.

Na vijf uur zoeken hield ik het voor gezien en ben ik nog wat

leuks gaan doen met mijn wouw en zoon. Toch zat het me niet
lekker, zo veel scherven en dan niets op dat gebied vinden paste

niet in mijn gedachten, dus zaterdags een week later ben ik
teruggekeerd om het veldje verder af te struinen. Het veldje was

wel zo'n anderhalf voetbalveld groot dus er moet wat aan

metaalvondsten liggen zou je denken, maar helaas geen metaal,

totdat mijn oog viel op een weemde kleine steen met een gaatie

erin, leek het wel. En ja hoor, ik pakte het voorwerpje op en zag

al snel dat het geen gewoon steentje was. Ik liet dit zien aan
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mijn zoehnaatje Ardan die wat later op
locatie was en gelukkig herkende hij iets.

Het voorwerpl'e kwam hem nog vaag

bekend voor doordat we wel eens het
museum van Wijk bij Duurstede had-

den bezocht.

Thuis aangekomen heb ik gelijk mijn
twee boeken geraadpleegd die ik destijds
in het museum gekocht heb. (Trouwens
de moeite waard om daar eens een

bezoek te brengen). Tot mijn verbazing
stond ook hier de steen in. Het gaat om
een zogenaamde toetssteen die in de

Karolingische periode werd gebruilt Pt/erkeliike gootte ø rc mm)

om van baren, gouden sieraden en
gouden munten hun goudgehalte vast te stellen. Dit was vooral
nodig in de periode voorafgaande aan de standaardisatie van het
muntstelsel. In deze periode konden transacties zowel met
gemunt geld als met baren en sieraden van edelmetaal worden
betaald. Het was dan ook noodzakelijk om altijd een toetssteen

bij je te dragen. Alle
exemplaren hebben
een draagoog voor
bevestiging aan

een veter ofeen
koord. Omdat ik

persoonliik in mijn ogen een

oogvondst en wel uit deze Karolingi-
sche periode zeldzamer vind dan een Triens, dacht ik "dit
is wel een verhaaltje waard", ondanks mijn bovengenoem-

de gebreken. Daarom wil ik bij dezen graag meedoen met
de vondst van het jaar zoo3. Mijn verhaal afsluitend wil ik
graag Arend Pol, conservator van het Koninklijk penningka-
binet, bedanken voor de snelle reactie van het determineren
van mijn vondsten en ook alle archeologen van de ADC die
ik ontmoet heb tijdens de opgraving, aardige en toffe
mensen.

Met wiendelijke groet,

Dønny vøn de Pol

Gegevens Trient: Merovingische triens (of "tremissis" zoals

we meestal zeggen: staat voor "drieling" oftewel "derde deel"
: r/1 solidus). Het shrk behoort tot de Maas-trichtse series,
geslagen door de Monetarius Ansoaldus rond 625 na Chr.

OND€KDUKf

Het is ¡z idi 'o3, ik ben net terug van vakantie en heb die
zaterdagmiddag niet veel te doen. Daarom wordt er besloten om
maar een paar uurtjes te gaan zoeken in het Onderdijks, een

terrein dat bouwrijp gemaakt wordt voor nieuwbouw aan de

rand van de stad Kampen. Tegen beter weten in, want de kans

dat je er nog veel zult vinden is niet erg groot omdat het er
soms net uitzag of je op een zoekdag van de DDA liep, zoveel
volk zocht er. Maar ja, dat zullen die anderen ook wel van ons
gedacht hebben toen wij er liepen te zoeken. Na drie uurties
gezocht te hebben en inderdaad niet veel soeps te hebben
gevonden loop ik langs de drainagesleuven die tot ongeveer 2

meter diep onder het maaiveld zijn uitgegraven, in de hoop nog
wat te vinden. Het zand en de ldei die onder uit de sleuf kwa-
men is niet echt zoekwaardig, zo schoon als het er uit ziet.
Totdat ik langs een hoop van die vette grijs-blauwe klei kwam
en onderaan de hoop een mop Heizagliggen met een rand er
in die aardig rond was. Na het schoon geveegd te hebben, ziet
het er naar uit dat het een rand van aa¡dewerk ofsteengoed is.
Na voorzichtig de kluit te hebben afgebrokkeld, kon ik mijn
ogen niet geloven. Het is een kannetie en nog helemaal intact,
er zit alleen een klein gaatje in de bodem. Na hel thuis schoon-
gemaakt te hebben en in de boeken gezocht en wet gemaild te
hebben met kenners bleek het om een Siegburg trechterbeker
kannetie te gaan.

Datering: midden r5e eeuw. Hoogte: t4j rnm. Breedte: 8r mm.
Vanafde bodem tot de onderkant van de trechter is de buiten-
kant roestbruin geglazuurd.

Volgens de stadsarcheoloog van Kampen, Alexander fager, is
het roestbruin geglazuurde ijzer engobe en hij heeft de verschil-
len tussen bepaalde soorten glazuur laten zien. De trechter zelf

heeft de blank-grijs witte Siegburg kleur.
Tevens zit er aan de zijkant een hand-

greepje, genaamd een lintoor. De

bodem is versierd met een gewelfde

standring. In het boek "Verscholen in
het vuil (bodemvondsten van Kampen)"
staat precies zo'n exemplaar, alleen een

paar cm hoger en breder maar wel
gerestaureerd aan de trechter en

bewerl¡t met een ander gla-

Het is wel geen echte detector-

vondst maar ik ben hier ook blij
mee, want dit vind je als bijvondst

toch niet iedere dag, ik niet tenmin-
ste!!! Ik vermoed dat het kannetje er

toentertijd is aangespoeld of neergegooid
en overspoeld is met klei en slib uit de

rivier de Jf ssel (die zonder dijken regelma-

tig buiten haar oevers trad) omdat het uit
zo'n massieve en natuurlijke laag komt en

daardoor heel gebleven is want als het er was
neergegooid en er grond overheen gestort was dan was het wel
bezweken onder de gronddruk. Ook met het schoonmaken
thuis bevatte de kan van binnen nog klei en schalen van slakken
en mossels. Met deze bijvondst wil ik graag meedoen met de

vondst van het jaar zoo3. Categorie: niet-metaalvondsten.
Het kannetie is uiteraard aangemeld bij de ROB.

Met wiendelijke groet,

Ben Heldoorn
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Vragen kunt u opsturen noat

J. Koning, Roodborststraot zo,
SgtG AG Leeuwørden.

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

e-moil naør ons verzenden.
E-mo il: v ra a gb aa k@ d etecto ro m ateu r.nl

Aan deze vraagbaak werklen mee: J. Zijlstra, B. te Boekhorst, A. van Herwijnen, J. Koníng, D Eekhof, R Hohman, Rob Reijnen

VRAAGBAAK

Vraag r

Geachte heer Koning.

Hierbij shrur ik u twee foto's van voorwerpen die ik
in augustus 2oo3 op een akker in Eemnes heb

gevonden. Na het lezen van het Detectormagazine nr.
67, maarT zoo3, ben ik zeer

benieuwd naar de door mij
gevonden voorwerpen.

L De bellen hebben alle twee

I ciezeltde streepjesgraveríng.

Binnenin staat de naam'lndla'
en het materiaal is koper. De

be1 lijkt op de schel uit het
Detectormagazine m. 67 en

heeft dezelfde afmetingen als in het magazine wordt
aangegeven. De klepels ontbreken. Mijn rtaag is wat

het is, en hoe oud het is. Met vriendeiijke groet,

R.van Søs, Løren N-H

Antwoord:

Helaas waren de polaroidfoto's onscherp, maar we

hebben wel een goede indruk gekregen hoe ze eruit

zien. Nu de determinatie. lle hebben te maken met

koperen bellen die op grote schaal vanuit lndia na de

zeventiger jaren zijn ingevoerd. Ze werden gebruikt

als tafelbel of hangend aan een schellenkoord .7e zijn
nog steeds te koop.

Yraag z

Beste meneer Koning,

Enige tijd geleden vond ik in Rotterdam een kraantje

in de vorm van een Franse lelie! Het exemplaar is in
uitmuntende staatl Hij staat afgebeeld op blz. 8 in nr.
69 van het laatste exemplaar van het Detector Maga-

zine. Wat mij meer interesseeri is het stempeltje wat

er in geslagen is, het stempeltje is 5 :mrnxT mm
groot en erin staat een haantje met de leüers 'BD'

erboven. Is het mogeiijk om de kopergieter hiermee

te achterhalenl Als dat zo is en het betreft een Rotter-

damse kopergieter dan doneer ik hem misschien aan

het plaatselijke museum in Rotterdam.

Groerles John de Neef, Rotterdøm.

Antwoord:
ln mijn bibliotheek heb ik niets kunnen vinden over

merktekens van kopergieters. llanneer er mensen zijn

die kunnen helpen met determinatie of kunnen verwij-

zen naar de literatuur dan stellen we dit zeer op prijs.

Yraag3
Meneer Koning.

Het was eergisteren lekker weer, dus ik na het werk even de akker op.

Natuurlijk weer genoeg gevonden, tnaar één voorwerp heeft mijn btjzon-
dere interesse. Ik ben even in de liieratuur gedoken en het lijkt een

muntgewicht, maar veel is hierover niet terug te vinden. Kunt
u me vertellen of het überhaupt een muntgewicht isl

geTaI 4t. Onderaan in het muntvormpje staat een teken-

tje in de vorm van een boom (spar) en aan het topje van de spar staat een

kroon in het midden van de vorm. Na een grondige schoonmaakbeurt is

naast het 'spar-tekentje' aan de linkerkant een 'G' tevoorschijn gekomen

en aan de rechterkant een 'D'. Wellicht belangrijke informatie voor uw
zoektocht. Bovendien l¡en ik ook l¡enieuwd naar wat achtergrondinfor-
matie over dit soort gewichtjes. 'Waar werden zevooÍ gebruikt, door wie
en wanneer. Kunt u me aan deze informatie helpen of me vertellen waar
ik het kan vindenl Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groel, Thijs Zønd-

wijk, Sprøng-Capelle

Antwoord:

Vermoedelijk gaat het om een muntgewicht met

het merk van Cerard (Ceeraerdt) van Dunwalt,

Antwerpen, periode t64t - t666. Bijgaand een scan

uit '2ooo Jaar gewichten in de Nederlanden',

C.M.M. Houben, p. r86.

Ynag4
Geachte heer Koning.
Ik ben sinds vorig jaar lid van de DDA en daarin

lees je vaak over zilveren munten die gevonden

worden. Aihoewel ik al een dik jaar regelmatig
ga zoeken had ik vandaag dan het geluk ook

eens een oude zilveren munt te vinden. Ik heb

mijn boeken over munten er op nageslagen maar

kan deze munt niet vinden, wellicht dat u deze munt
voor mij kan determineren.

Vriendelijke groer, Peter Roozeboom

Antwoord:

Het is een stuiver zonder jaartal van de stad

Kam pen.

Literatuur: Verkade r 66.5.



IAND STAR
De akke¡ specialist

- Digitaal afleesbare d¡epte
- D¡g¡tale voorwerpind¡cat¡e
- nptuetsen bed¡ening
- Begelbare discr. en gevoeligheid

No motion en mot¡on all netal
- 3-toons geluidsdiscrininatie
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automat¡sche en variabele Notch
- Lage spanningindicatie

Handmatige- en auton grondbalans
Vemisselbare 2l cm open schotel

lt
Ge elíik
- Digitaal afleesbare d¡epte
' Dio¡tale voomerpindicatie
- nptuetsen bedienìng
- Regelbaregevoeligheid
- Regelbare discriminatie
- 3-toons gelu¡dsd¡scr¡m¡nat¡e
- 3 standen ijzerdiscrim¡natie
- Automatische en variahele Notch
- Lage spanningìndicatie
- Automatische grondbalans
- Vemisselbare 2l cm open schotel

m
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TRACKER IV
Een goed begin

- 3 D¡scr¡ninatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- Mee r-toons g el uid sdi sc r¡m inat¡e
- Eegelbare gevoeligheid
- lndicat¡e neter
- Lage spanningindÌcatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

_,--a

Detector finøncíering
Bereken zell uw maandelijkse

ñnancieringlermijn.

€ 200,- € 10,- p/mnd

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

€ 750,- € 39,- p/mnd

€ 1000,- € 52,- p/mnd

\\

¡
ì'
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i \¡

GeluÌdsdiscriminatie
R e g e I b a re g evo el i gh e id
ßeg el ba re discrintina lie
Vewisselbare l8 cm schotel
Batterijcontrole d.n v. geluid
K o pte I ef o on a a n sl u iti n g
Mogelijkheid on schotels te
veruisselen



r Kooistra Metaaldetectors
Compass / Garrett / C.Scope / White's
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron / Laser

Atlantis Metaaldetectors
fHofman Electronical
ùerkoop / Service / Ontwikkéling van
White's en Atlantis detectors

Handelsondernem¡ng
D.l. Laan
Tesäro / Minelab i Vlking / XP
C.Scope / Fisher

r P. vd Putten
C.Scope / Fisher

Tonterstreat ì3, 556t AN Rìethoven
tel. (o4o) 2o7 59 92

DEPA Zeeland
o.a. White's metaaldetectors

lndustrieweg z-6, 438o AG Vlissingen
tel. (or8) 4t 63 5t, fax (or 18) 41 53 20
Tevens een vest¡ging in Goes

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Viking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse inductie

/ Diepzoek app / CEIA en Safeline Detectiep-
oorten / Beveìliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing induslrieel en particulier

/ Inkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (orr4) 37 o48o, fax: (orr4) 37 o4 8r
I nternet: www.detectornet.nl

rm.xp-detectors.nl
w.bounty-hu nternl

E-mail: detect@ws nl

r Belgadetect
Calmeyn JP, Hagodoornstraat 12,

B 88oo Roeselare, Belgiè
tel. (32) o5r2o5oo6, fax þzl 051240755
E-mail: belga@detect.be
lnternet: w.belgadetect be

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Delector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / V¡k¡ng / Celt¡c
Pulsestar / PulseTechnology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app / CEIA en Safeline Detect¡e-
poorten / Beve¡l¡g¡ng Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat j-5,456r BA Hulst (NL)
tel oo3ì ì14-1,7 04 8o, fax: oo3t 114-37 o481
lnternet: M.detectornet nl

M.xp-detectors nl
m.bounty-hunter nl

E-mail: detect@ws nl

White's, alt¡id de beste keuze!

Tel.: (o3E) 1616 Sg

Buorren tt4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistra-detectors.com
I nternet: www.kooistra-detectors.com

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (o24) 677 4o63

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-mai l: info @coinh u nters. n I

lnternet: w.co¡nhunters.nl (under construc-
tion)

I

I

À
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r Detector shoo

Hoofddealer van rlvhit"'r, Vl Kl NC,

Horsten 32, 958t TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o 878, fax (o5991 47o fig
E-mai l: i nfo @detectorshop. nl
I nternet: M.detectorshop.nl

Wizard en DS metaaldetectors /

I
lnruil / Opsporingen / Adventure and
fun enz.

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o o5 v,fax(o51) $45558
E-meil: ¡nfo@detect.nl
lnternet: w.detect.nl

r Detection Svstems
Holland fRúud de Heerì
I mporteur/dìstributeur White's íretaal-
detectors voor de BeNeLux
Dealer van o.a. Tesoro
Verkoop, opsporing en verhuur

Veerpad z, 8276 APZalk
tel. (o38) 36) 65 91, fax (o38) 363 64 8o
E-mail: info@metaaidetectors.nl
E-mail: metadec@ws nl
lnternet: M.metaaldetectors nl

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

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

P¡eter Meatsstraat ì2
r777 AP Hippol¡ushoef
tel. (o227) 59 3z 86, hx (ozz7) 59 'rt z9
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet.nl
lnternet: w.djlaan.nl

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

Grote Houtweg 97
r944 HB Beverwijk
tel. (o2lt) 22 54 j7
Email: treasure@us.nl
I nternet: www.metaaldetectorpa gina.n I

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

Kleine Haarsekade rt9
4zo5 NA Gorinchem
tel. (0183,) 62 15 oo

EIR Technische
docu mentatie & I nstructie
Tesoro / Minelab

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Carrett / Goldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur
lnruìl / Opsporing T

I

T MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. White's, Minelab en Tesoro

N¡eidoornstreat j9a, 3036 WC Rotterdam
lel. (oto) 467 8478, mobiel 06-11322196
E-mail: e iroosen@freelennl

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher

Het Sterrenbeeld 48, 52r5 ML's-Hertogen
bosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o73) 548 tt 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: w.gelan.nl

Munsters Detectie
Tesoro/MinelabiXP
Keepstraat 2, Helmond
tel. o4g2 574194
E-mail: munsters.det@planet.nl
I nternet: M.metaaldetector.nl

T

T

T

Zwaluw r5,3752 NW Bunschoten
tel q3-299 94 9r, mobiel o6-2t885695
E-mail: info@midholland nl
lnternet: w.detectoLnl

Discoveryshop
Laser / XP

Disselsjeesdrift r6, 3436 AJ Nieuwegein
(Utrecht)
tel (o3o) 6o3468t
E-mail: in[o@discoveryshop.nl
I nternet: w.discoveryshop.nl

GELDERLAND

ZEELAND

DRENTHE

ZUID-HOLLAND



Fisher 1270

ctErffiEtri
een fabrikant van metaal
detectoren die zijn 70 jarig
jubileum viert en dat
deelt met zijn ontelbare
fans door zijn beste detec-
tors te vemieuwen.
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-

. ,. =t*en? gebaseerã op de versla-
3 :, 4þn,¡ra¡.Qe CZ zoekers dat

waardevol'le objecten bu iten
.*,, ¿¡dg munten identificatie wor-
, '., qgn¡iedetecteerd, is er nu een

vierde toon geÏntroduceerd

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

Þ n kant, naast zilverpapier
gêñde munten heeft gede-

tecteerd. Dankzij SMD elektro-*ñica,,geheugen 
voor de laat-

¡ : pin-poini, een gevoelige wide' scan,lã[e lnetalen, auto-tune,*hät 
strand zoekafstelling en

. een demontabele behuizing
, voor ufenlang zoekplezier,ã> hoort én ziet u het verschil en

- 'uw vondsten zullen toe
' nemen.

rÕ, .

Prestatie en kwaliteit,
kenmerken van de 1200
serie, nu op een hoger
niveau met de presentatie
van de 1270.
Een andere jubileum detector
van de oudste detector-fabri-
kant. De dieptebeul de 1266-X
nu voorbij gestreefd door de
1270 in diepte bereik. De
gevoeligheid voor relikwieën
is nu beter dan ooit en het
diepte bereik is tot nu toe nog
niet geevenaard. 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 "Tri gger 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-
zochÏ" veld en zoek dat nog
eens rustig af met de 1270 en
u zult net zo verbaast zijn over
het resultaat als de 1270 zoe-
kers die u voor zijn gegaan.

GEN
DETECT¡ESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48. 5215 Mt 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199, fax: +31 (0)73 548 1195

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

Waarom u nu kiest voor een Fisher detector bij Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar ervaring

. Wii hebben een goed contact met de fabrikant

. Wii hebben leveringen rechtstreeks van de fab¡ikant

. 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 garantietermiin van 3

. Wii leveren met Nede¡landse handleiding

. Wii ziin ook open op zaterdag (na afspraak)

FI$íEPE]

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

De kenmerken van de Gold Strike
zijn:

- Automatische, snelle ground
tracking systeem

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

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

H LABr_r



GTr 2500

GTI serie

l\

Qpn¡r.
't a ù

GARRETT
Super¡eure

digitale techniek
met eenvoudige

rcntng
-':\

_ì

Treasure Ace
100
De ideale detector voor 265r'
beginners. Een laag geprijsde profes-

sionele met microprocessor u¡tgeruste

detector van de bekende Ganett kwalite¡t.
Perfecte discriminatie voor spijkerS flessen-

doppen, folie en treklipjes.

-!

C

Treasure Ace 300 410,'
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) 46 30 67
www.kooistra-detectors.com
e-mail: info@kooistra-detectors.com

GARREÏT
METAL DETECTORS

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,

Sea Hunter Mark ll
De enige Pulse lnduction (Pl) detector die trek-
ringen en folie kan discrimineren zonder ringen

en munten af te wijzen. Geschikt voor zout

water en stranden. Enorm dieptebereik.
Nieuw waterdicht batterijsysteem.

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, I eigen program-
ma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine mun-
ten/voorwerpen. Uiterst stabiel, ook op
gemineraliseerde grond,

GTI 15OO
.Power Master chip . ¿¡¡ metal grondbalans in

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

GTr 2500
.Power Master chip o ¿¡¡ metal grondbalans in 1 seconde .3-toons voon¡verp lD
.8 zoekfrequenties ogeschikt voor zoute stranden .256 staps handmatiqe
grond- en audiothresñoldafstelling .¿u1srn. grondbalans 1265r'

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

snel om tot een diepzoeker. Dieptebereik 2 à

3 keer zo groot! Ook voor kleine

vooruvefpen. 1265,-
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121t2" 211,'
lmaging
zoekspoel
Lichte schotel

met 12 tot 25olo

meer diepgang.

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

1O" x14" Power DD
zoekspoel
Speciaal voor zwaar
gemineraliseerde grond.

Enorme diepgang.

12f
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De ervaren zoeker
weet dat GARRETT

aljaren staat voor
betrouwbare
diepzoekende detec-
tors

GTA serie
Bedieningsgemak en diepte. Geen
ander vergelijkbaar diepzoeksysteem is

zo gemakkelijk te leren en te gebruiken.
Geen frequentienummers en gecompliceer-
de programma's, maar een aantal GTAx voor-
keuzeprogramma's en een door de gebruiker
zelf in te stellen programma. Alle instellingen zijn op
het LCD scherm duidelijk afleesbaar.

GTA 550
.2 instelbare zoekstanden .diepteaflezing . audiothres-

hold instelling .autom. grondbalans

GTA 750
.Power Master chip .6 instelbare zoekprogramma's

w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing . audio-

threshold instelling .autom. grondbalans

GTA f25O
.Power Master chip .Zeer groot diepte-

bereik .6 instelbare zoekprogramma's

w.v. I eigen programma .diepteaflezing
. audiothreshold instel-
ling .7eu1 uitschake-

ling 'au1ot. ntonOOt-
lans oaudio boost

(


