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Compadre
Kleine krachtpatser.Zeer geschikt voor beginners, maar

ook als back up detector ofom in de stort te gebruiken,

deze detector heeft n.l. 0-discriminatie!

€ 299,-

Conquistador

Wordt veel verkocht aan
archeologische diensten

vanwege zijn eenvoudige
bediening, geringe gewicht

en door zijn hoge gevoelig-

heid, ook in lastige
grondcondities. Nu met superlichre zt x z4 cm spider
zoekschi.jf. Verschil t.o.v. de Silver Sabre p Max: de

Conquistador heeft een vaste alle metalen-stand en een

frequentieschakelaar om storingen van andere detectors
uit te schakelen.

€,499,-

Tiger Shark

Robuuste nieuwe
onderwaterdetector. Voorzien va n

een zout- en een zoetwaterstand. Nu
met inlegbatterij. Hoge gevoeligheid voor
gouden kettingen en armbanden, die anderen

laten liggen.

€ 1099,-

3l f.u I rE {ur

De Cortes is een
uiterst goed
doo¡dachte detector
met de voordelen van het snelle knoppen werk én een

duidelijke aflezing op de display. Heel bijzonder is het,
dat de display op de zeer krachtige metalenstand aangeeft
of het ijzer ¡s of niet! Twee batteriihouders met elk 4 x 1,5

volt batterijen zitten onder de a¡msteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detecto¡ verkregen die nog geen 1,3 kilo weegtl

sies te doen aan de stabiliteit! De eerste Te¡óns zijn verkocht aan

Tesoro liefhebbers, de kopers hebben gebeld en gemaild:
ze zijn verkocht! De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Kleu¡: blauw zwart en grijs. [ichtgewicht 1,3 k¡lo. Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatteríjen (2 houder met 4 AA batt.) Trekschakelaar met dual discriminatie.

. t, 
f,n¡¡

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als HawkEye.

De aanduidingen op de display van de Deleón worden groter weerge-
geven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diepzoekende detec-
tor. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden, parken en vervuild
terrein zoeken.

Deze detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige
detectors een topper. Bijzonder goed op gemineraliseer-
de grond. ln twee uiwoeringen te koop: met z8 cm wide
scan schijfen met 2r x 24 cm concentrische schijf.
Pri.js respectievelijk

€ 949,- en € 999,-

Het 20ste jubileum nummet
van het roemruchte 54

pagina Tesoro magazine.

Boordevol arlikelen en tips

Dit keer staat er o.a. ¡ets in

over de Europese impor-

teurs waaronder Detect. Dit

blad is gratis verkrijgbaar:

afhalen, of mee laten

sturen bij een bestelling

van boeken, detectors of
accessoires. (zo lang de

¡.FQ--
Tesoro is erin geslaagd zichzel
te overtreffen. Revolutionaire
waarbij Tesoro erin is geslaag
gevoeligheid van de Lobo Sup
meteen het dieptebereik drast
signaal wordt dieper de grond ingedrukt, zonder conces-

Silver FMax

Als je een detector koopt
voor een van je gezinsleden of
als back-up, denk dan eens aan

deze detector. Weegt 999 gram!

-- voorraad slrekt.)



Minelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab
onderscheidt zich door zeer professio-

nele detectors te fabriceren in het hoog-
ste marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend
nieuwe technieken waardoor ze tot de absolute top
behoren. De Explorer ll is hiervan het beste voorbeeld.
Onvergelijkbaar met andere digitale detectors!
AIle modellen zijn uitgerust met Wide scan zoekschijven,
waardoor optimaal dieptebereik samen gaat met grote
stabiliteit.

Excalibur 1000

€, 1495,- ¡ir
, De Excalibur rooo is de onderwater-
var¡ant van de Sovereign. llerkt dus ook op

t7 frequenties. ln combinatie met de z5 cm wide
scan zoekschijfheeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot

de krachtigste detectors behoort. ls als waaddetector te
gebruiken in zoet- en zout water (totaal geen storing, noch van

zout, noch van mineralen en toch u¡tstekende discriminatie van
¡ize( cokes en zilverpapier. Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en

waar nodig als landdetector te gebruiken.
Wordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap.

Musketeer Advantage

Professionele analoge detector voor de prijs van een

middenklasser! Prima akkerzoeker en scoort vooral zeer
goed op klei en andere mvare grond, omdat er een wide
scan zoekschijf gebruik wordt. Zoekschilf
keuze tussen zo of z5 cm schijf (met
beschermkap). Grondontstoring: zelf in
te stellen. Werkfrequentie: 5 kHz.
Om te bouwen tot heupmodel.
Cebruik: 8 penlight batterijen.
Carant¡e: 2 ¡aar

€ 549,-

Accessoire
pack

Nikkel/metaal hybride oplaadpack + lader en een bescherm
c.q. draagtas met band € 149r-

EXcelerator zoekschijven

DETECH's EXcelerator zoekschijven van 35 en 45 cm doorsnede.
Speciaal gemaakt voor de Musketeer Advantage, Sovereign Elite en
de Explorer XS en ll. Vermeld bif de bestelling voor welke detector
je een EXcelerator zoekschiff besteld. Uitzonderlijk dieptebereik!

Prijs: 45 cm schüven € ryg,
j5 cm schijven € r7g,-

Þä

Sovereign Elite

De Sovereign El¡te hoort bii de absolute top!
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terre¡-
nen. 'Pakt'vooral ook grotere voorwerpen op diepere niveaus
Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetec-
tor, totaal geen storing door zoutinvloeden. Werkt op r7

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waar-

door een goede balans verkregen wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd.
De zoekschijfis een stuk lichter (dunner) dan van de oude modellen, de schijfzelfheeft nu een
ingebouwde transm¡tter waardoor meer vermogen is verkregen. Het batterifpack, waar 8 penlight
batterijen ingelegd worden klik fe in twee seconden in en uit het huis. De Elite is uitgerust met een 20
cm ofeen z5 cm wide scan schifl aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de
grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten! llide scan
schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond.
Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.

Accessoire pack

"":3r:n';rr""r 
en de draagtas met band ziin aparte

€ 199,- -",",

€ 949,-



XP Metaaldetectors gaan
verhazi ngwekkend d i ep...

)) Technische eigenschappen

Gold M

r Frequentie l8 kHz. o Regelbaar lJzer

volume in de alle metalen stand. o Heel sterk

in het detecteren van kleine voorwerpen en

kleine munten in vervuilde grond en onder stenen.

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

kwaliteit. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.

o Wordt geleverd met: Beschermkap, Batteriien, Heuptas + riem en Koptelefoon.

)) Verschillende schotels

o2l cm. High Energy Wide scan schotel voor 30% meer diepte

¡22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24 x 12 cm schotel )) Technische eigenschappen

G-MAXX

r Frequentie 4,6 kHz zoals bij de

Adventis. o Regelbaar lJzer volume

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

)) XP-Conectors

o Waterdichte vergulde connectors

)) Heuptas

o Heuptas voor alle XP- modellen

¡ Heel sterk voor het detecteren van munten en

Batterilen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

IMPORTEUR:

grote massa's munten. o Nieuwe gevoelerige microprocessor.

r Zeer goede discriminatie. ¡ 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.

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

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

)) 0pties
o 0plader. o 0plaadbare pack. o XP-koptelefoon.

o Elliptische schotel. o 27 cm High Energy Wide scan schotel.

)) Ga¡antie

o Elektronica:Zjaar op onderdelen en uurloon.
o Schotel: I jaar op onderdelen en uurloon.

\\
\ .L

\

Bontehondstraat 3-5. 4561 BA Hulst (Nt), Tel. (01141 370480 - fax (01 14) 370481

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



Dogtack, zo noemt men het plaatje om de nek van de soldaten.

Hierop staan zijn identificatiegegevens. Mocht je zwaargewond

of gesneuveld in het slagveld liggen, dan kon men altijd nog zien

wie je was en bij welke eenheid je hoorde.

It;J;i zoo3.
Terugrijdend îaat oîze vakantiebestemming, rijden wii door

allerlei ldeine plaatsjes. We waren een dagje naar Trier geìileest.

Al tuffend komen we door een dorpje genaamd Lambertsbergh

(Duitsland). A1 snel verveelde ik mijn wouw, door teveel over de

interessante (zoek)mogelijkheden te praten. De landerijen
hadden gigantische afmetingen, ze verdwenen al glooiend in
de verte. Het graan was net geoogst en het veld lag er uitnodi-
gend bij. Toen ik ook nog een boer op het land zijn hooirollen
zag opladen, kon ik me niet meer beheersen. Met een soepele

zwaai draaide ik het land op. "Even een praatje maken", zei ik
tegen mun vrouw.

Na een leuk gesprekje bleek ik de juiste boer te hebben, alles

wat mijn oog kon vatten was zljnbezit.Ik kreeg van hem de

toestemming om te zoeken zolang en waar ik maar wou.

De volgende dag stond ik in het veld met mijn zoekstok. Binnen
een half uur had ik een Duits zilveren muntje uit 1854 te pak-

ken. Wat denk je dan als zoeker... Dit kan nog wel eens leuk
worden. Al snel bleek het om een gelukstreffer te gaan, want
hoe vaak ik ook bergje op en bergje afging, het enige wat ik
vond waren fragmentjes blik en koper. Toen de dag er bijna
opzat, ben ik weer richting auto gelopen. Ondanks dat het mij
lekker leek om neer te ploffen in mijn l¡olide, besloot ik toch

nog wat baantjes te maken. De aanhouder wint nietwaarl Tot
mijn verbazing vond ik toen een 'dogtack'. "Ojee" dacht ik toen,

en een wee gevoel gaat door je lijt omdat je verwacht dat er hier
iemand gesneuveld is, en vlakbij al 6o jaar in een noodgraf ligt.
Dan moet je even nadenken: wat nul Je zttin een weemd land,

met een 'dogtack' uit Amerika. Ik besloot om de plaats van de

vondst goed uit te meten, en de vondst eerst maar eens mee

naar huis te nemen.

Mijn plichtsbesef raadde mij aan om zelf een onderzoek te gaan

staden naar de identiteit van deze persoon, en mogelijke fami-
lie op te sporen. Ik was bang dat als ik de vondst zou overdra-

gen aan bijv. de plaatselijke politie, de vondst ging verdwijnen
in een stoffìg laatje. De vondst ging in een potje met gedemine-

raliseerd water mee naar huis. Eenmaal thuis in Nederland, ben

ik de vondst vootzichng gaan schoonmaken, en kon ik de

gegevens langzaam ontwaren. Toen het plaatje eenmaal lees-

baar was heb ik het geconserveerd met een dun waxlaagje.

Nu kan ik u vertellen dat het nog niet meevalt om iemand op te

sporen in een land zo groot als Amerika. Diverse instanties heb

ik benaderd om informatie. Maar ik kwam steeds op een dood

spoor. Uiteindelijk zat ik op een

avond achter de computer en ik
typte de volledige naam van het
plaatje, Luther Allin, in een

zoekmachine en toen lewam er

een overlijdensadvertentie
bovenaan de site te staan.

Ik besloot om deze te lezen en

merlfe snel dat de persoon die

net overleden was, dezelfde

persoon was als op mijn plaatje.

Het is een beetje gek, maar ik was

blij toen ik de overlijdensadverten-

Sgt- LA. Allin tijdens WO ll.

tie las. Blij omdat mr. Allin deze oorlog overleefd had. Ik
besloot om de intemetkrant; the chattanoogan.com, die deze

advertentie geplaatst had, aan te schrijven. Ik woeg hen om mij
te helpen te zoeken naar familie van mr. Allin.

Die hulp kreeg ik. Binnen een week kreeg ik een mailtie van de

zoon van mr. Allin. Deze vertelde mij dat zijn vader gewond is

geraakt, waarschijnlijk op de plaats waar ik de dogtack had

gevonden. En dat dit verldaarde waarom deze daar lag.

Mr. Allin jr. vertelde mij dat zTjnvader tot het eind van de

oorlog gevochten had in Europa. De verwondingen die hij had

opgelopen tijdens de gevechten hebben er niet toe geleid om

verwoegd naar huis gezonden te worden. Voor ziin moed en

inzet in de strijd voor onze wijheid heeft Sgt. L.A. Allin o.a. ook

twee purple hearts en een silver star gekregen. Toen ik mr.

Allin jr. aanbood hem de dogtack toe te sturen, was hij erg blij
en vereerd. Toen de vondst bij hem binnen lcwam, stonden de

mensen van de krant al voor de deur. Zljwaren bij het moment

dat het pakketje geopend werd.

Ik was blij dat het plaatje na 6o jaar eindelijk weer thuis was.

Leuk om te zien dat je ook andere mensen lrlii kunt maken met

onze leuke hobby.

Het artikel uit de Amerikaanse krant kunt u lezen op:

http : / /www. chaüanoo gan. com/articles /a rtrcle43 4 43.asp

Køøs Bot



De top drie van Westergo

Friezen of Anglo-Friezen door de

Franken in eerste instantie als foede-

raten werden beschouwd met een

bufferFunctie tegen invallers uit het

noorden. ln ca. 525 vond er bijvoor-
beeld een inval van een Scandinavi-

sche koning (Hychelac) plaats die

door Franken en Friezen gezamenlijk

werd afgeslagen. Het verhaal is in

Beowulf overgeleverd maar ook door

Gregorius van Tours waardoor het als

het ware een canonieke status heeft

verkregen.

De Anglo-Friezen hadden hun eigen

taal en (materiële) cultuur meege-

bracht en die verschilden nogal van

de (neder) Frankische. Deze verschil-
len zijn wat betreft de taal tot in onze
tijd manifest.

Ook archeologisch is het terpenge-

bied een aÊonderlijke'cultuurprovin-
cie'. Volgens Middeleeuwse geschied-

schrijvers als Melis Stoke

en Jacob van Maerland waren de

Friezen Nedersaksen; een opval-

lend inzicht voor die tijd. Het

sluit heel goed aan bij moderne

archeologische opvatti n gen.

De prestigegoederen in

de vorm van gouden

sieraden welke in

het district Frane-

ker zijn gevon-

den ziin zo

indrukwekkend

dat we mogen

denken aan

koningsnabij-

heid. Het vlak-

dekkende gebruik

van almandijn
(lndisch granaat) op

grote sieraden en andere

voorwerpen treft men

hoofdzakelijk aan in

koningsgraven zoals

lJit het hierbij nog afgebeelde hangeftje voostellende de godin Freya

(gevonden ìn Aska) blijl<t hoe dergelijke disk on bow fbulae gedrogen

werden. Het heette "bisingomen" dat vlammend halssieraod betekenl; een

naam die zekertoepasselijk is voor het \l/ijnaldumerjuweel-

dat van Doornik (Childerik) en Sutton

Hoo. De fibula van Wilnaldum hoort

thuis in die categorie. De fibula van

!íieuwerd is qua goudgewicht waar-

schiinlijk nog zwaarder geweest dan

die van llijnaldum en maakt deel uit
van een goudschat die internationaal

de aandacht trok (en trekt). De grote

gouden gesp tenslotte, gevonden

tussen Dronrijp en Menaldum, is in

complete toestand wellicht groter en

zwaarder geweest dan de kapitale

gesp uit Sutton Hoo. De Friese

"kroonjuwelen" zijn in elk geval wat

betreft de fibulae vrijwel zeker in

Friesland vervaard¡gd. Daarover

bestaat comminus opinio. Dat ze

(groten) deels gesloopt ziin hangl
mogelijk samen met de betalingsver-

plichtingen die een heerser had ten

opzichte van zijn gevolgschaft in

combinatie met een in de tweede

helft van de 7e eeuw optredende
goudschaarste, die tenslotte resul-

teerde in de vervanging van goud

door zilver in de geldcirculatie. Het is

niet uitgesloten dat de Friese "goud-

horizon", d.wz. de min of meer

gelijktijd ige deposities, verband

houden met bovengenoemde goud-

schaarste; wilde men een reserve-

kapitaal veiligstellen? Het is bekend

dat goud- ofzilverschatten, al dan

niet gemunt, vaak van hoogwaardige

kwaliteit zijn. Het mindere materiaal

bleef langer in omloop. Tenslotte

kunnen er ook politieke of religieuze

redenen zijn geweest voor het begra-

ven van schatten.

De Friese heersers werden door de

insulaire Angelsaksen (in Engeland

dus) koningen genoemd maar door

de Franken niet als zodanigerkend.

De Franken bleven spreken van dux

(hertog) en claimden dat hun koning

de opperkoning (overlord) was, ook

van de Friezen en het is waarschijnlilk
dat ze puur juridisch erfrechtelijk het

gelijk aan hun kant hadden. De Friese

leiders waren formeel ondergeschikt

aan de Frankische koning; zij verte-

genwoordigden hun heer. Het is

daarom goed mogelijk dat zij in de

vroege tijd ook frana (vertegenwoor-

diger van de heer) werden genoemd,

een titel die in de volle middeleeuwen

wellicht werd gedragen door de

legerleiders van alle Friezen; een

vaandeldrager die de bevelen gaf.

llaarschijnlilk hebben de Friese

heersers vooral in de beginperiode
(r 4oo-6oo) ook nog andere titels

en/of pronknamen gevoerd.

Te denken valt aan "!linwalda"in de

betekenis van vriendenheer, familie-

hoofd, maarvooral stamhoofd. Deze

naamzit verscholen in de dorpsnaam

\íijnaldum. Met enige goede wil is dit
toponiem in verkorte vorm (win) in

verband te brengen met de o.a. uit
het oud Engelse Beowulfepos beken-

de Friese koning Fin(n) (Een andere

spelling van deze Friese konings-

naam luidt: "Fran"en dat lijkt weer

veel op "frana"). Koning Finn (dek-

naaml) was volgens deze bron de

zoon van "Folcwalda", een oude

Germaanse heerserstitel in de beteke-

nis van volksleider. Er zijn vele titels

met llalda (bijv. bretwalda, harwalda,

lantwalda, anwalda etc.); de plaats-

naam Menaldum bevat er waarschijn-

lijk ook één; Megin- of Maginwalda

(grote of krachtige heerser).

ln de r3e eeuw horen we van een

Friese leider Menaldus, door

sommigen in verband gebracht met

Magnus, volgens de Friese apocriefe

geschiedschrijvers de leider en

vaandeldrager der Friezen ten tijde
van het beleg van Rome door Karel

de Grote. Karel zou de Friezen als

beloning voor hun dapperheid het

zogenaamde vrijheidsprivi lege

hebben gegeven waardoor ze ver-

schoond bleven van feodale heren en

alleen aan de keizer zelf verantwoor-

ding schuldig waren (Rijksonmidde-

lijk of rijksonmiddelbaar), een heikel

punt voor de latere Hollandse graven

(de naam Holland is pas uit de rze

eeuw) die rechten op Friesland

claimden.

Terug naar de Friese Walda's (met of
zonder prefi x of konin gen). Zij heer-

sten vrij zeker o.a. over het oude

district Franeker. Hierin zit waar-

schijnlijk de titel "frana" verscholen
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De grote frbula von Wijnaldum

lnúuktuekkend zijn o o de afnteting en het

vlakdekkende gebr uík von ahnandijn

Reconsl ruct ìe: Jan ZijlsLn
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(zie hiervoor) en ¡n een latere fase

waarschijnliik over geheel Frisia

inclusief het door Beda vermelde

"citerior Fresia" (Friesland ten zuid-

westen van de Oude Rijn). Hun

hoofdplaats of oppidum (in de

Beowulf Heaburh : hoge burg) was

wellicht het door Beda genoemde

Wiltenburg (!laldan; Weoldan- of
Wieldenburg: burg van waaruit de

macht wordt uitgeoefend), gelijk te

stellen met Utrecht of Vechten (de

Slavische Wilten hebben er waar-

schif nlijk n¡ets mee te maken). Het

oude kerngebied ín Westergo was

echter de bakermat en bleef uiterst
belangrijk, in het bijzonder

het oude district Franeker (akker c.q.

gebied van de frana). Misschien

mogen we dit gebied gelijk stellen

met het in de 9e eeuw genoemde

Cammin gehunderi (Cammingha-

honderdschap), Lokalisatie in Noor-

delijk Westergo staat in elk geval vast.

Cammingha komt van Kempa (per-

soonsnaam Keimpe) en betekent

voorvechte¡ kampioen. Het is wel-

licht in oorsprong een epitheton,
pronknaam oftitel van Friese heer-

sers en heeft later geleid tot per-

soons- en familienamen.

Uit de apocriefe geschiedschrijving

zi)n vage berichten over het stichten

van nieuwe nederzeltingen op aange-

slibde gronden van dit gebied door
Friese kon i n ge n. Zii zouden deze

landen vervolgens aan leden van hun

gevolgschaft hebben gegeven. Moge-

lijk vormen deze verhalen een echo

van historische feiten.

Tenslotte de Finnsburgslag. Deze uit

de Beowulf en het z.g. Finnsburgfrag-

ment bekende strijd tussen Friezen

en (half)Denen vond plaats bij de

Fin nsburg, een versterkte nederzet-

ting van de hierboven genoemde

koning Finn. Omdat ook Hengest, de

stichter van het Angelsaksische

koninkrijk Kent, in het verhaal voor-

komt kan worden geconcludeerd dat
deze "oorlog" reeds in de eerste helft

van de 5e eeuw plaatsvond en dat er

naast het Friese oppidum (hoge burg

ofUtrecht/ Vechten) een andere

belangrijke nederzetting of strong-
holt ¡n het Friese gebied lag. ln deze

begi nperiode van het Anglo-Friesche

rijk(je) zal het oude kerngebied in

Westergo relatief nog belangrijker zijn

geweest en het is dan ook niet zo gek

om de Finnsburg hier in het hart van

Ulterior Frisia te zoeken. Als we dan

de prestigegoederen of'kroonjuwe-
len'als gids nemen dan kunnen we

kiezen tussen Wieuwerd, Dronrijp/
Menaldum en llijnaldum. Omdat (r)
de dorpsnaam op elegante en verant-

woorde wijze verklaard kan worden

als woonplaats van het stamhoofd,
(z) het grote terpencomplex van

llijnaldum waarschi¡nli¡k een open

verbinding met de zee had, (3) de

"koningsterp"waarschijnlijk ooit
omgeven was door een verded¡g¡ngs-

wal en (4) last but not least dat in

Wijnaldum de "koningsfibula" is
gevonden, kies ik voor Wijnaldum.
Dat de adellijke familie die de terp in

de late Middeleeuwen bezat claimde

van de Friese Koningen af te stam-

men is ook aardig meegenomen,

maar niet doorslaggevend.

Dat dit artikel een speculatief en

hypothetisch karakter heeft zal wel

duidelijk zijn. De top drie van Wester-

go staan echter als een hu¡s ofliever:
als een 'burg'. Daar kan niemand

omheen. De betekenis ervan willen

reduceren of onderuit halen ontaardt

al gauw in kritiek als doel op zichzelf.

P.S. Over koning Finn en de grote

fibula van !íijnaldum is een roman

verschenen van de hand van mevr.

Tonny Vos Dahmen von Buchholz.

Van dit boek is reeds een Duitse en

Italiaanse vertaling verschenen.



lan Zijlstra

Boekbespreking 'KoNlNÇ€N VÀN D€ NOoKDZç-ç-'

De Nederlandse editie van "Koningen van de Noordzee" is een magistraal boek

geworden. Qua vorm, druk en lay-out is het zonder meer voortreffelijk: de grote

fibula van Wijnaldum bijvoorbeeld is nog nooit zo mooi aþbeeld. Maar ook vele

andere foto's etc. zijn briljant, inclusiefde mooie sfeerplaatjes van o.a. de Ried-

stroom. De geïnteresseerde lezer heeft na bestudering een wezenlijk uiÇebreid

en verdiept inzicht in de "Noordzeecultuur" van de Vroege Middeleeuwen.

Het boek geeft de actuele stand van

kennis weer waarbij ook cultureel-

antropologische, geografi sche en

geologische aspecten aan de orde
komen, naast (uiteraard) archeologi-
sche, sociaal-economische en

politieke. Bijzonder belangwekkend
is bijvoorbeeld de bijdrage van Bjørn
Myhre over Germaanse koninkrij-
ken. Hij "schildert" onder meer de

toenemende sociale ongelijkheid,
mede of wellicht vooral onder
invloed van de Romeinse cultuur.
De Nederlandse uitgave is uitge-

breid met een bijzonder belangwek-

kend hoofdstuk van de hand van

Johan Nicolai. Hij behandelt de
jaren geleden door amateurs ont-
wikkelde theorie inzake een machts-

centrum in Noordelijk Westergo.
Hoewel het basisidee dus niet van

Nicolai is weet hij mede door zijn

studie in Denemarken op uitsteken-

de wijze genoemde theorie te onder-

bouwen en weerlegt daarmee doel-

treffend de kritiek die enige jaren

terug in de Vrije Fries op dit \)lester-

go-verhaal werd geleverd.

Tegenover zoveel lof hoort uiteraard

enige kritiek te staan. Volgens een

oud spreekwoord zit het venijn

tenslotte in de staart. Jos Bazelmans

benadert de Vroeg-M iddeleeuwse

maatschappij vanuit zijn vakgebied

de culturele antropologie. Het door
hem geschreven hoofdstuk is nogal

abstract en hier en daar haast

(levens)beschouwelijk. Het is als het

ware opgehangen ean het oud

Engelse Beowulfepos. I nteressante

conclusie: een voorwerp had (ook

toen al) een grote meerwaarde door
zijn geschiedenis; bijvoorbeeld als

erfstuk. Naar mijn smaak ¡s d¡t

nogal een open deur.

Voor Friesland is het artikel van

Nicolai het meest ¡nteressant; er

zijn echter wel een paar storende

schoonheidsfoutjes. Op pag. 56
noemt Nicolai bijvoorbeeld koning
Redbad de zoon van koning Aldgisl.
Dit nu is op geen enkele wijze hard

te maken; er is zelfs geen schijn van

bewijs voor. Er is niets meer over te

zeggen dan dat Aldgisl eerder

regeerde dan Redbad en dat gezien

dit tijdsverschil het eventueel zou

kunnen dat Redbad de zoon van

Aldgisl was. De laatste kennen we

alleen van het verslag over de reis

van Wilfried naar Friesland en

Rome, overgeleverd in de Wilfried-
biografie door Eddius Stephanus

(en in iets gewijzigde vorm bij Beda)

Hier maakt Nicolai dus een uitglij-
der. Een tweede uitglijder is de term
"bladgoud" waaryan sommige
voorwerpen volgens hem zouden

zijn gemaakl. Met bladgoud verguld

men bijvoorbeeld een schilderijlijst;
de juiste benaming is plaat- of
blikgoud (c.q. goudblik). Waar

Nicolai spreeh over een "gouden"
S-fibula had verguld zilver moeten

staan. Tenslotte zou het hem heb-

ben gesierd de bronnen te noemen

van de basisideeën waarvan hij zo

gretig gebruik heeft gemaakt in

plaats van ze 'onder te schoffelen' in
een literatuu rlijstje.

ln de bijlage van Peter Pentz deelt

deze op pag.t4 Karel Martel in bij

de Merovingers; dit moet Karolin-

gers zijn, een essentieel verschil.

Kan men de artikelen van de diverse

euteurs als overwegend positief
(sommige zelf zeer positief) beoor-

delen, met het catalogusgedeelte is

dat helaas niet het geval. De

beschrijvingen zijn dermate sum-

mier en ingekort dat ze het boek

nauwelijks meenuaarde geven. Een

goede materiaal beschrijvin g heeft

wetenschappelijke en educatieve

betekenis en waarde; hier is het als

het ware afgeraffeld. Dat is jammer

maar meer ook niet.

De kwaliteit is zoals gezegd verder

prima, zowel inhoudelijk als qua

vorm en uitvoering. Een prachtig

boek met een dankzij substantiële

subsidies uitstekende prijs/kwali-
teitsverhoud ing.

Een aanrader dus.

P.S. het staartvenijn valt mee.

KONI bi G EhI
VAN DE NOORDZEE
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lnlichtingen: Archeologisch museum Haarlem, Crote Markt 18-k,

Haarlem, ozj-542 oB 88
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N e¡¡¡oenrseLens r ¡,¡ EuRop¡
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lnlichtingen: Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt tz7, totz CC,

Amsterdam, o2o-525 z5 56, www.uba.uva.nl/apm

Leiden - r5 mei zoo3 t/m r5 augustus 2oo4
Mysrenre M rooele¡uwe¡¡

lnlichtingen: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 29, Leiden,

www.rmo.nl

Leiden - rz september 2oo3tlm zomer 2oos
Her uoorsre urr oe AncueoLocrE vAN Neoenu¡lo
lnlichtingen: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden,

www.rmo.nl
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Wie kent hem nietl!
Kennismaking met een echte en ervaren detector-specialist.

De trouwe lezers van dit magazine zullen hem vast herkennen aan

zijn regelmatige publicaties over de Eerste llereldoorlog-vondsten

in ìlest-België. \lUie is deze man, wat drijft hem om juist naar deze

wereldoorlog op zoek te gaan en vooral...... wat zoekt en vindt hii

nog meer)

É
!a
E

I f-lf--,

De redacteur van dit magazine vond zijn broer, Rob

Leenheer, bereid om eens bij Patrick langs te gaan.

U treft hierbij een verslag aan over een bevlogen,

deskundige, en bovenal bescheiden en sympathieke

detectoramateur.

Zo tussen de feestdagen aan het eind van het jaar is

het een goede gelegenheid naar Vlaanderen afte
reizen en Patrick van Wanzeele (54 iaarl te intervie-
wen. In een klein dorpje, net boven Ieper gelegen,

wordt ik allerhartelijkst ontvangen door Patrick en
zijn wouw feanine. Eenmaal aan het woord over
zijn hobby is Patrick moeilijk te stuiten. Met een

charmant Vlaams dialect vertelt hij enthousiast over
zijn hobby enzljnvondsten. Hetzalblijken dat de

vondsten talloos, en vooral uniek blijken te zijn.

Al zoeken in t966!!!
Patrick was al woeg geïnteresseerd in het zoeken

naar militaria.Zoals bekend zalzljn is tussen r9r4-
r9r8 in de omgeving van Ieper hard gevochten en is

deze omgeving omploegd met oorlogstuig. Patrick
zag eens inzijnjeugdjaren een veearts een koe met
een primitieve metaaldetector onderzoeken op

inwendig prikkeldraad. (Een koe kan tijdens het
grazen wel eens prikkeldraad naar binnen krijgen
en krijgt daar natuurlijk last van). Dit was voor
Patrick het signaal om met deze detector te gaan

zoeken.

Hij leende de primitieve detector en vond bij boer-

derijen al snel in de oorlog weggegooide wapens

zoals geweren, pistolen, bajonetten, messen en
ander gereedschap. Er was nog geen sprake van
(detector)selectiemogelijkheden maar dat was voor
Patrick geen probleem; al spoedig had hij een

enonne hoeveelheid wapenmateriaal gevonden.

Ook vond hij veel wapenmateriaal uit de Tweede

Wereldoorlog. In die tijd werden veel wapens ver-

stopt in en rond boerderijen en tijdens een droge

zotner in ry76 bleken de drooggevallen putten een

waar eldorado voor de zoeker. In r98r schafte

Patrick zijn eerste detector aan, de welbekende

C-Scope. Veel lezers zullen dit apparaat herkennen.

Veel vondsten werden gedaan in en rond Brugge en

Damme waar de grachten gerepareerd werden en

de drooggelegde grachten talloze woeg Middel-
eeuwse voorwerpen opleverden; bestek, munten,
gespen, kruiken, messen, penningen, insignes en

oud tinnen speelgoed. Enkele jaren later werd een

C-Scope Metadec aangeschaft en met deze detector

heeft Patrick werkelijk een enonne collectie vond-

sten gedaan.

Middeleeuwse vondsten
Aan de rand van Ieper ontdekte hij in 1989 de

woegere verdwenen middeleeuwse buitenwijk van

de Sint Michielsparochie. Verwoest in 1383 door de

Engelsen en de Gentenaars en nooit meer heropge-

bouwd. Allereerst moest er heel wat munitie uit de

re wereldoorlog weggehaald worden waarna er een

schat aan vondsten aanwezig
bleek te zijn. Het unieke is

dat men in de stad Ieper
nooit eerder van de

aanwezigheid van de

woeg Middel-
eeuwse site op
de hoogte
is geweest.

Nadat
Patrick de
gemeente over-

tuigd had met zijn vond-
sten is er vanaf r99z
uitgebreid archeologisch
onderzoek verricht.
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De vondsten van Patrick zijn uniek te noemen
waarbij het meest opmerkelijk zijn collectie
pelgrimsinsignes is. De in Nederland l¡ekende
pelgrimsinsigne-kenner dhr. van Beuningen was
aangenaam verrast door de vele unieke vondsten en
de vele specialistische kennis die Patrick hiervan
had opgedaan. In de boeken van Van Beuningen
zijn ook zo'n honderd exemplaren van Patrick
gepubliceerd.

Eerste ìlereldoorlog
Tussen r9r4-r9r8 is Ieper het centrum geweest van
de slachtingen in de Eerste Wereldoorlog. De loop-
gravenoorlog heeft daar honderdduizenden slacht-
offers geëist. Tot aan de dag van vandaag ztjn de
sporen hiervan zichtl¡aar. Talloze militaire begraaf-
plaatsen, monumenten en vooral gevaarlijke onont-
plofte munitie op de akkers en velden. Aan de rand
van Ieper is vanafde beginjaren '90 een bedrijfster-
rein gerealiseerd op de plaats waar vroeger een deel
van de loopgraven en de stellingen lagen. Patrick
heeft vanaf die jaren samen met een groep vrien-
den, de Diggers genaamd, opgravingen gedaan en
zo bijvoorbeeld loopgraven opgespoord en onder-
zocht. In r99r werd tijdens onderzoek de eerste en
nog volledig ingerichte dug-out gevonden. Dit was
een ro meter diepe ondergronds gebouwde leger-
plaats voor officieren. Tevens het hoofdkwartier
voor tvvee infanteriebatall'ons. Het hoeft geen betoog
dat dit geen eenvoudig werk is geweest. Met behulp
van een dieptezoeker spoort Patrick grondverstorin-
gen op en met behulp van een gehuurde graafma-
chine wordt zorgvuldig gegraven naar de restanten
van deze verschrikkelijke oorlog. Totaal heeft
Patrick rnet zljn Diggers rr dug-outs opgespoord.
De eerst ontdekte en best geconserveerde dug-out
zal bewaard blijven voor het nageslacht. Een stuk
industrieterrein is door het stadsbestuur van Ieper
tot beschermd gebied verklaard. De ingangen zijn
origineel gerestaureerd en zijn omgeven door in
zoo2 en 2o03 gerestaureerde loopgraven.

Tot eind december heeft Patrick ook de restanten
van r8o gesneuvelde soldaten geborgen. Omdat het
terrein herschapen wordt voor industriebouw stuit
men, vanwege de enorme intensiteit van de oorlog,
nog altijd op de restanten van gesneuvelde soldaten.
Met toestemming van de gemeente Ieper zorgen
Patrick en de Diggers er voor dat de daar nog aan-

wezige gesneuvelden alsnog een officiële laatste
rusþlaats krijgen. De opgravingen worden zeer
nauwkeurig en respectvol uitgevoerd. Altijd wordt
een rijkswachter ingeschakeld indien er een soldaat,
ofde restanten van een deel van een soldaat, wordt
aangetroffen, en worden de restanten met de gevon-
den persoonlijke bezittingen herbegraven. Andere
voorwerpen worden veelal, indien zli goed bewaard
zijn gebleven, aan het "In Flanders Fields" museum

geschonken. In dat museum is ook een tentoonstel-
ling van de Diggers opgenomen.
In de loopgraven worden alle denkbare atbributen
aangetroffen zoals, schoeisel, verroeste wapens,
munitiekisten, pompen, eetgerei, werktuigen als

schoppen en spades, wijn en
rumflessen tot aan granaten
en niet te tellen hoeveelheden
kogels. Is het niet gevaarlijk
om op munitie te stuiten, zult
u zich afvragenl Ondeskundig
gebruik is inderdaad levensge-
vaarlijk!!! Patrick heeft inmid-
dels zoveel kennis en ervaring
opgedaan dat wij van een
heuse professional kunnen
spreken. Patrick kan iedere
munitiesoort herkennen,
onderscheiden en determine-
ren. Hij ziet bijvoorbeeld
feilloos het verschil tussen
Franse, Duitse of Engelse
munitiestukken. Granaten
etc. worden door de door
hem ingeschakelde mijn-
opruimingsdienst verwijderd
en vernietigd. De constructie-
ve samenwerking tussen
Patrick en de gemeente Ieper
is ook formeel vastgelegd in
een zoekvergunning. Nie-
mand anders heeft verder
toestemming om in en rond
Ieper te graven en te zoeken.
Een eventueel geinteresseerde
lezer kan zijn detector dus
gerust thuislaten; de boetes
zljnin België hoog! Iedere
zaterdag is Patrick met de

Diggers actief. Inmiddels
heeft hij niet alleen in België
bekendheid met zijn hobby
maar ook in Engeland en zelfs
in Australië heeft men via TV-
documentaires aandacht
geschonken aan deze bljzon-
dere opgravingen. Patrick
registreert alle vondsten
nauwkeurig. Altijd worden de

vondsten gemeld.

De wand von de vijver în de luin van Patrick bestaat

uit honderden lege granaathulzen.

Enkele granalcn staan heel gewoon tegen een níeuw

fabriekspand te wachten om opgehaald te worden door
de opruimingsdienst- ln Nederland zou de hele

omgeving ontruimd zíjn.

Een door de Dígges ontdeke dug-out welke later

Het moet gezegdworden dat gerestoureerd is'

men in deze voormalige oorlogs-
streek gewend is aan gevonden munitie etc. De
oorlogsherinnering is een onderdeel van het dage-

lijkse leven. Zo is het geen uitzondering dat op het
land gevonden granaten eenvoudig aan de kant van
de weg worden gelegd totdat de mijnopruimings-
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dienst deze opruimt. En dat kan best een paar

dagen duren. In Nederland zou in een dergelijk
geval de omgeving afgezet worden, de media zou-
den hier di¡ect aandacht aan schenken etc. Bij onze
zuiderburen is men niet anders gewend dat gevon-

den en nog scherpe granaten een onderdeel zijn van
het dagelijkse leven. Ook nu nog vallen er jaarlijks
dodelijke slachtoffers door ondeskundig handelen.
L¿at dit ook een waarschuwingzijnll

Patrick heeft enorm veel vondsten gedaan. Toch is
hii bescheiden over zijn vele vondsten. Hij moet
lang nadenken als ik hem waag naar zijn meest
belangrijke vondsten. Uiteindelijk zijn een tinnen
bord met lepel uit de r3e eeuw (het oudste bord ooit
in en rond Ieper gevonden), een aquamanille (een

metalen drinkbeker uit de r3e eeuw) in de vorm van
een fabeldier en een nog met rum gevulde SRD-

kn¡ik uit de Eerste Wereldoorlog zijn meest in het
oog springende vondsten. En dan tellen de vele r3e

en r4e eeuwse messen en Middeleeuwse vogelvoer-
bakjes en munten nog niet eens mee.

U heeft het gemerkt, wij hebben hier te maken met
een bijzonder deskundig en ervaren zoeker. Ook
Patrick kijkt iedere keer weer uit naar het nieuwe
Detector Magazine. Ook voor hem is dit iedere keer
weer een uitbreiding van zijn kennis. U zult nog
vaak artikelen van hem in het Detector Magazine te

lezen krijgen, zeker als hij volgend jaar met ver-

woegd pensioen gaat.

Vlak voordat ik weer naar Nederland vertrek, laat hij
mij nog een pas gedane vondst zien; een Middel-
eeuws slagwapen in de vorm van een pikhouweel.
Het is maar goed dat hij zijn vondsten niet aan-

meldt voor de vondst van het jaar; het zou anders
erg saai worden als hij ieder jaar weer eenvoudig
zouwinnen.

Rob Lænheer

Inat-Míddeleeuwse

draoçpelden,

1325-1375

Shadow X3 van € 8gg

Tel.: + 31 (0)73 548 1199
E-mail: info@gelan.nl
www.gelan.nl
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Aan u de keuze om de winnaars te kiezen. D.m,v. het invullen
van de antwoordkaart kunt u uw keuze aan ons duidelijk maken.

Graag inzenden voor 3r maart a.s. Onder de inzenders van de

kaarten wordt een 'DDA-bodywarmer' verloot. ln het volgende
magazine worden de prijswinnaars ven de 'Vondst van het iaar
2oo3' en de winnaar van de kaartenactie bekend gemaah.

Metaølvondsten:

71

P. Hengsdijk

. Gespenvondst

Rafaël van der Sanden

. Kokerbijl roo-8oo v. Chr.

Danny van de Pol

. Merovingische triens
+ 625 na Chr.

Kees Aben

. Romeinse sleutel, ì5o-25o

na Chr. / Romeinse fibula

W. Biessen

. Bronzen speerpunt

72
Rudy van Cutsem

. Gouden Keltische stater

. Middeleeuwse muntschat

73

Johan GIas

. Scharnierfibula, re eeuw

Freddy Onland
. Muntje (Otto l)

Ronald Postema

. Siernagel

Jan kusters

. Romeinse munt

Bas van Sambeek

. Zilveren thaler

. Bronzen sleutel

. Mercurius-beeld je

Vondst van het laar zoo4
Om mee te doen met de 'Vondst van het jaar' dient u een verhaal

van tenminste r5o woorden te schrijven over het door u gevon-

den object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het object
mee. lnzending één object per keer. Voorwerpen van archeologi-

sche waarde (alles van voor r5oo) dienen te worden aangemeld.

Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook per e.mail versturen naar:

redactie @ detectoramateu r.nl

Voor de categorie 'Metaalvondsten'zijn er 5 prijzen beschikbaa¿

De hoofdprijs van roo euro wordt dit jaar ter beschikking gesteld

door Kooistra Metaaldetectors u it Lippenh u izen.

De firma Creatype stelt een prijs van 6o euro beschikbaar. Daar-

naast stelt de vereniging nog 3 boekenpakketten 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.

c)

ú)€
N
CJ
bD

68

Karel Beks

. Couden halve rijder,

Zeeland, t6z3
. Sestertius van Faustina
. 6-stuiverstuk, Nijmegen,

r 686

69
Peter van Veen, Pieter van

Daalen, Piet de Raaf
. Zilveren muntje Henri lll,

r3e eeuw

. Zilveren naairing, r6ro

. Romeinse schrijfstift

Anne Hoekstra

. Romeinse munt, zilver

Rafaël van der Sanden

. Oude ring

Cerard Sambeek

. Romeinse munt,

Hadrianus Gertertius,
rr7-r38, Rome

7o
Marco Klomp
. Huistempeltje, r4e eeuw

Eugene Swarts

. Bijl, r zooo v. Chr.

Jan Scholte

. Romeinse munt (denarius
van Antonius Augustus
Pius), r6z-19o na Chr.

Bìjvondsten:

7o
W. Spoelder

. Pijpaarden beeldje

71

Danny van de Pol

. Toetssteentje, Karolin-

gi sch

Ben Heldoorn
. Siegburg trechterbeker

::ï.,,.,midden 
r5e

Marco Klomp
. Benen scalpelmes

73

Marco Klomp
. Benen schijffìbula,

9e-loe eeuw

http://www.detectora mateu r. n l/aan melden
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Gelukkig is er ook op het gebied

van de ontwikkeling en de produc-

tie van detectors een hoop gaande.

Menige producent komt met of een

nieuw product of in elk geval met

een noviteit. Veel detectors komen

of uit Amerika of Engeland. Maar

een aantal jaren geleden verscheen

er op de markt een geheel nieuw

detectormerk onder de naam XP.

Veel zoekstekken zijn de laatste jaren al

behoorlijk afgezocht. De laatse jaren

komen steeds meer fabrikanten met

detectors die niet alleen heel gevoelig zijn

voor de hele kleine voorwerpjes en munt-
jes maar ook nog eens een goede diepte

hebben. ln de gebruikerservaring 2 erva-

ren zoekers aan het woord over de XP

Gold maxx.

De redactie

KennífvunKrng wet d,e

XP Gold Maxx

De fabrikant - die zelf al jaren een

zeer ervaren zoeker is - heeft al zijn

ervaringen, en dat zijn ervaringen van

een praktisch ingesteld persoon,

verwerkt in zijn destijds op de markt

gebrachte producten. lnmiddels heeft

deze fabrikant in Toulouse een groot

bedrijf uit de grond gestampt, waar

zestien mensen werken.

XP houdt constant een intensief
contact met de gebruikers van haar

producten om eventuele

wensen/behoeften toe te passen in

een nieuw product. Het is dus geoor-

loofd om te stellen dat hier gespro-

ken kan worden van een merk dat

voortkomt uit de praktijk en dus niet

zomaat een detectortje is. Enkele

jaren verder heeft de fabrikant weer

eens een nieuw model op de markt

gebracht, nameli¡k de Gold Maxx.

De detector die speciaal is ontworpen

voor het zoeken naar kleine objecten

en munten onder extreme condities.

De detector kan onder een zwaar

gemineraliseerde steen een zeer

kleine gouden ring detecteren. Voor

degenen onder ons die in zwaar

vervuilde stortgrond zoeken of op

plaatsen met een Romeins verleden

is dit de gouden tip.

Zelftesten

Je kunt zelf gemakkelijk een vergelij-

kingstest doen met je eigen detector.

Neem een baksteen (kloostermop)

van 6omm dikte en een klein dun

(romm) zilveren middeleeuws

muntje en je bent klaar voor je

test! Stel je detector nu zo in dat

hij geen signaal geeft op de

steen, ook mag de detector niet

meer op ijzer reageren. Probeer

nu het muntje onder de steen te

detecteren.

Mijn test

En dan nu mijn test met de nieuwe

Cold Maxx. Een weliswaar wat duur-

der exemplaar dan de Adventis, maar

het is dan ook een geheel andere

detector met zeer specifieke eigen-

schappen. Op de foto zie je de

voorwerpjes die ik met de XP Gold

Maxx heb gedetecteerd. Om een idee

te krijgen van de grootte van de

voorwerpjes heb ik er een ballpoint

naast gelegd. Deze voorwerpen heb

ik tijdens het testen onder een zwaar

ijzerhoudende (gemineraliseerde)

steen gelegd. Sommige detectors

geven in de alle metalen stand al een

signaal op deze steen. Tijdens het

testen werden alle voorwerpen

duidelijk gedetecteerd, waar tegen-

over staat dat de steen werd afgewe-

zen en zeer belangrijk te vermelden:

er werd ook geen ijzer meer gedetec-

teerd. Deze test hebben we met

verschillende andere detectors

gedaan, maar niet één van hen kon

deze voorwerpjes detecteren. Het is

echt werkel ij k onvoorstelbaar. Concl u-

sie: Wanneer je echt alles wilt vinden

op moeilijke terreinen, is er voor mij

maar t mogelijkheid: de XP Gold

Maxx.

lnstelling van de Gold Maxx

De Gold Maxx kun le op verschillende
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manieren instellen. Laten we beginnen bij

het begin.

Aan/uit gevoeligheid

Met de daarvoor bestemde draaiknop, zet
je de detector aan. Door de knop geheel

naar rechts te draaien, stel je de gevoelig-

heid en de diepte in. Standaard staan er op
het bedieningspaneel van de Cold Maxx

rode pijltjes, d¡t z¡in de standaard fabrieks-

instellingen.

Alle metalen stand/ijzervolu me

We beginnen in "de alle metalen stand".
Zet de discriminatieknop geheel naar

beneden tot dat je een click hoort.

De detector staat nu op "alle metalen

stand." Naast deze knop heb je een keuze-

schakelaar voor de Multi tonen. Je kunt
kiezen uit twee verschillende standen, twee

ofdrie toons. lk heb de test gedaan in de

twee toons stand. Nu gaan we naar de

knop "lJzervolume". Deze knop/stand is
heel speciaal en het is nog nooit eerder

vertoond op wat voor detector dan ook.

Met deze draaiknop kun je het inkomende
geluid van het ijzer regelen. Hoe meer je

de knop naar links draait, hoe zachter het

signaal is wanneer je ijzer detecteert.

Detecteer je nu een ander metaal dan ijzer,
dan geeft de detector een hard en duidelijk
signaal. Deze stand is perfect voor het
zoeken naar heel kleine voorwerpjes tussen

b.v. ijzer. Voor de zoekers onder ons die op

vervuilde Romeinse velden zoeken zeker

aan te bevelen. Tevens presteert deze

machine ook heel goed op stadsgrond.
(ijzervolume werkt alleen in de "alle meta-

len stand ").

Discriminatie-stand

Vervolgens stellen we de detector in op de

"discriminatiestand". Als test heb ik een

redelijk grote spijker genomen. Stel de

detector nu zo af dat de spijker niet meer

hoorbaar is. Op de foto staat een Middel-
eeuws insigne afgebeeld. Dit insigne wordt
gedetecteerd door de Gold Maxx en niet de

spijker, ondanks dat het vlakbij de ijzeren

spijker zit. Last van vervuiling of ijzermas-
kering heeft de detector ook hier weer niet;

weer worden alle voorwerpen onder de

steen gedetecteerd. Een andere test deed ik

met een grote schroevendraaier. lk heb de

detector zo afgesteld dat hij de schroeven-

draaier niet meer aangeeft. Vervolgens

nemen we een gouden ring, deze schuiven

we om de schroevendraaier heen en het

bl¡jkt dat hij de ring feillos aangeeft. Ceen

enkel probleem voor de Gold Maxx.

Silencer

De Silencer is er voor om valse signalen in
ijzerhoudende grond te elimineren. De o-

stand betekent dat hij uit staat. Stand I is de

normale stand en stand ll is voor de begin-
ner. Je kiest die stand naarmate de minerali-
satie. Zelf zet ik hem meestal op nul.

Ground

Deze knop gebruik je wanneer je last hebt
van grondeffecten. Door middel van deze

knop heb je nu de mogelif kheid om te
zoeken op velden met zware mineralisatie.
Tevens is deze knop erg handig indien je

zwaar gemineraliseerde stenen wilt uit-

schakelen. lk heb stenen liggen die bij mijn
andere detector een helder signaal geven.

i;: 
O. Gold Maxx heb ik er totaal geen last

Hip mount
Zoals alle detectors van XP is ook deze

machine voorzien van hip mount. Gewicht
als hip mount 48o gram, erg licht dus.

Vragen

Hopelijk heb ik met deze test een hoop
vragen van mensen kunnen beantwoorden.

Veel zoekplezier.

AJ. van de Heuvel

Waarow dít veflø.al

Hoewel ik zelf een ander merk detector

bezit, werd mijn interesse voor de detector

van het merk XP gewekt en wel door het

feit dat ik - met name van de gebruikers

van dit merk - alleen maar positieve berich-

ten mocht vernemen. Daarom wilde ik zelf

gaan ervaren hoe deze detector in de

dagelijkse praktijk functioneert.

Mijn reportage is niets meer dan de weer-
gave van eigen ervaringen met dit product.
Het is ook een weergave van de eisen

welke ik stel aan een metaaldetector en dìe

zijn gebaseerd op mijn eigen zoekers- en

gebruikerserv aringen. I k wil nadrukkelijk
vermelden dat dit verslag geen commercië-

le bijbedoeling heeft, integendeel. lk heb

geen enkele band met de importeur van de

onderzochte detector. Mijn persoonlijke
interesse ging vooral uit naar de nieuwko-
mer in het assortiment, namelijk de XP

Cold Maxx. Over deze detector deden al

een hoop goede verhalen de ronde. Hij zou

dingen kunnen die nog nooit eerder met
een detector waren gepresteerd. Zo had ik
al op diverse forums van medezoekers

vernomen dat deze machine ook erg
gevoelig zou zijn, op wel heel kleine voor-
werpjes, dus ook bijv. zilveren kleine

muntjes op zijn kant. Teven zou deze

machine door zijn l8 khz. zeer geschikt
zijn op zwaar vervuilde terreinen, zoals

stadsgrond en stortgrond. Om kort te
gaan: ik heb de telefoon gepakt en de

importeur opgebeld met de vraag en

verzoek tot meer informatie. Mijn verzoek

werd gelijk geaccepteerd en hij vroeg mij
bij hem langs te komen om in Hulst deze

detector zelfte testen en uit te proberen.

Het aanbod en de benadering beviel mij
prima. ln Hulst aangekomen, werd ik
hartelijk ontvangen en de koffìe werd snel

geserveerd. Na wat gepraal te hebben over

diverse persoonlijke ervaringen met detec-

tors, zijn we begonnen met de tests En die

tests hebben er niet om gelogen. lle zijn
meer dan 4 uur bezig geweest op diverse

soorten ondergrond. De importeur stelde

mij in de gelegenheid om de gehele range

te testen. lk mocht werkelijk alles uit de

kast halen en uit proberen. Persoonlijk was

ik het meest gecharmeerd van de XP Cold
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Maxx. \)le hebben de gevoeligheid van deze

machine uitvoerig getest op allerlei kleine

en andere voorwerpjes. Een werkelijk

supergevoelige detector en dat is iets wat

op mij een diepe indruk heeft achtergela-

ten. Ook heb ik ervaren dat deze detector

dingen doet die ik tot op heden toe geen

enkele andere detector ooit heb zien doen.

Als test hebben we ook nog een zilveren

muntje in stukjes gebroken om te ervaren

of deze kleine stukjes ook nog gedetec-

teerd konden worden. Voor de Gold Maxx

bleek dit geen enkel probleem te zijn.

Hierboven zijn de stukjes afgebeeld, aan

de r euromunt kunt u zien over wat voor

kleine stukjes ik praat.

Ook hebben we allerlei voorwerpjes achter

zw aar iizerhoudende Romei nse stenen

gehouden en gekeken ofdeze kleine

friemels nog gedetecteerd werden. En ook

deze kwamen nog gewoon door. Dat de

stenen zeer ijzerhoudend waren, moge

blijken uit de test die ik met met mijn eigen

detector heb uitgevoerd. Op de All Metal

stand gaven de stenen een flink signaal.

Tevens zijn de discriminatiemogelijkheden

bijzonder uitgebreid en in vele vormen

toch wel perfect en uniek te noemen.

Hieronder een kromme ijzeren spijker.

Deze hebben we weggediscrimineerd

zodat dat hij niet meer te horen was.

De voorwerpjes die naast de spijker staan

afgebeeld werden wel gedetecteerd, terwijl
de spijker geen geluid gaf. Een van de

voorwerpjes die staat afgebeeld, is van tin.
Het is namelijk een loodtinnen sierspeldje

uit de r5e eeuw welke ik zelf had meegeno-

men om te testen en geloof me: deze ziin

zeer moeilijk te vinden want de geleiding is

minimaal. Al met al ben ik zeer onder de

indruk van de prestaties en de capaciteiten

van deze machine. lk benoem ook nog

even de gouden ring die om een i.izeren

schroevendraaier van zz cm was bevestigd

en probleemloos werd gedetecteerd.

Wanneer men de ring van de schroeven-

draaier haalt, dan is en blijft het stil. Doe je

de ring er weer omheen, dan hoor je een

duidelijk signaal. Probeer dat maar eens

met je eigen detector.

Ongeveer twee maanden later (helaas door

de slechte weersomstandigheden), heb ik

deze detector nog eens aan een prakti,¡k-

test op de meest vreselijke soort stort-

grond mogen onderwerpen. Dit is een

ondergrond waar ik zelf al een dik jaar

zoek. De vondsten variëren daar vanafde
r5e eeuw tot aan de t9e eeuw en de grond-

soort is opgebouwd uit 4 eeuwen bewo-

ningslagen. Deze ondergrond is geheel

door elkaar gemixt. Je kunt dus begrijpen

dat dit pas echt moeilijk zoeken is, zeker

met de aanwezige ijzervervuiling, klooster-

moppen, aardewerk e.d. Op deze partij

stortgrond - waar al veel zoekers hun geluk

hebben beproeft en veel hebben gevonden

- presteerde de XP-Cold Maxx echt boven

mijn verwachting. Helaas is deze plek nu

zo goed als helemaal leeg. Maar in de twee

uur dat we met deze detector hebben

gezocht, hebben we toch nog diverse best

interessante vondsten uit de grond kunnen

halen. Een leuke hoeveelheid muntjes, tin

en loodfragment.ies en ander klein friemel-

spul. Topvondsten hebben we niet gevon-

den en dat is en was ook niet de verwach-

ting en insteek van deze test. Natuurliik
hoop je wel op een bijzondere vondst als je

aan het zoeken bent.

Nu zegt de betekenis van de vondst in de

doelstelling van deze test mij helemaal

niets, Maar als ik daar met de geteste

detector toch nog een 3o-tal voorwerpjes

zonder spectaculaire betekenis van non

ferro metaal kan vinden, dan ben ik meer

dan tevreden. Voor het zelfde geld was het

een gouden munt geweest ofeen andere

bijzondere vondst. lets dat elke zoeker toch

eens hoopt te vinden. De wetenschap dat

de detector na al mijn zoekpartijtjes en van

alle andere mensen, toch nog in staat is

om een 3o-tal vondsten van non ferro

metaal te vinden, is voor mij doorslagge-

vend en eigenlijk alles bepalend. En van de

meest door mij gewaardeerde opties op

deze serie detectors - welke zowel de Cold

Maxx als de C-Maxx bezitten - is de specia-

le ijzervolume knop. Met deze knop kun je

het volume (geluid) van het ijzer in de alle

metalen stand, regelen van normaal volu-

me tot heel zacht.Zet je bijvoorbeeld het

'ijzer-volume' bijna dicht, dan krijg je bij

het vinden van een stuk iizer, een heel erg

zacht signaal. Waar tegenover staat dat je

op b.v. een munt of een gespje een nor-

maal en erghard signaal krijgt. Dit is iets

dat ik op deze manier nog nooit eerder op

een detector heb gezien, maar wat wel

perfect werh, wat blijkt uit miin eigen

ervaring. Deze stand is ook uitermate

geschikt voor het zoeken naar kleine

muntjes e.d in zwaar vervuilde stads- en

stortgrond. Of anders gezegd: bij het

detecteren krijg je op de troep een heel

zacht signaaltje en bij het betere spul krijg

je duidelijk een hard signaal.

fantastische detector met ongekende

mogelijkheden. Het regelbare'ijzer-volume

signaal' in combinatie met de hoge zoek-

frequentie, is een heuse aanwinst voor de

zoeker op moeilijke terreinen. Ook ben ik

van mening dal deze detector bijzonder

effectief zal presteren op zowel Romeinse

en Middeleeuwse locaties alsmede op

normale zoekstekken zoals een akker en

een weiland.

Marco Klomp
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LASER
Laser detectoren staan bekend om hun uitstekende discrimi-
natie, diepgang en super gevoeligheid op kìeine voorwerpen
zoals: munten, hammered coìns, romeinse fibulae, middel-
eeuwse v00rwerpen enz

Door deze eigenschappen zijn deze detectoren uitermate
geschikt voor het afzoeken van de door u geselecteerde

zoekste kken

De Laser modellen zijn uiterst gebruiksvriendelijk De detecto-
ren vallen rn de categorie: 'turn on and go' waardoor je direct
met je nieuvue aanwinst het veld in kunt gaan om mooie
vondsten te doen Dus geen ingewikkelde programma's e.d.
Het fijne is dat Lasers op iedere grondsoort inzetbaar zijn, dus
de akkers, bouwputten, slortgronden, lVliddeleeuwse,
Romeinse sites en het strand

Achter dit merk zit een visie De man achter dit merk is Frank
Mellish Hij heeft jaren meegewerkt aan de research en

ontwikkelingen van o.a. het merk Tesoro. Door zijn ervaring is
hi1 tot conclusie gekomen dat er veel overbodige zaken in

detectoren worden verwerkt welke niet allijd ten goede komen
aan de prestaties Vandaar dat Frank Mellish nu Laser
produceert. lnmiddels zijn er drie modellen Laser detectors
op de markt met elk hun eigen specificaties.

Hawkeye
Het top model van Laser Deze detector is
voorzien van een digitale display met verlich-
ting, verder wordt hij geleverd met de

befaamde spider schotel 2 jaar garantie op de

elektronica en 1 jaar op de zoekschijf

. Aan/uit gevoeligheid. . Regelbare djscrimi-
natie . Threshold . Batt. tesValle metalen/dis-
criminatie . Licht schakelaar . Digilale display
. 8 1,5 volt batterijen . ln drie delen demon-
teerbaar . Open spider schotel

Rapier
De best verkochte Laser detector. Deze

detector staat bekend om zijn eenvoud en
gebruikersgemak. Het is een all round
detector welke op veel grondsoorten ¡nzetbaar
is, Door zijn geringe gewicht kan er uren
achtereen mee gezocht worden

. Aan/uit gevoeligheid . Regelbare discrimi-
natie . Threshold. . Pin point . Automatische
grond balans. . ln drie delen demonteerbaar .
9 volls voeding . Standaard keuze u¡t

concentrische of wide scan schi.jf

Scout
De scout is een semi-professlonele detector
welke is ontwikkeld in Engeland Een ideale
detector voor de beginner Erg licht en
gemakkeliik te bedienen,

l-3
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f . Aanluitgevoeligheid . Regelbare discrimi-
natie . Zeer gevoelig . ln drie delen demon
teerbaar .9 volts voeding .Open schilf

S discovclryshrp
Ron van Dijk
Disselsjeesdrift 16, 3436 AJ Nieuwegein
Tel. (030) 60 34 681
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XP-detectors
XP-Detectors, als het echt diep zit! Vernieuwing en kwaliteit
zijn de belangrijkste eigenschappen van XP-Detectors. Deze

machines voldoen op alle punten aan de eisen van de gebrui-
ker De mensen van XP zijn zelf ervaren zoekers Zij kennen
daarom de wensen van een zoeker als geen ander. Detector
gebruikers worden steeds veeleisender, daarom worden hun

ervaringen en wensen steeds meegenomen in de verdere
ontwikkeling van de XP-Detectors

Door hun expertise, ¡n elektromagnetisme, is het gelukt om,
een laag frequente 'Dubbele-D' zoekspoel te ontwikkelen met
een extreem groot dieptebereik Door de dubbele discrimina-
tie hebben de XP-Detectors een belangrijke flexibiliteit in

metaalafwijzing, waardoor we betere prestat¡es krijgen in het
veld Vanaf het moment dat u een XP-Detector ter hand neemt
zult u versteld staan van het gebruiksgemak 0f u nu beginner
of gevorderd bent, u zult aan een XP-Detector veel plezier

beleven.

Alle XP-Modellen zijn voorzien van hip-mount montage. Zo
kunt u snel en gemakkelijk met de bijgeleverde draagtas uw
detector omzetten tot heupmodel ledere XP-Detector wordt
geleverd met beschermkap, velcro's. batterijen, draagtas plus

riem, koptelefoon en Nederlandse gebruiksaanwijzi ng. 2 Jaat
garantie op de elekironica en 1 jaar garantie op de schotel.

Gold Maxx
Een super gevoelige machine met een ongelofelijk
onderscheidend vermogen Door de regel-
baar ijzervolume in de alle metalen stand
komt deze detector op plekken waar
anderen niet komen Door zijn zoekfrequen-
tie van 1B kHz, is hij zeer gevoelig voor
goud, maar ook voor r'æl ro.ìiiiir ir ortrrtr- \
ren voorwerpen zoals bijvoorbeeld: onzuivere
munten, zeer dunne munten, kleine gouden munten,
kleine juwelen, goudklompjes enz De Gold l\4axx is een

uitzonderlijke detector voor het vinden van kleine objecten op

moeilijke en zwaar geminerailseerde terreinen

G-Maxx
De G-Maxx is een zeer polyvalente

detector, heel sterk voor het zoeken van
diep gelegen munten en grote hoeveelhe-
den edelmetaal. Deze detector is dus erg
geschikt voor de grote meerderheid van de

zoekers onder ons.

Adventis
De Adventis dankt zijn popular¡teit aan de
perfecte c0mbinatie lussen diepte en discrimi-
natie. lnmiddels is er al een groot aantal zoekers
met deze detector bekend, en is menig afgezocht
terrein weer een nieuwe en vruchtbare zoekloca-
tie geworden

aDx200
De ADX200 staat voor eenvoud en dieple, Een

eenvoudigere maar professionele detector met
alle bekende XP eigenschappen Door zijn
dubbele discriminat¡e een geschikte machine op

vele terreinen, zoals akker, bossen en weilanden.

aDx I oo
Eindelijk een machine in de lagere

priisklasse, maar dan wel met de

bekende XP eigenschappen Met
de ADXl 00 zijn al veel leuke
vondsten gedaan. Een

aanrader voor de

begin ne r.



ZO €KDÀG 27 maart

ffiæm (Drerrrthe)

Deze dag zijn we te gast op het recreatie-

centrum Ronostrand te Een, Buiten het

camping/recreatiecentrum hebben we

de beschikking over een aantal grote

akkers (r5-zo ha). Dus ruimte genoeg

voor iedereen. Op de zoekdag kunt u

naar de verstopte prijspenningen zoe-

ken, waarmee leuke, mooie en grote

püizenzijn te winnen. En als u niet van

wedstrijden houdt, maar alleen uw

vondsten wil laten determineren, dan

bent u ook van harte welkom.

Onder het genot van een bakie koffìe of
een pilsje kunt u gegevens uitwisselen

met andere zoekers, vondsten laten

determineren, meedoen met de vondst

van de dag, en nog veel meer. De DDA-

zoekdag is een activiteit voor het hele

gezin. Ook deze keer zal er weer een

jeugdwedstrij d (tl m v jaa r) georgani-

seerd worden.

De laatste tijd zijn er verschillende

nieuwe modellen detectors op de markt

verschenen. De zoekdag is dus de ideale

gelegenheid om deze eens te bekijken en

te vergelijken. De meeste importeurs

zijn op deze dag aanwezig met hun

materiaal. Daarnaast zijn er natuurliik

veel accessoires en boeken

te koop.

Deelname zoekwedstrijden

Prijs leden en DDA-steunleden:

€ 8 p.p. Niet leden betalen € t6. Opga-

ve als nieuw lid is natuurlijk mogelijk

(betaling lidmaatschap op de zoekdag).

Bezoekers die alleen voor determinatie,

of uit belangstelling komen , ziin van

harte welkom. Toegang gratis.

Determinatieteam
Een determinatieteam is aanwezig om

uw vondsten te bekijken. Van de vond-

sten kunnen foto's worden gemaakt

voor het magazine.

J¡"""n

Onder voorbehoud zijn aanwezig:

Dhr. Holtman sr. en jr. (gewichten),

Dhr. dr. E. Kramer (aardewerk, vuursteen,

keramiek),

Dhr. J. Zijlstra (alles tot tgoo),

Dhr. A. van Herwijnen (Middeleeuwse

munten),

Dhr. J. Heimgartner (Keltische munten en

voorwerpen).

Dhr. G. Henzen (munten)

(De vereniging is niet verantwoordelijk voor

eventuele beschadigingen van voorwerpen

tijdens determi natie of fotografi e.)

DDA-verenigingstafel
De DDA-tafel is natuurlijk ook weer op

de zoekdag te vinden. U kunt daar

terecht voor de aanschafvan diverse

oude magazines en andere verenigings-

uitgaven. Ook deze keer hanteren wii

weer speciale zoekdag-tarieven.

Enkele van deze speciale tarieven zijn:

- Magazines 7 tlm j6 € o,5o

- Magazines 37 tlm 66 € z,5o

- Verzamelbanden om uw magazines

in te bewaren € 9,5o.
- Het boekje 4ooo jaar metaal

in Nederland € 5,-.

DDA-bodylvarmers € 3o,-

Verkoop/rui len bodemvondsten

Lv.m. de ruimte is er geen gelegenheid

voor het huren van tafels voor het

verkopen en ruilen van bodemvondsten.

Locatie

Recre ati ece ntr u m Ro n ostr o n d,

Amerika t6, gyzTC Een,

Tel. (o5fl 65 6z oG

Ondanks dat de camping pas oP

r april open gaat is er voor bezoekers

van de zoekdag de mogelijkheid om al

v rijdagmiddagte komen en vriidagavond

te kamperen.

lnlichtingen op de camping.

E-mail@ronostrand.nl
www.ronostrand. nl

Programma

9.OO uur
ro.3o uur

ro.45 uur

rr,oo-r2.3o
12.3O-12.5o

12.3o-13.45

13.45 uur

r4.oo-r5.30

r6.oo uur

Zaal open

Opening door de

voorzitter

Vertrek naar het

zoekveld

re zoekwedstrijd

f eugdwedstrijd
Pauze

Vertrek naar

zoekveld

ze zoekwedstrijd

Prijsuitreiking,

verloting.

Mocht de zoekdag op het laatste moment

door onvooniene omstandigheden niet

doorgaan, dan wordt dit op onze internet-

site en de diverse fora vermeld.

ww w. d etecto ra m at e u r. n I
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COLUMN
Al enige tiid zijn wij Nederlanders waakzaam voor
terroristische aanslagen. Vliegvelden, grote kantoren,

winkels, alles wordt streng gecontroleerd. "Mag ik
even ¡n uw tasje kijken mevrouw¡" W¡j detectoraars

zouden ook wat voorzichtiger

moeten zijn. Er wordt ook

geregeld een aanslag op ons

leven gepleegd! lk kwam tot
deze conclusie, toen ik deze

week een aantal keren werd ge-

confronteerd met het volgende.

Schijnbaar is er een 'groep'

act¡ef met het voorbereiden van

een mogelijke aanslag!! Na een

lange observatie heb ik kunnen ontdekken hoe deze

activ¡sten gekleed gaan.Ze gaan gehuld in vreemde

gewaden. Te beginnen met de broek, vaak voorzien
van een ruitvormig motief en altijd van een "hoogwa-

tergehalte". Hierdoor wordt er een nikkenbokker-

(knickerbocker)achtige sok waarneembaar. Het shirt
heeft een hoog pologehalte (te z¡en aan de kraag).

De activisten dragen in het kader van de bezuinigin-
gen, vaak slechts één handschoen.

De wapens waarmee men werk, zitten veilig opgebor-
gen ¡n een lederen tas, voorzien van w¡elen.

Zo ziin de wapens makkeliik te veryoeren, ook op

moeilijk begaanbare velden. Men werk vr¡j schoon,

maar toch is men er niet in geslaagd te werken,

zondü sporen achter te laten. Al 16 keer heb ik op de

diverse zoekakkers bewijsstukken (projectielen)
gevonden. Een ongelooflijke hoeveelheid in slechts

één week tijd. lets wat er op duidt, dat deze groep zich

verder uitbreidt. Het schijnt dat deze groep al speciale

oefenterreinen heeft, waar ze zich gezamenliik ophou-
den. lk heb echter bewijsstukken dat men ver weg van

deze oefenterreinen, ook actief is.

lk geloof dat wij detectorristen ons goed moeten

beveiligen tegen aanvallen. Voorstel is daarvoor dan

ook, het dragen van een veiligheidshelm.

Beste zoekcollega's bedenk: een gewaarschuwd mens

telt voor twee.

Klaas Bot
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De grootste dealer van Nederland
met de meeste detectoreqop voorraad

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
Tel:033-2999491
www.detector.nl
info@midholland.nl

zoetmulder Metaaldetectors
Grote Houtweg 97
1944 HB Beverwijk
TeI/Fax: O25I-225451
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Atlantis Metaaldetectoren (Wil) Hofnan Electronica (024) 67 74 063

http :l I ww w.metaaldetectot.com

AÏLAHTIS 300 I /lmperator
ûns ontwerp van een krachtige detector.

Recorddiepte n dankzii zeer krachtige

electronica en een geoptinaliseerde

el I ipti sc h e 2 0 - z o e hs c h iif .

Specialist op het gebied van White's detectoren (servicepunt Benelux),

alle detectoraccess0ires, supermagneten,



tmporteur ìlthitef s Metaaldetectoren
Ook verkoop B verhuur van alle andere merken zoals Tesoro, Minetab, Viking, Blaek Knight, detectie poorten etc.

Veerpad 2,t E276 AP Zalk (bii Zwotte en ro van Elburg)
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Alle : o.a. Scheppen, Hoezen, Uttrasoons, Pinpointers, Hooldteletoons, Magneten, Tassen, Boeken
lVidescan'B Concentrische schotels, Goudweegschalen, Vondsttasies, Detector draagharnassen, Nachtkijkers, Goudpannen, etc.
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u¡t Nederland

Na een tweetal algemene inleidingen over munitie wordt het tijd om eens wat dieper

op de materie in te gaan. Het gemakkelijkst is het de munitie per land te bekijken.

De meeste landen hebben namelijk een eigen wapen- en munitiefabricage gehad,

die vaak afireek van die van de buurlanden. ln dit artikel zal ik beginnen met de

munitie uit ons eigen land.

il UNITJL

In de jaren '6o van de r9e eeuw
werd het duidelijk dat het voorlader-
geweer, rnel ztjn ronde musketko-

gels, zijn langste tijd gehad had.

Nieuwe wapensystemen en bijbeho-
rende munitie deden hun intrede.

Een belangrijke ontwikkeling hierbij
was het ontstaan van patronen uit
één stuk, zodat niet langer slaghoed-
je, kruit en projectiel apart geladen

hoefden te worden. Hierdoor lag de

vuursnelheid een stuk hoger en dus

ook de effectiviteìt van het leger.

De Nederlandse regering liet daarom
in ß67 een groot aantal voorladers
ombouwen tot achterladers.

Deze konden dan de zgn. "Snider-

patronen" verschieten. Deze patroon
had een kaliber var' 17 ,5 mm (fìg. r).

Omdat de technische ontlvikkelingen
in die tijd elkaar erg snel opvolgden,

is het Snidergeweer slechts kort door

de landmacht gebruikt. Al in r87r
werd begonnen met de invoer van
een nieuw type achterlader. De in
onbruik geraake Snidergeweren
werden na verloop van tijd verkocht
aan schutterijen. Deze hebben nog
lange tijd gebruik gemaakt van de

wapens.

Het nieuwe type geweer heette de

"Beaumont". Het kaliber hiervan
was rr,J mm, de hulslengte 50 mm
(fìg. z). Evenals het projectiel van het

Snidergeweer l¡estond het nieuwe
projectiei uit massief lood. De huls
vertoont meestal geen bodemstem-
peling, slechts zeldenzljn de patro-

nen gedateerd.

Fig. z

Beaumont-potroon lt,3 x 5oR

Fig. t

Sníder-patroon

17,5 x 3oR

In 1888 werden deze geweren

verbeterd. Er werd een 4-schots
magazljn aan toegevoegd, wat de

vuursnelheid aanzienlijk verhoogde.

Het Beaumontgeweer heeft tot 1895

dienst gedaan. In dat jaar werd het

bekende Mannlichergeweer inge-

voerd. De oude Beaumonts werden

nog lange tijd in resewe gehouden,

tot na de Eerste Wereldoorlog.

Ook deze wapens werden aan de

schutterijen verkocht, \Maar ze soms

tot op de dag van vandaag nog in
gebruik zijn. De hulzen van dit
geweer zijn namelijk gemakkelijk
opnieuw te laden. De meeste hulzen
en projectielen dìe je aantreft zijn
dan waarschijnlijk ook afkomstig
van gildenwedstrijden.

De komst van het 5-schots Mann-

lichergeweer, vaak Hembn-rggeweer

genoemd, werd mogelijk gemaakt

door de uitvinding van het rookzwak-

ke kruit. Zowel het Snidergeweer als

de Beaumont verschoten patronen

gevuld met zwartkruit. Omdat dit
kruit niet zo veel kracht had, waren

er relatief grote hoeveelheden voor

nodig om het projectiel afte vuren.

Het rookzwakke kruit was veel

sterker, waardoor er minder van

nodig was. Hierdoor kon het kaliber
ook kleiner worden. Verschillende

landen in Europa stapten rond r89o

@

(Drrr- 3)

over op nleuwe wapens

met rookzwakke patro-

nen. Engeland ging

over op 7,7 mrn (.1o3

inch), Duitsland en

Frankrijk op 8 mm en

België op 7,65mrn.
Nederland koos voor

een kalil¡er van 6,5

mm (6,5 x 53R), wat a1s

voordeel had dat er per

soldaat meer patronen

konden worden
meegenomen.

Het gewicht per l_l
patroon was in 3o jaar

van 1,9,S gram 

^,(Snider)naalo,5 (( O ),
gram (Mannlicher) \y
gegaan. Bij de

invoer van het Fig t
nieuwe wapen in Mannlicherpatroon

1895 maakte 6,5 x 5jR

Nederland nog

niet de daarbij
horende munitie. Deze werd gele-

verd door de firma G. Roth uit
Wenen. Deze patronen zijn herken-

baar aan hun bodemstempel.

De hulsbodem is opgedeeld in vier
segmenten. In het bovenste segment

staat een monogram van de letters G

en R, in het onderste segment staat

het volledige jaartal. Deze munitie is

nog tot ongeveer rgoo geleverd.

Vanaf r89 8 fabriceerde Nederland

eigen munitie. Behalve de gewone

patronen (scherpe patroon No. r)

werden er ook Margapatronen (voor

kamerschietoefeningen) gemaakt.

Hierbij is het projectiel niet van staal

en lood, maar van cellulodine en dus

Fig +

Veschìllende Mannlicher bodemstempels



onvindbaar voor de metaaldetector.

Verder komen nog o.a. losse patro-

nen (met houten projectiel),

wachtpatronen (verminderde kruit-
lading, voorzijde huls vernikkeld)
en lichtspoorpatronen voor.
Het bodemstempel bestaat tot de

jaren'zo uit twee delen. Bovenaan

staan de laatste twee cijfers van het
jaartal waarin de huls aangemaakt is,

onderaan staat een letter die de partij
messing aangaf waaruit de hr.rls

gemaakt was. Hiema ging men over

op een vierdelig bodemstempel,
waarbij rechts het jaar van samen-

stelling van de patroon werd
aangegeven en links het nummer
van de partij buskruit.

Vaak vertonen de hulsbodems
behalve de te verwachten cijfers en

letters nog later aangebrachte tekens.

Dit zijn o.a.:

- Een cirkel: dit geeft aan dat de

huls opnieuw gebruikt is voor
een scherpe patroon.

- Een punt: dit geeft aan dat de

huls opnieuw gebruikt is voor
een losse patroon.

- Een kruis: dit geeft aan dat de

huls opnieuw gebruikt is voor
een Margapatroon.

Deze tekens komen soms meerdere
malen en in combinatie voor op één

huls. Behalve de hulzen bevatten ook
de projectielen soms merken. Deze

staan in positief of negatief reliëf op

de onderkant van de loden projectiel-
kern. Vaak is dit alleen maar een

codeletter van de materiaalleveran-
cier, met soms het jaartai van aan-

maak daarbij.

Behalve munitie treft men soms ook
de patroonhouders aan. Deze hou-
ders werden samen met de patronen
in het geweer geladen en vielen na
het laatste schot onder uit het maga-

z\n.

Deze houders zijn gemaakt van dun
plaatstaal en verzinkt of gelakt.

Op de houders staat meestal ook een

code, bestaande uit een letter die de

partij staal aangeeft en de twee
laatste cijfers van het jaar van aan-

maak. Gezien de aard van het mate-
riaal, staal, zljn deze vaak niet meer
te lezen.

In mei r94o werd ons land door de

Duitsers onder de voet gelopen.

Hierbij werd een enorme hoeveel-

heid wapens buitgemaakt. Deze

wapens werden later uitgedeeld aan

troepen die niet direct in de frontli
nie lagen, zoals de kustbewaking en
de luchtafweer. Omdat deze troepen
ook moesten oefenen werd er door
de Duitsers munitie voor aange-

maakt. Deze is gemakkelijk van de

Nederlandse te onderscheiden.
De hulzen van deze munitie bestaan

uit groen of bruin gelakt staal.

Het bodemstempel is geheel gelijk
aan de normale Duitse bodemstem-
pels.

Vanwege de neutraliteit die Neder-

land tijdens de Eerste Wereldoorlog
bewaarde was de wapenontwikkeling
achtergebleven bij die van de buur-
landen. Terwijl Nederland nog
steeds een wij klein kaliber munitie
met een verouderd, stomp projectiel
handhaafde stond de wapen- en

munitieontwikkeling niet stil. In de

loop van de jaren'zo bleek dat de 6,5

mm MannlicherpaÍoon niet de

meest geschikte was in snelvuurwa-
pens zoals zvvare mitrailleurs. Toen
men in t92S darr ook de Spandau-

mitrailleur invoerde koos men
tevens voor een nieuwe patroon.
Dit was de 7 ,9 x 57R scherpe patroon

No.23.

Al snel werden de meeste snelylrur-
wapens omgebouwd naar dit kaliber.
Het enige nadeel van deze patroon

was dat geen enkel ander land dit
patroontfpe gebruike.
De Nederlandse Luchtmacht, die
onafhankelijk van het leger opereer-

de, koos voor bepaalde vliegtuigtypen
voor de Engelse .3o1patroon 17.7 x

56R). Deze patronen zijn heel lastig
te onderscheiden van de hiervoor
genoemde 7.9 mmpatronen.
De bodemstempeling van beiden
wijkt niet af van die van de Mannli-
cherpatroon.

Fig. 6

Mitrailleurpotroon

7,9 x 57R

FiE s

Positie von de patroonhouder ín het geweer

]IET OEWEER,
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Hans Meulensteen

ftor4ilTneKen (Deet 
")

De detector die ik çbruikte was een Sovereiga XS van Mínelab, gelee¡d -..

op basis van to%" van alles wat ik vind is voor de eigenaan Dit alles is

geregeld door mijn zwagel' die Rob heet en die ik in dit verhaal verder zo

zal aanduiden. De Sovereign is een zware detector ook nog mét rugzak en

om het gewicht wat meer te verdelen werd een elastiek ter grootte van een

fietssnelbinder aan de draagriemen van de rugzak én aan de detector

vastgemaakt zodat het gewicht lange tijd goed gedragen kon worden; nét

zo afgesteld dat de schotel I inch boven de grond bleefhangen.

In tegenstelling tot wat ik in Duits-

land doe had ik een hooftltelefoon

op, \Mat ik als erg vervelend ervoer.

Ik hoor het lielst waL er om mij
heen gebeurt, maar het eigenaardige

geluid van de Minelab maakt het

toch noodzakeli,jk zo'n ding op je

hoold te zelten. Het k-leinste pii-
ioeiííííp-geluid kan op een nugget

duiden. Daarna wordt met de voor-

rand van de schotel "gepinpoint".
Tegen de avond hielden wij halt in
een rustig heuvelig landschap met

wat stekelige begroeiing en enkele

' gum' trees, eucaþhrsbomen.
Rob en Nancy gingen in de landrover

slapen en ik in een tentje ernaast dat

gelukkig aan de onderkant helemaal

dicht was en dus geen los grondzeil-

tje had. Dit speciaal tegen al1es wat

kruipt en 's nachts wat warmte zoek
en gemeen giftig kan zijn.

Na een onruslige en onwenníge

nacht gingen wij weer verder tot wij
in een meer rotsachtig streek kwa-

men, een origineel wildwest land-

schap, dor en droog. Hier begonnen

wil met zoeken, ieder in een andere

richting teneinde een zo groot

mogelijk gebied te kunnen bestrij-
ken. Nuggets bevinden zich vaak in
een bepaald gebied in meerdere

aantallen, m.a.w. als je er één vindt
liggen er vaak meer. Ik heb vele

jaren aan amateur-geologie gedaan

en ik kon deze kennis nu gebruiken.

De grotere goudstukken (groter dan

stofgoud) liggen meestal op de

eigenlijke rotsbodem, de gaten die in
Oost-Australië door de Chinezen

waren gegraven gingen zo diep, zlj

groeven de zand en grindlaag weg tot
op de hardere bodem. Wij zochten

meestal op vlakke bodems of op

geaccidenteerde hellingen. Op een

helling ligt meestal minder zand

terwijl de zwaardere nuggets tussen

uitsteeksels zijn blijven liggen.

Het hele land lijkt eigenlijk op een

zeebodem, grote vlakke streken

afgewisseld door zw aar geërodeerde

rotsformaties en overal rood of bmin
door het hoge ijzergehalte. Het is

vreemd te ondervinden voor een

Nederlander dat er, zo ver als je kon
kijken, geen levende mens in de

omgeving was, de stilte wordt dan

zelfs als bedreigend ervaren. Hier
heb je wel degelijk en goede GPS

nodig om tenminste de weg temg
naar het voertuig te kunnen vinden.

Na een dag zoeken en niets vinden

wordt je onzorgurldiger, zeker als je,

net als ik in Duitsland, gewend bent

met bijna elke stap wel een signaal te

horen. Je komt dan bezweet en

warm, vol stof en voorzien van

jeukende rode vlekjes van beten van

zandvlooien terug bij het voertuig.

Om je te beschermen tegen dit en

alle soorten insectenbeten moet je je

volledig kleden en dai bij soms wel

4o graden Celsius, als je je behoefte

moet doen moet je heel goed uitkij-
ken. Dat is het vreemde van dit land,

je kunt op één dag wel vier seizoe-

nen meemaken.

Helaas kun je niet even in een fris
bad duiken ofdouchen zodat het

best prettig kanzijn alléén in een

tentie te liggen, zeker na een dag of
ro, je hebt dan alleen je eigen lucht
om je heen. Het water is alleen om

te drinken tot 7 liter per dag, eventlr-

eel met enkele zouttabletten.

Als je zo overdag om je heen kijkt zie

je allerlei sooden dieren die je hier
niet tegen zal komen: handgrote

spinnen, grote hagedissen, kangoe-

roes, een enkele dingo, een beest

met lange platte stekels, enorme

motten, en als je woeg in de morgen

vertrekt slangen die zich meestal op

een grote steen lekker opwaÍnen.
Veel exolische vogels soms in enor-

me zwermen, als je in wat groenere

gebieden komt. Grote zwermen

kaketoes en veel andere soorten

papegaaien en parkieten. Deze

vogels, die plaatselijk intensief
worden geschoten (wegens overlast),

kosten hier soms enkele honderden

euro's, er vliegt dus ook goud door

de lucht. Ik heb ook mooie stenen

aan mijn verzameling kunnen
toevoegen.
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Pas na vijf dagen vond ik mijn eerste

nugget op 15 cm diepte nota bene op

een zandpad, ik moest tijdens het
uitgraven even aan de kant om een

van de sporadische voertuigen te

laten passeren. Mijn vrouw draagt

hem aan een hangertje , z crnlang t,5

cm breed en 3 mm dik.

Vanaf dat moment heb je eigenlijk
geen tijd meer om te eten, dan slaat

de goudkoorts toe. Het zandop daT

zandpad was opgebracht en kwam
dus ergens anders vandaan daarom
werd er in de omgeving door ons

niets meer gevonden, wél in de weg.

Wij meldden ons na 9 dagen weer in
de bewoonde wereld voor een bad en

voor normaal eten en een normaal
bed. Wij laadden onze batterijen een
keer normaai op (niet met de motor
van de auto zoals onderweg).
'Wij zouden, na drie dagen rusten, in
een andere richting rijden, meer
zuidoost. Het landschap is hier wat
rustiger met wat meer begroeiing.

Na anderhalve dag rijden hielden wij
halt en zetten onze slaapplaats op.

Op tien meter van de auto vond Rob

een nugget zo groot als een klosje
garen die hij uit een bruine rots
moest hald<en (secundair), gelukkig
had hij voor alle werkjes wel een stuk
gereedschap bij zich. Dit beloofde
wat voor de volgende dag.

Zo vroeg als we konden vertrokken
wij van het voertuig. Deze keer
bleven wij op zichtafstand en liepen
in dezelfde richting, de Minelab
begint al op 15 à 20 meter afstand te
storen als je te dicht bij elkaar komt.
Na enkele uren stopte Rob en begon
te graven, Nancy en ik bleven wat in
de buurt rondhangen maar het
duurde nogal lang en het gat dat Rob

aan het graven was werd steeds

groter. Toen riep hij ons. Hij was

een steen aan het uitgraven van 6o
cm lang en 20 cm dik. Plotseling
gooide hij het gat dicht en siste
"Verder lopen". Hij had in de verte
een man gezien met een verrekijker
die ons in de gaten hield, het was

haast onvoorstelbaar dat hij die man
gezien had. Zo ztjn de goudzoekers,

niemand mag weten of je wat gevon-

den hebt, je zou beroofd kunnen
worden of verveiende concurrentie
kunnen krijgen. Bij het vallen van de

avond hebben wij de steen uitgegra-
ven en meegenomen, er liep een

goudader door van r tot r,5 cm dik!
Deze ader heeft zich ongetwijfeld
ergens in de bodem voortgezet, wij
konden die plek echter niet vinden.
's Anderendaags hebben wij de steen

vermorzeld na er eerst een paat
mooie stukken afgeslagen te hebben.

Het puin en stof werd door Rob met
kwik vermengd, daarna liet hij het
kwik koken en verdampen en van
wat aan goud overbleefheeft hij 4
baren goud gegoten vln 2o cm lang,

5 cm breed en 2,5 cm dik. Wij waren
in ieder geval uit de kosten! Ik heb

daar ook nog enkele mooie nuggets
gevonden sommige op z5 cm diepte
en twee gewoon op de grond, het
was een goede plaats om te zoeken.

De weken vlogen voorbij met wisse-

lend succes en na zes weken vond ik
het genoeg, ik was volkomen uitge-
put, we hebben alles wat ik gevonden
had gewogen en to%" gereserveerd,

die waren bestemd voor de eigenaar

van de detector, geen slechte deal

voor hem (en voor mij)!

Na een bad en een stevige maaltijd
in Kalgoorlie heb ik afscheid geno-

men van mijn familie, ik ben na drie
dagen met de trein naar Perth
gereisd zoals ik gekomen was, en
van daamit met het vliegtuig terug
naar Frankfurt (via Hongkong).
Het was fantastisch om dit eens mee
te maken :maaÍ erguitputtend, ik
heb de terugreis hoofdzakelijk
slapend doorgebracht. Eén van de

door mij gevonden nuggets heb ik
aan een ketting laten monteren en

die draag ik zo af en toe. Resume-

rend kan ik opmerken dat indien er

normale nuggets gevonden worden
in redelijke aantallen je in zes maan-
den meer geld verdient met gewoon
werken dan met goud zoeken.

In aanmerking genomen dat je alle

benodigdheden reeds bezit, zoals

een onderkomen en een vierwiel-

aangedreven voertuig, metaaldetec-

tors, gereedschap, voorraden, GPS'n,
bekendheid met het te verwachten
terrein, bekend met alle gevaren

(slangen, insecten) etc. etc., je dat

avontuur wel kunt aangaan. Als je

naar Australië moet vliegen en ter
plaatse alles moet kopen, huren of
ervaren kun je beter thuisblijven.

Rob en Nancy hebben een gedeelte

van hun goud verkocht en kregen
prompt een conflict met de Australi-
sche belastingdienst want die wilde
weten of het hier ging om een hobby
ofom een beroep. Beide hebben

voor- en nadelen.

Het was een heel avontLlur en ik had
het niet willen missen, maar ik ben
toch blij dat ik hier weer ontspannen
kan rondlopen in het bos oftussen
de druivenplanten en weer regelma-
tig musketkogels en dergelijke
opgraaf. Over enige tijd krijg ik de

mogelijkheid om op het Engelse

eiland Wight te gaan zoeken, ik l¡en
benieuwd wat daar te vinden is.

Tot zover mijn verhaal over goudzoe-

ken, indien iemand mij hierover nog

wat te vragen heeft u,eet de plaatsei

van clit artil<e l mij ,,vel te virclelL.

Met vriendelijke groet!

Høns Meulensteen

aaaaaaaaaaaaaoaaaaaaooaaaaaaa

Gerry Ottenvanger gaat met de VUT

Veel klanten van Celan kregen als zij advies of
vragen hadden over detectieapparatuur Cerry
Ottenvanger aan de telefoon. ook de reparaties

aan de detectors werden door hem gedaan. Na

ruim zo jaar bij Celan metaaldetectiesystemen
BV gewerkt te hebben gaa| Cerry Ottenvanger
met de welverdiende VUT. Celan is bezig met een

vervanger aan te trekken.

==:-:]I
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KledingþooN zilveri tyt6e eeuw, met rcl¡ëf.

----------
Hondvol olfonlsivoor lote Middeleeuwen.

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

Fibula, gelijkbenig ingelegd, Ka rolì ngisch.

Bovenzijde/afdeþlaat van een dolk,

kopen, rond 6oo.

H aaspeld / n a ald, b ro ns, noa4oo.



Bewer*t kerntje, vuursteen, piromide-vom, hoogte z cm
Mesolithicum ø- goo>4ooo v- Chr. Afvolprodua.

Kraal, blouw glas, met zigzogwifie inleg"

Midden ijzer/La Téne tijd, zoao v. Chr.

Ejjbelslot, zílw¡ met drie m¿d<t¿kens,

19C eeUW.

--------__-]

N elvezworing steen, laat- M iddeleeuws

(dit is te herkennen aan het harde baksel).



NTEUWE DETECTOR VOOR DE f EUGD:
De Black Knight I

BLACK KN IGHT specifi caties:
. Motion(bewegings) detector . voorzien van armsteun . in
lengte instelbare ondersteel . lichtgewicht detector. traploos

instelbare metaalselectie (knop) . traploos instelbaar diepte-

bereik (knop) . instelbare vondstvolume (knop) . batterijcondi-

tielam pje . vondsti ndicatielam pje . koptelefoonl ngan g . plaats-

bepaling van de vondst (drukknop) . afneembare kast . open zo

cm schotel (waterdicht) . twee g-volts batterijen .12 maand

garantle . uit voorraad leverbaar. prijs 89,5o euro (excl. verzend-

kosten).

Meer info: Detection Systems Holland, tel. (o38) 36 36 59t

Vaak krifgen we de vraag ofer ook een goede detector onder de

roo euro voor kinderen te verkrijgen is. Tot voor kort was die er

gewoon niet, althans geen detector die geen constante achter-

grondtoon heeft en ook nog eens een leuke diepte kon bereiken.

lle zijn er in geslaagd een motion-detector te vinden die een

regel bare discri minatie (metaalselectie), regelbaar diepteberei k,

plaatsbepalingsknop, volumeknop, batterij en vondstlndicatie-

lampje, en koptelefooningang heeft. De detector is uitgevoerd

met een armsteun, een open schotel, instelbare ondersteel

(lengte), weegt nog geen kilo en werkt op twee g-volts batterijen.

We kunnen deze detector echt aanbevelen voor de jeugdige

zoeker die, naast ook eens aan het avontuur te ruiken, ook wat

wil vinden. We hebben deze detector inmiddels op voorraad. De

BLACK KNIGHT I kost 89,5o euro, heefttz maanden garantie en

batterijen worden erbij geleverd.

De detector wordt geleverd in zowel de analoge als de digitale

versie en dat voor de zelfde prijs: de keuze is aan jou!!

--.]

Explorer, zx sov, 2x Musketeer.

Stingra¡ Cortes, Bandido.

zx XLT DFX, Classic l, Classic ll, TM 8o8.

4ZX,6Pl, SSo.

3x rz7oX, zx tz65X, ZCTo,IW-6.

CTA rz5o, CTA 25oo, Master H 7.

Landstar, Timeranger.

White's, Tesoro, Compas, Carrett.

occAss lo N s
Minelab:

Tesoro:

White's:

C-Scope:

Fisher:

Carrett:

Bounty Hunter:

Div. accesoires:

Steenbergen Delectoß Hulst. Tel. ott4-j7o48o

R,ned ûe foto 7y
Ook nu hebben we weer'een object voor de rubriek '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 f .koning@detectoramateur.nl of J. Koning,

Roodborststraat zo, 89r6 AG Leeuwarden.

We vragen wel een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering. Dit
vergemakkelijkt de keuze voor de winnaar. De inzendtermijn sluit op r april

2Oo4

Rnad d,e foto 7t
Zoals iedereen heeft kunnen zien hadden we in de vorige uitgave te maken

met scherven van een kruik die verder door onze deskundige als volgt is

gedetermineerd; Badorf aardewerk, radstempelversiering, witbakkende klei,

import uit omgevìng Keulen, Aandenne.
Datering 8oo-rooo na Chr.

Meerdere personen hadden een bif na eensluidende beschrijving en het was

ondoenlijk om hierin een keuze te maken. Via loting werd door het lot
ditmaal de heer Marc Evers als winnaar aangewezen. Het boek Celd uit de

belt is inmiddels onderweg.



Ruim assortiment
metaaldetectors uit
voorraad leverbaar

€Æ€@PE FNIEEI

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraat 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Mobiel 06-20 22 77 90
Fax0227 591129

E-mail : djlaan@zonnet. nl

www.djlaan,nl

MUNTHANDEL G. HENZEN

Wij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wtj zijn doorlopend geilnteresseerd in de aankoop
van betere munlen, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contant!

Munlen yan yoor I500 dienen te zijn aangemeld.
Heeft u iets te koop? Bel ons danvoor een

afspraak! Wij kunnen Uw munten tevens
vr ij b I ij v end determ in eren en t axeren.

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

Speelman XP Modellen:

ADXI OO

ADX2OO
Adventis
G-Maxx
Gold Maxx

Alle
XP-Detectors

worden compleet
geleverd met:

. Heuptas + riem

. Koptelefoon

. Beschermkap

. Batterijen

. NL beschrijving

. 2 jaar garantie

Tel.: (059'l) 55 26 35

Bezoekadres:
Tussenpad 28
7833 CT
Nieuw Amsterdam

(om teleurstelling te
voorkomen eerst even
bellen a.u.b.)

/Ê)

www.xp-detectors.com



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

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

'F.Ilillilññ
XP-ADX 2flfl ABS

€ 34,- p/mnd

€, 200,- € 10,- p/mnd

€ 450,- € 24,- p/mnd

€ 600,- € 31,- p/mnd

€ 750,- € 39,- p/mnd

€ 1000,- € 52,- p/mnd

€ 1150,- € 58,- p/mnd

€, 1250,- € 63,- p/mnd

€ 1350,- € 69,- p/mnd

€ 1500,- €,76,- p/mnd
* Looptild 24 maanden
Voor meer informatie

Steenbergen Detectors Hulst
01 I 4-370480

''iútvlÑ''j
i;-^,.v, t)
.;P

Minelab Excalibur 1000

Tesoro Gortes

€ 58,- p/mnd

XP-Gold MAXX

€ 52,- p/mnd

Øøeoørçtu/ø
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL)

Tel. (01141 370480 - fax (01141 370481

lnt.00 31 11 43 70 480

lnternet: www.xp-detectors.nl
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Geachte redactie,
Graag wil ik meedoen met de wedstrijd 'Vondst van het jaar

zoo3'.In mijn eerste zoekjaar heb ik op nog geen 5oo meter
van mijn eigen woning deze z Romeinse munten gevon-

den. De as met klop is volgens Rob Reijnen bij
navraag bij het Penningkabinet nooit eerder in
Nederland gevonden, en is derhalve een
unieke topvondst. Ik waardeer het Detector-

magazine zeer en heb in mijn eerste zoek-
jaar al veel kennis uit dit blad opgedaan.

De munten zijn overigens al bij de officiële
instantie gemeld. Gloetjes en veel succes,

Jøn Kusters

€€N Bt)ZoND€K€

ROM€IN5€ MUNT

U IT ANTIO CH I€

Op het terrein de Flierenhof te Vianen zijn voríg jøør onder meer

twee Romeínse munten gevonden, niet al te ver van elkaør af. De ene

is een sestet-Líus (d.e g'ootste bronzen muntsoort in de vroege- en

mídden-Romeinse tijd ter waard.e vøn 4 assen) geslagen ten tijde vøn

keízer Hødriønus, die regeerd.e va,n 717 tot ín 48 na Chr. De munt
is zò sterk afgesleten døt op de keerzijde helemaal níets te herkennen

ís, en op de voorzijde ølleen het hoofd van de keizer. Deze is echter

nog duidelíjk genoeg om te kunnen vaststellen dat het niet een vroeg

portrel va.n Hadtiønus is zoals die op mwnten uit de eerste jaren vøn

de keizer voorkomt. De munt kan op bøsis daarvan ged.ateerd

worden ín de jaren ng tot en met q8 na Chr. Hij moet gesløgen zijn
te Ronte. Maør een meer nøuwkeurige detetminatie ís heløas niet te

geven, omdat de letters van de randschrifien op beide zíjden geheel

verdwenen zíjn. Blijkbaør is de munt lønge tijd gebruikt voordøt

deze ín de bodem terecht kwøm.

Hetzelfde geldt voor de tweed.e munt. Ook deze ís nøuwelijks lees-

bøør. Alleen op de keerzíjde zíjn mídden in het veld nog net de letters

SC zichtbøør bínnen een lawwerkrans. Op de voorzijde is het hoofd

vøn keízer Trajønus (98-tt7 na Chr.) met enige moeite te herken-

nen. Deze ís getooíd met een strølenkrans, in de Romeinse keízeftíjd
het kenmerk voor een munt met een dubbele wøard.e. Gewoonlijk
hebben we d.an te møken met een dupondius, een muntsoort met de

wøørde vøn 2 assen. In die richtíng wijst ook het møteríøal waarvan

deze munt gemaøkt is, n.l. geelkoper of oríchølcum, een koperlege-

nng met zink die voor die gele kleur zorgt. In d.e keizertijd was dit
geelkoper ruim de helf d.uurder døn roodkoper døt voor d.e as

gebruikt werd. Voorøl in de eerste en tweede eeuw na Chr.
werden dupond.íi vøn dít møteriaal gemøøk| om daarmee het

verschíl in waørde aan te gevet. Echter niet alleen het

formøøI vøn de munt ís voor een d.upond.ius wøt øøn de

kleine ka.nt, maar voorøl het gewícht ís veel te laøg voor deze

muntsoot't. Døn blffi over een munteenheíd die in ons

gebied veel mínder voorkomt, n.l. de semis, met de waørde

van een hølve as. Ook híeruan zijn emissies bekend in geel-

koper. En de strølenkrans geefi dan de d.ubbele wøørde aøn va.n

een quødrøns, de kleinste munteenheíd. ín het Romeínse geldsysteem

die gelijk stond øøn - øs. Maar voor een semis is d.e munt juíst weer

te g'ooL en te zwaar. Vøndøør døt over de waarde vøn de munt
v er schill en d ge da cht w ordt.

Het øntwoord op de vraag wat de munt oorspronkelijke waard was

moet dan ook gezocht worden in het oostelijk d.eel van Romeinse rijk
Wønt døør hjkt de munt vøndøøn te komen, en niet uit Rome zelf,

zoals de meeste mwnteru van keizer Trøjønus díe in

onze streken gevonden zijn. Tegenwoordig wordt

øctngenomen d.at d.e munt gesløgen is te

Antiochíë., destijds hoofdstød van de Romeinse

provincie Synë, het tegenwoordige Antalcya in
Turkíje. Hij wordt gedøteerd in n6 nø Chr,

toen Trajanus daar zijn residentie hød.

Beløngríjker nog døn no. te ga.an welke rol d.e

munt dó.ór heef gespeeld, is d.e vrøag welke

wøarde de munt ín onze streken heefi gehød en

of die hier wel øls munt gebruíkt is. Te licht
voor een dupondius, møar te zwaar voor een

semís, betekent døt ølleen een as overblffi.
Møar vón geelkoper en mét stralenkrans steekt

deze toch wel vreemd øf tegen de as die híer

normøal gebruíkt werd.

Het meest opvøllend.e aan deze munt is døt deze bovendíen ook nog

een klop bevaL. Het gebruik van kloppen of tegenmerken, zoøls we

deze íngesløgen stempels ook noemen, komt in de westelíjke provin-
cies ølleen maar voor tot in de regeringstijd van lceizer Nero (54-68

nø Chr.). Daørnø niet meer. In de oostelijke provincies d.aarentegen

werden op lokaøI niveøtt kloppen zeker nog tot in de tweede eeuw na

Chr. gebruikt on'L munten langer in omloop te houden of een nieuwe
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waørde te geven. Reden te rneer orrL hier aøn een munt uit het'

oosterse geldcircuit te denken. De klop op de voorzijde øchter het

hoofd. vøn de keizer stelt de kop van een os (bucrønium) voor. Hij
wordt toegeschrwen øa.n legio III Gøllíca, døt øltijd ín het oosten

vøn het Rijk gelegerd ís geweest. Voor zover bekend zijn munten van

dít type ín onze streken nog vij zeldzøøm en al helernaøl met díe

klop. Uít Engelønd wøren er eind jøren 8o wtnor zo'n zo stuks

bekend, wøan)øn verreweg de meeste in Bath gevonden zijn. Dríe

døørvøn hebben dezelfde klop. Op het vøstelønd hødden Duítslønd,

Luxemburg en Oostcnrijk bij alkøør toen nogmaar g exempløren

opgelnerd. Vøn de negen rnunten uit Luxemburghødden er twee

deze klop. Verder wøs er uit Nooril-Frønknjk nog t exemplaør met

klop bekend. En in het muntenbestønd vøn het Konínklijk Penníng-

købinet ís dit type níet øønwezíg. Het líjkt er op dnt dít soort munten

niet viø de gewone kønølen vøn het dogelijkse geldcircuít in onze

streken terecht ís gekomen. Men denkt døt het voorkornen daa.rvøn

eerder te møken heeff met de verplaøtsíngen vøn de speciøle keizerlij-

ke troepen vøn Trøjanus' opvolger Hadriønus. Waarschijnlíjk heef.

die langs deze directe weg ertra geld, in omloop gebrøcht ín Enge-

lønd, Noord-Gøllië, en Germønië, mogelijk om locøle geldcirculøtíe te

stimuleren. Of er in Viønen ook døadwerkelijk soliløten uit díe

kringen zijn geweest, is døørmee echter niet øøngetoond. Gezien hun

slijøge kan het best zo zijn døt beide munten pas veel lnter døar

tnrecht zíjn gekomen. Møør bíjzonder blffi deze munt wel.

Voor de volledigheid volgen hier nog de høndboeknumm¿rs van de

munten: As vønTrøjanus (g8-n7 nø Chr.) , RIC 644/648

Sestefüus vøn Hødnønus (tt7-ry8 nø Chr.), RIC 6y e.v.

Determinatie : Rob Reijnen

OTTO I

Geachte redactie. Hierbij stuur ik u twee scans van een muntje.
Dit heb ik gevonden op een terrein dat bouwrijp werd gemaakt.

Naast dit muntje heb ik er ook andere leuke dingen gevonden.

Waaronder enkele middeleeuwse muntjes, twee schijffìbulae en

een zegelstempel. Maar dit muntje is wel de leukste vondst.

Na enige tijd en er niet achter te zijn gekomen waar dit muntie

van was heb ik een afbeelding naar Arie van Herwiinen
gestuurd. Deze kwam er ook niet uit en verwees mii door naar

de heer Henzen. Die schreef het muntje toe aan Graafschap

Gelre:

Otto I , u9z-no7
Penning z. j. Zutphen ( verm ca-ngo-tzoo)
- portret van grøøf met gravenmuts en zwøørd n.l.

G REV E OTT O (t eruglopende tekst )
- kort kruís rnet ster en bloemen ín ile hoeken, TRAIECTVM.

Líterøtuur: vgl. v.d. Chijs pløøt VI , t-2, plaøt VII , j-5

Jmp ry4o, pog. 65-7o, r6vør. In pot kwøm Otto I met de Utrechtse

bisschop Dirk vøn Are overeen, øf te zíen vøn verdere muntsløgte

Zutphen nøar (Jtrechts voorbeeld. De døtering díent men dus te

pløatsen voor 7207. Ook vertelde d¿ heer Henzen mij dat híj in de

loop vøn de jaren øl verschíllende van deze muntjes tegen wøs

gekomen, opvallend genoeg steeds vøn verschíllendr stempels.

Dit duídt op een redelijke omvøngnjke muntsløg. Uw exemplaar ís

ook weer een vønønt, maør dan wøl een hele leuke. De meeste

exempløren hebben het portret van de grøøf nøar rechts, bij de uwe

kükt hij echter nøør links.

Met deze gegevens heb ik het muntie ook aangemeld bii het

penningkabinet. Hierover heb ik bericht ontvangen van de heer

van der Veen. Deze schrijft als volgt:

De mnníngvøn de heer Henzen is een vøn de opties... over deze seríe

muntjes vøn een vorst rnet zwøaril nøør rechts en het omschrífi

OTTO GREVE (o.i.d.) en op de keerzijde een kruís met in de

kwødrønten bloemen en sterretjes (in vele combinøties) en het øl dan

niet verb østzrd¿ omschrif. + T RAI ECTV M.

Aøn de literøtuurverwijzingen køn ik er nog een towoegen, d¿ze serie

wordt in de RBN þ8y) pl. X, 4-5 toegeschreven øøn Gelre... Deze

muntjes zijn øllemøøl zeer slordig! lk ben er zelf niet uít, en jouw

nieuwe vanant møøkt het nog rnoeilíjker. Ze is zeer mooi en zorg-

vuldig uitgevoerd!

Voor het eerst is te zíen døt de beletteing op dc keerzijde (+ TRAI
ECTVM) volledíg overeenkomt met de penníngen vøn de Utrechtse

bisschop Boudewijn ^ vøn Holland (n78-ng6). Heelkort door de

bocht zou het dus ook nog kunnen døt Otto von Gelre (øIs løndsheer

vøn Gelre; zwaørd) deze seríe muntjes sloeg ín de penode døt hij

øøttsprøøk møøkte op de bisschopsstoel van Utrecht (elekt; ntz-
rztfi. Het bIffi echter een beetje ingewikkeld, zeker omdøt er ook nog

vele ímitatíes en nøvolgingen (kunnen) zijn...

Het is intussen ook bij de stadsarcheloog gemeld. Het muntje

weegt o,6 gram en is in werkelijkheid 15 mm doorsnede. Blijk-

baar een zeer zeldzaarn muntie. Met dit muntie wil ik graag

meedoen voor de vondst van het iaar zool.

Met wiendelijke groet,

Freddy Onlønd
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lk ben helemaal niet biigelovig maar toch heb ik veel geluk gehad

sinds ik deze sleutel onfuangen heb. Op 26 augustus aan het

einde van onze vakantie ontvingen wij de sleutel van ons stulpfe.

's Middags moesten we de woning inspecteren met iemand van

de woningbouwvereniging. (Er moest nog het nodige gelakt en

gewít worden, en dat met het zoekseizoen voor je). Omdat we

diezelfde dag toch niet meer gingen klussen ben ik om een uur of
vijfterug gereden naar mijn ouderlijk huis. Het was god weer

en de laatste paar dagen was er ¡ond ons dorp al volop mais

gekneusd, behalve bij ons. Omdat ik alleen zou eten en dus

nergens rekening mee hoefde te houden reed ik toch maar even

langs de akkers waar ik het meeste van verwachtte.

Nergens was er echter de mais af dus ik maakte even tijd om
een praatje te maken met een veehouder waar ik goed contact
mee heb. (Deze komt het zelf doorgeven als er bijvoorbeeld een
sloot gegraven wordt, en het zoeken op geploegde grond, daar
heeft hij al helemaal gen problemen mee!). Deze moet 1'e dus te
wiend houden (zoals allemaal). Ik gekscheerdê dat hij maar
eens snel moest gaan kneuzen, maar hij vertelde jammerge-
noeg dat dit nog een dag of tien ging duren. Ik woeg hem
waarom ze bij ons zoveel later aan de gang gingen dan de rest.
Toen zei hij dat er aan de andere kant van het dorp toch al een
maisakker leeg was. Ik zeg als het maar niet bij fanssen achter
is , want die akker is zo goed, daar heb ik nog even geen tijd
voor. Ik had de akker pas in februari ontdeh nadat er anderen
me voor waren geweest en toen had ik er mijn 3e Romeinse
vondst gedaan, namelijk een As met klop. (nog steeds niet
gedetermineerd). Ik vond daar toen ook mijn eerste rijderschel-
ling. Deze was in 168z geslagen te Groningen en bij deze was
ook nog een klop pijlenbundel ingeslagen. Ook vond ik een hol
zilveren reliek kruisje. |ammergenoeg doorboord maar toch
weer heel leuk. Ik ging daar dus toch maar eens kifken en
inderdaad. De mais was er netjes gekneusd. Yes! De piepstok
mag weer van stal.

Omdat ik bijna altijd alles in de auto heb liggen, kon ik getijk
mijn laarzen aanschieten en mijn detector om mijn middel
hangen (wel een vereiste als je zoekt met de XP Adventis).
Hooftltelefoon op, detector aangezel, instellingen even gecon-
[oleerd en zoeken maar. Dus ik loop zwaaiend naar de achter-

kant van het perceel waar de meeste Romeinse scherven
liggen en na een piep of drie komt er

een grote zwarte schijfnaar boven. Toen ik er het bovenlichaam
van een man op zagslaarr drong het pas tot me door dat het een
zilveren munt was, en wat voor een! Later is hij door A¡ent pol

van het Koninklijk Penningkabinet gedetermineerd (nog
bedankt hiervoor) als een thaler (ongeveer 3o stuivers) van
Francesco Filiberto Ferraro. Geslagen in Messerano, Noord-
Italië, tussen 1584 en 1629. Verder had ik nog twee muntjes
gevonden dus heel veel lag er niet. De dag erna toch nog maar
even tussen het klussen door wat tijd wij gemaakt. En dus nog
maar even terug gegaan naar het akkertje. Metaalvondsten deed
ik toen niet maar ik had nog wel een werkhrig uit de Steentijd
gevonden.

Op zondag lr augustus was er (omdat je toch wel één dag in de
week wij rr'ag zljnl een kluswije dag ingelast waarop ik weer
terug ging naar mijn 'zilveren akkertje'. Toen vond ik in een
uur of acht zoeken zeventien muntjes, een vermeende gesp, en
een bronzen sleutel. En gelijk een mooi exemplaar met een
uitstekende patina. Kennissen uit de hobby die hem gezien
hebben gaven verschillende dateringen aan van de ze tot de r6e
eeuw. Hier kan ik dus niet zoveel mee. (graag iullie
mening hierover). Thuisgekomen bleek echter
mijn gesp een Duits legerinsigne met daarop een
adelaar, een swastika en twee vuistwapens. Dus
weer een goede dag op miin'zilveren akkertie'.

De week erna alle avonden geklust met miin
wiendin en schoonouders. Nadat we ook
zarerdagklaar waren met klussen ging ik om 4
uur naar huis. Omdat we 's avonds om 7 uur een

personeelsfeest hadden hoefde ik dus thuis niets
te eten en vond ik nog even tijd om te gaan zoeken
op mijn top-akkertje. Net zoals de avond van de
thaler liep ik maar weer eens naar de achterkant
van het perceel waar ik wij snel een goede piep
kreeg. Ik haalde een bronzen voorwerp omhoog en
voelde direct mifn hart in mijn keel kloppen. Ik had
een Romeins bronzen beeldje in mijn hand. Na de

determinatie van Nico Arts, archeoloog in Eindhoven
(nog bedankt hiervoor) bleek het een Romeins godenbeeldie te
zljnuít de ze eeuw, voorstellende Mercurius met nog de resten
van zljn vleugels op ztin hoofd. Dit is nog steeds mijn top-
vondst.

Ik wil met de zilveren thaler, de bronzen sleutel en het Mercuri-
us-beeldje meedoen aan de vondst van het jaar.
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Later dat 'top'jaar vond ik nog:

- een woeg-Middeleeuwse fibula,

ingelegd met glaspasta en bladgoud
- een lood/tinnen scal¡belier, + r5oo
- een slechte denarius van Augustus
- een nog niet gedetermineerde

Franse zilveren munt uit 1577

- een laat-Middeleeuwse gesp

- een se$e zilveren keelknoopjes
- een stapeltje met acht duiten
- en enkele laat-Middeleeuwse

mesheftbekroningen.

Toch een gelukssleutel?

Al met al een heel goed jaar.

De groeten uit Brabant,

Bøs vøn Sømbeek

f CHÀKI.I I€KFIB U LÀ

Hallo, bij dezen wil ik meedoen voor de vondst van het iaar,
categorie Metaal. Het is maandag, eindelijk weer eens met miin
beide zoekrnaten op pad. We zouden weer eens op een oude

locatie gaan kijken, inmiddels bii vele zoekers bekend. Het ziin
hopen stortgrond uit de eerste eeuw die door ongeveer 2o-25

man dagelijks uitgespit waren en dat voor zes maanden lang.

Daar aangekomen bleek dat er niemand was en er waren graaf-

machines in de buurt bezig. Na een bakkie koffie te hebben

gedronken hebben we even snel overlegd wat te gaan doen. Eén

van mijn maten (Michel) stelde voor te gaan wagen of die

graafmachine niet voor ons wat gleuf]es wou trekken. Na wat

overleg ging de beste man akkoord. Kortweg 3o minuten later

lagen er vier gleuven, z m breed, r.5o diep en 5 m lang. We

konden dus naar hartelust aan de slag. Na een tijdje vond

Michel een stylus en een Romeinse munt. Maar verder die dag

kwam er niets uit. tater thuis gekomen baalde ik behoorlilk,

want ik had er wel meer van verwacht. De hele week kon ik er

niet meer heen omdat ik moest werken. Ik kon niet wachten tot

het weer maandag was. Die maandag zijn we er ook weer

geweest al was er inmiddels door andere zoekers ook weer in de

grond'geroerd'.
Vol goede moed ging ik aan de slag op de plek waar ongeveer de

week ervoor Michel die munt vond. Na wat graven kon ik miin
geluk niet op: ik zag er een hoopje roest uitrollen en toen ik het

goed bekeek zag ik dat het een iizeren Romeinse sleutel was.

M'n adrenaline was inmiddels
behoorlijk gestegen.

Fanatiek ben ik verder

gegaan tot ik dezelfde

Romeinse munt vond

als Michel. Het was

een dupondius van

sul, dus het jaar 9o-9r). Na verloop van tiid vond ik ook nog een

klein muntie, een septimius severes. Met een goed gevoel ging

ik die dag naar huis, ik had immers twee munten en een sleu-

tel.

De volgende ðagzou ik 's middags wlj zlin, ik er dus meteen

weer heen. Alleen na r,5 uur spitten

kreeg ik last van mijn rug. Ik had

dus niet zo'nzin meer. Nog

even mijn hoop

checken en dan naar

huis dacht ik. Tot ik
nog een heel zwak

signaal kreeg. Ik heb

behoorlijk moeten

zoeken (en ja hoor, weer

een spijker) nog eens er

overheen maar hetzelfde signaal was er nog. Toen vond ik deze

fibula, ik gaf een kreet waar Tarzan niets bij was. Meteen naar

huis zo snel ik kon.

Na een simpele reiniging (oliifolie en een houtie) kwam deze

prachtige fibula tevoorschijn. Dit stukje is gedetermineerd als

een scharnierfibula uit de eerste eeuw. Dat de fibula zo mooi

compleet is komt door de rivierpatina (het is lange tiid onder de

waterspiegel geweest). De vondst is aangemeld bii de desbe-

treffende archeoloog.

Vriendelijke groeten,

Johøn Gløs

FIBULÀ'5 IN ¿€€LÀND

Vaak op het internet bekijk ik met veel interesse de afbeeldin-

gen van Romeinse vondsten. Helaas kan je deze in Zeeland

waar ik woon niet echt veel vinden en dat was mij dus ook nog

niet gebeurd. Het mooiste van alles vind ik fibula's en die wil ik

al jaren graag vinden, maar dat was mii ook nog nooit gelukt.

Voor de herfst van zooS had ik al een tiid geleden met Ronald

van Miliron een afspraak gemaakt om eens een dagie in Lim-

burg te komen zoeken en te hopen oP een Romeinse vondst.

Helaas is dit niet doorgegaan omdat ik in mijn vakantie heb

meegewerkf aan een grote archeologische opgraving voor de

duur van drie weken. Daar heb ik heel veel Middeleeuws spul

gevonden en met name veel tin. Ja, weg kans op een Romeinse

Domatianus (r5e keer con-
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vondst voor het iaar zoo3. Nu komt het leuke en onverwachte
van het verhaal. Eind november loop ik op het strand met mijn
metaaldetector en ik vond er veel sieraden en geld en dergelij-
ke... tot ik een matige piep kreeg en een vreemdsoortig koper-
brons-kleurig voorwerp de grond uithaalde. "Hé, dat lijkt wel
een soort van een boogfìbula", dacht ik.

Thuis gekomen heb ik het ding nader bekeken en geplaatst met
foto op de verschillende fora waaronder die van onszelfkreeg ik
al snel een reactie dat het een Romeinse boogfibula betrof welke
uit de re à ze eeuw dateert. fa, m'n eerste fibel en dan op het
strandlll

fe blijft je verbazen wat ik daar elke keer weer vinden mag.
Vorig jaar heb ik daar een complete schatvondst gedaan welke
bestond uit z5o koperen muntjes, waaronder veel duiten en een
6 o-tal zilveren rijderschellingen of zesstuiverstukken welke
allemaal eind r7e-eeuws waren. Al deze munten hebben waar-
schijnlijk in een tabaksdoos gezeten die ik daarbij vond. Ook
heel veel gespen en andere afüibuten zoals een zilveren zakhor-
loge en andere voorwerpen.

Nu, in de laatste week van december heb ik een zeer bijzondere
oogvondst gedaan. Het betreft hier een benen schijffibula welke
ik gevonden heb op een akker in de buurt van Goes te Zeeland.

fa, zo vind je nooit een fibula en nu twee in twee weken waaron-
der een zeer zeldzaam benen exemplaar. Ik heb deze schijffibu-
la gelijk aangemeld en er schijnt één keer eerder tijdens een
archeologische opgraving in Oost-souburg een soortgelijke
benen schijffibula te zijn gevonden in de restanten van een
Karolingische burcht.

Met deze zeer zeldzame vondst wil ik graag ook meedoen voor
de vondst van het jaar. Hier de verdere gegevens over de vondst:
het is een Karolingische benen schijffibula welke dateert uit de
ge-roe eeuw na Christus. De voorstelling is een Maltezer lcr¡is.

Met wiendelijke groet,

Marco Klomp

fI€KNÀG€L

AJs beginnend detectorantje liep ik op

een akker wat te klooien in het
Limburgse landschap, om ervaring
op te doen. Tijdens mijn derde

zoekdag, met mijn overigens zeer

goede Grifon 3 sl, vond ik een leuk
dingetje. Ik dacht dat het een gewoon
versierseltie was en nam het eens mee
naar een meeting in Hoensbroek.
Daar werd het meteen als Romeins herkend.
Dit bevestigde Fons Horbachs, onze provinciale archeoloog,

die hem ookvoor mij aanmeldde. Verscheidene musea in
Engeland, Italië, Duitsland en Nederland die ik raadpleegde,

feliciteerden mif met de vondst en zij vermoeden dat het een
siemagel van een luxe meubel of juwelenkist is. Het enige

vergelijkingstuk vond ik in het Franse blad Detection Passion

nulnmer 49. Leermoment: Het geluk is met de dommen.

Groet,

Ronøl.il Postemø,

Løndgrøøf

Dirk Jan Laan Ji5¿ffiûì *-d-l'l
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'Voor de televisie'

Dit stukje gaat niet alleen over Twee

Vandaag, zoals sommigen van jullie
misschien dachten bij het lezen van de

titel. Hierover is al veel te doen geweest,

en het bestuur houdt jullie via het magazine, de fora en uiteraard
onze eigen website op de hoogte van de ontwikkelingen rondom

de uitzending van Twee Vandaag. Voor degenen die nu de wenk-

brauwen fronsen; Twee Vandaag heeft recent een Duitse docu-
mentaire over het illegaal vinden en verhandelen van bodem-
vondsten uitgezonden. Onze hobby kwam hierdoor in een

minder goed daglicht te staan, hetgeen tot verontwaardigde
reacties onder zoekers heeft geleid. lnmiddels heeft het bestuur
een brief aan Twee Vandaag de deur uitgedaan, waarin wordt
uitgelegd dat de Nederlandse situatie (gelukkig maar) niet te
vergelijken is met die in Duitsland. Tevens hebben wij gewezen

op de Engelse situatie, waar het zoeken zelfs aanleiding was voor
een heuse BBC-serie. \tlij hebben Twee Vandaag onze medewer-

king aangeboden voor een eventueel vervolg op hun uitzending,
en verteld dat wij alt¡jd bereid zijn iedere vraag omtrent onze
hobby in Nederland te beantwoorden. Maar goed, het stukje zou

dus niet alleen overTwee Vandaag gaan.

Het gaat ook over de VPRO. Aan het eind van novem-

ber zoo1 werd Wilhelm Bos benaderd door de VPRO, met de

vraag of hij wilde meewerken aan een uitzending van Villa Ach-

terwerk. Daarin komt een item over kinderen, maar ook volwas-

senen, met een passie. Na onderzoek op het ¡nternet kwam de

VPRO via het woord passie uit bij de site van Wilhelm Bos.

llilhelm nam vervolgens contect met mij op en ik weer met de

VPRO. Voor we het wisten, stonden we in de provincie Utrecht
op een akker (uiteraard met toestemming van de grondeigenaar)

te wachten op de televisieploeg. Wilhelm had zijn zoon lwan
meegenomen, en ook een klant/zoekvriend en diens zoontje,
die ook al een gepassioneerd zoeker is.

Zii zouden gaan zoeken en ik zou er als verteller bijlo-
pen, zodat ik uitleg kon geven over de hobb¡ de vereniging en de

regels waaraan je je als zoeker dient te houden. Het zou, zo werd
ons verteld, een opname van ongeveer zo minuten worden.
Uiteindelijk zou het materiaal dan worden gemonteerd tot een

item van een minuut of drie. Twintig minuten opname dus.
Mensen die mij kennen, weten dat bìj mij zo minuten snel 6o
minuten worden. Het liep inderdaad uit. lle kwamen zelfs aan

ruim 8o minuten opnametijd. Dat komt ervan als je enthousiast
bent.

Een paar jaar geleden kwamen ze bij de NCRV ook
achter mijn enthousiasme.Ziizouden, ook al voor een kinder-

(CO LU MN)

programma (lJsvrij), twee uurtjes met mii meelopen. Het werd

meer dan een halve dag.

De opnamedag. Het begon allemaal later dan gepland,

omdat de redactrice vastzat op het station in Amsterdam.

Het gafons de gelegenheid het terrein alvast goed te verkennen.

Toen de ploeg, bestaande uit de redactrice en een cameraman

die ook de vragen stelde, gearriveerd was, konden we aan de

slag. Na de gebruikelijke uitleg over de hobb¡ de detectoren en

de vereniging leek de cameraman voldoende materiaal verza-

meld te hebben. Hij maakte nog wat gesprekjes met Wilhelm en

de anderen en maakte wat opnamen van enkele gedane vond-

sten, en dat was het dan. Totdat...., ja totdat \)lim, de klant van

Wilhelm, ons riep. Hij had iets gevonden. Het bleek om munitie

te gaan. Munitie op scherp! Bij llim aangekomen, keken wij

allemaal op de grond en zagen een flinke kogel liggen. Waar-

schijnlijk een punt 5o uit een boordmitrailleur. Er is in dit gebied,

tijdens de Tweede Wereldoorlog, een nabiigelegen sPoorweg

beschoten vanuit de lucht.

lk heb meteen de politie gebeld. Spanning voor de

kinderen die naar Villa Achterwerk zullen gaan kijken. Dat begre-

pen wij meteen. De politie is direct komen kijken. De agenten

waren allervriendeliikst. Kwam dit door de cameral Kwam dit
omdat zij blij waren met onze meldingl Nadat de agenten de

kogel bestudeerd hadden, belden zij de opruimingsdienst. De

agenten legden alles aan een medewerker van die dienst uit en

op zijn verzoek werd de akker meteen afgezet. llilhelm en ik

mochten het veld nog wel een keer betreden om de plek waar wij

de kogel opnieuw begraven hadden te markeren met een grote

stok. lets later op de dag zou de opruimingsdienst komen om de

kogel ter plekke onschadelijk te maken of om het patroon mee te

nemen naar hun werkplaats. Het zoekfeest was dus over voor

deze dag. En terecht. Munitie is nu eenmaal geen speelgoed.

Al met al kreeg de cameraman niet alleen waar hij voor

kwam, maar gratis en voor niets werd hem een spannend ver-

haal in de schoot geworpen. Mooier kan Villa Achten¡¿erk het

zich niet wensen. Maar het monteren van ruim 8o minuten

materiaal naar ongeveer 3 minuten uitzending zal nog een hele

klus worden. llat dat b'etreft heb ik medeliiden met de camera-

man, die ook dit werk op zich genomen heeft.

Hans Elsevier Stokmans

P.S. De uitzending zal waarschijnlijk in april ziln,

bij Villa Achterwerk (Ned. 3).



Viking VK-30
Sens, Disc,
Land/Beach switch
Motion /NonMotion
Pinpoint
Target lD

€ 435.00

rasoonrein¡ger

DS-4OOA
reinigt alle vondsten
op de meest veilige
manier'€ 

60.00

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

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
lel: 0622 545 1 93 wúw.detectorshop.nl
met geheel nieuwe onl¡ne intemet winkel !

Whites Class¡c llViking VK-20
Sens,Disc
LandlBeach switch
Motion Detector
Target lD

J¡mmy Sierra
Maxiphone ll € 125.00

ruETÐ
Superhagneef Supermagneel Supermagneet
DS-3025 30 KG DS-703s 70 XG DS-9035 90 KG

€ 3O,OO € 49,00 € 85,OO
Whites Classic lll

MD-318
Motion detector
voor beginners
DS-Actie:

€ 12O,OO

DS-40 € 200,00 DS-50 €,225,00

DS-Sherlock DTS-Pro

Professionele P¡nPo¡nter
Eindelijk een p¡ofess¡onele en
betaalbare p¡npo¡nter met
profess¡onele prestat¡es en
¡n compacte en duuuame
behu¡z¡ng

Alleen bii ons:

€ 50.00

goede prestaties
en p¡npo¡ntknop
motion detector I

€ IOO,OO

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels
45 cm M¡nelab €200,00
36 cm Minelab € 180,00
12 cm Minelab € 100,00
45 cm Wh¡tes DFX € 225,00

S ¡nch/.12 cm 36 cm Whites DFX € 200,00
kle¡n en diep 31 cm Whites DFX € 180,00
op stortgrond 12 cm Whites DFX €'150,00

Whites Classic IDX

DS-8 Grifon Surfer
Prachtige d¡g itale startdetector

Heeft zeer veel opties
en presteert boven
verwachting.

€ 135,00
Laser Rapier Hawk-Eye
€ 7gg,oo € gg5,oo

Whites DFX

De vurige wens van
iedere detectoramateur.
Volledig digitaal !

Met gratis geheel compleet
Detector Shop Accesso¡repakket

Bij ons met grat¡S Whites accupack + tader
NL-handle¡d¡ng, DFX bæk¡e en DFX CD-Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon DS-3030
I sl. 2000 mA NiMH + 8 st cP SuperAlkal¡ne batterúen
DS-64 snellader vool '12 I 230 Voll, DS-258 P¡npointer
Black-ADA Ertended lnvader Black 89 cm. delectorschep \
Wh¡tes schotelbeschermkap en NL-sUPER Zoekprogrammatuur

DS'9 Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en pinpointknop

Onze bestseller van 2OO2 en ook dit jaar weer een echte hit !

AGTIE
€ l75,OO
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Antwoord:

Hieronder het antwoord van Rob Reijnen:

De twee munten van de heer H. van

Houten heb ik bekeken. De eerste is

een denarius van keizer Hadrianus,

r'ì7-r38 na Chr. r

\''
Voorzijde: HADRIANVS - AVCVSryS \
P P, kop van Hadrianus naar rechts,

met lauwerkrans.

Keerzijde: COS - lll, Pudicitia met sluier

zittend naar links op stoel Pudicitia betekent kuis-

heid of zedigheid. Wat de keizer daarmee hier heeft willen zeggen weet ik

zo gauw niet. Meestal gaat deze keerzijde samen met een vrouwen Portret

op de voorzijde, en heeft kuisheid betrekking op die vrouwelijke persoon

Handboeknr.: RIC Hadrianus nr.343O. De munt is geslagen te Rome in

de jaren ca. 128-132 na Chr.

De tweede munt is een denarius van Trajanus, 98-rr7 na Chr.

Voorzijde: IMP CAES NERVA TRA - IAN AVC CERM, kop van Traianus

naar rechts, lauwerkrans (lMPerator CAESaT NERVA (zijn voorganger)

TRAIANus AVCustus CERManicus (: overwinnaar van de Cermanen).

Keerzijde: PONT MAX TR POT COS ll, lustitia zittend naar links op een

stoel met hoornen des overvloeds als armen, in haar rechterhand een

scepter (PONtifex MAX|mus (: opperpriester) TRibunicia POTestate (: in

de functie van volkstribuun) COnSul ll (: voor de tweede keer consul)

lustitia staat voor rechtvaardigheid. Wat de reden was om dit op munten

afte beelden is ook niet precies bekend. Lange tijd is gedacht dat hier

Abundantia (overvloed) was afgebeeld. Handboeknr': RIC Trajanus nr. rt.

De munt is geslagen te Rome in de jaren 98199 na Chr.

lk moet wel zeggen dat ìk de kop van Trajanus met die grote neus wel wat

vreemd vind!

Vragen kunt u opsturcn naor

J, Koning, Roodborststraat zo,

89rG AG Leeuwarden.
lJ kunt uw vragen natuurlijk ook d.m.v. een

e-mail naor ons verzenden.

E- mail: v roogbaak@ d etectora m oteu r. nl

Aan deze vraagbaak werkten o.a. mee: J Zijlstra, R. Reijnen, A. van Herwíinen, J. Koning

VRAAGBAAK

Vraag r

Geachte heer Koning
Graagzou ik weten wat

ik heb gevonden.

Materiaal lood, niet
geheel s¡nnmetrisch.

Rand, ietters, cijfers en

het symbool in reliëf.

De bovenkant iets rafelig,

alsof er iets afgebroken is.

Wat is het en waarvoor werd het gebruiktl Wat stelt

het symbool voor, staan de letters voor een naam en

stellen de getallen een jaartal voorl
Bij voorbaat mijn harlelijke dank,

B. Raøtjes, Zuídhorn

Antwoord:

We hebben te maken met een trotseer- of dakloodje,

zie ook magazine 72, arTikel van de heer P.P. Stein. ln

zijn boek Meestertekens op het dak vinden we oP Pag. 9

een afbeelding, terwijl pag. ro vermeldt dat de leidek-

ker die zijn werk met dat gildeteken merkte vermoede-

lijk Hogeweg-Celking was. Het symbool in het midden

stelt een leihamer voor met daar omheen de initialen

van de leidekker. t86z is het ,iaartal. Dit trotseerlood je

is ook gevonden in Croningen op Der Aa-kerk en

woonhuis Lage der Aa.

Yruagz
Best determinatieteam, zouden jullie voor mif deze

Romeinse munt willen determìnerenì Ik heb hem

gevonden in de buurt van Utrecht enikzou graag

weten wat voor munt het is. Alvast dank voor de

genomen moeite. Ik heb u op zr december jl. een

foto gemaild van de Romeinse munt met de vraag of
u die voor mij wilde determineren. Ik hoop dat de

foto's goed zijn aangekomen en dat ik in het nieuwe

Detector Magazine uw antwoord lees.

Ik heb vandaag weer een Romeinse munt gevonden

en nu heb ik dezelfde waag aan 1), zou LL ook deze

munt willen determineren.

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

H. van Houten

18 '8
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EE}IVOUD, GOEDE GEVOETIGHEID
E]I PERFECTE DISCRINIilATIE

jlt\D Ot!/
De X5 van Troy onder'
scheidt zich van andere
detectors door alleen
datgene ter biede n waar ie in de praktiik echt
rets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorúen, pertecte discriminatie,
weerbestendig, lichtgewicht, gebruikersvrien'
delijk. Standaa rd voorzien van een open
9" zoekschijf.

Waarorl l nu k¡csl voor eett

C.scupc, tishcr ol TroV dcloclor

Itii Gclutt:

. Wii hcl¡berr ruitn 25 jirirr

ef viÍlIu
. Wii hebbun ccr Uocd cortlilüt

rlet dc fabrikrnt
. Wii hellber lcvetilrllcrr ret:htst-

rceks vurt rlu f¿rbrikart

. Wii ziirr Dlr (lo hoo¡rle ovcr rlc

laatsttt ttttlwikkelirrl¡el
. Wii str¡l o¡tolt vottr zitrvnllt:

vr:rlrr:lr:f ilrllctr ¿r¿lt (le tlDlcclors

. Wii hchht:r ;rlk: rtttrtlclletr o¡t

vurln il¡ttl

. Wii lr:vrrrcr dr)luctors lilcl CE

kr:lnlr:rk
. Wii h¡rtr:rrltr r:cn ci1¡ctt

ll¡rirrliclcnr¡¡n vatt 3 j:t:rr

. Wil lcvr:rr:r nrr:l Nt:tlt:rl¡lrtrlstl

harrrlkrirl i rrl¡

. Wii ¿¡i¡r ook o¡tctt op z¡rlt:r(lir(l

{rra irlspraak}

Jjlt\D Ot

dt
{l " t

,
,'ia - '

¡ r*¡

Fìr
' ' .¡illtt¡

Met een Troy Pro koptelefoo¡t
ontgaat u geen signaaltie,
en vindt u meer.t

Gclan Detecticsysterrrcrr B.V.

Het Sterrenllceld 48,

52í5 ML's-Hcrtogertllosclt
Tcl.: +31 (0)73 548 1199,

lax: +31 (0)73 548 1195

E-¡laiI: ilrfot,.r[|cIall.llI www.geIan.nI
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CSC PE
c5660
Met de CS660 begint professioneel

op als u over het goede
.ì-: materiaal beschikt.

\ J c-"-g-^r^ndeercl is cle f
- CS660 het instrument
4{' dat u noclig hebt.

cs990xD

m scoPE

-f L¿

1236-X2
Gevoelige ma.rr

toch stille detector, zonder

verkochte detectoren. CS990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoor-
beeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.

cs1220R
De CS1220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het nieuwste model is nu nog meer
verbeterd en heeft een bovendien een
gebruikervriendelijk digitaal beeld-
scherm. Met deze non-motion detector
zwaait u nooit te snel en laat u geen
goede voorwerpen meer liggen. De

duidelijk hoge toon voor een goed
voorwerp en lage toon voor afval
geven u naast de duidelijke displayuit-
lezing een perfecte indicatie of er een
goed voorwerp of afval ligt. Dit is een
krachtige stabiele detector voor elk
terrein voor een lage prijs.

cs5MxP
Hoge prestat¡es, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de C55MXP.

Snelle respons met extra grote dek-
king, licht in gewicht met een perfecte
balans en vt¡il- en waterbestend¡g.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
zoekschijf, pin-point, booster voor alle
metalen op grotere d¡epte en lader-
aansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterij-
controle.

Newforce R1

Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze program-
mering, objectherkenning, tuning, pin-
point, batter¡jweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondra-
dar simulatie.

piepjes en kraakjes bij verontreinigin-
gen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden Preset ijzerdiscrirninatie en
vari.rbel in te stellen frequerrtie om zo
storing door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

1270
De gevoeligheid voor relikwieën is nu
beter dan ooit en het dieptebereik is
tot nu toe nog niet geëvenaard.
De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te
'kijken', een nauwkeurige grondbalans
regelaar voor moeilijke grond- condi-
ties en een 'silencer' voor stil en
duidelijk discrimineren. D.rar is ook
nog de tijd besparende 'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.

cz-70
Gebaseerd op de verslagen van de
CZ zoekers dat waardevolle objecten
buiten cle munten identificatie worden
gedetecteerd, is er nu een vierde toon
geTntroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij 5MD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO

pin-point, een gevoelige wide scan,
alle metalen, auto-tune, nat strancl
zoekafstelling en een demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste tech-
nologie verwerkt. Daardoor heeft deze
detector een enonn dieptebereik en
een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin Strike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. -toons audio
systeem, zelf in te stellen program-
ma's, zout stand voor het strandzoe-
ken, Notch discrirninatie, zeer nauw-
keurig en stabiel grondbalans systeenr,
enz., enz.

cz-20
De CZ-20 is overal te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en water-
dicht is tot 75 rneter. De gepatenteer-
de elektronica maakt henr geschikt
voor een extreem dieptebereik,
terwijl het cle destabiliserende

effecten van zoutwater negeert.
De CZ-20 heeft een drie-toons object-
identificatie systeem.
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GARRETT :

METAL DETECTORS

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

uw oude zoekplekken opnieuw kunt afzoeken. De ScanTrack zorgt ervoor

dat, ongeacht of u snel of langzaam zoekt, de detector toch optimaal
reageert. 6 instelbare programma's, 5 fabr. Programma's, 1 eigen program-

ma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine mun-

ten/voorwerpen. Uiterst stabiel, ook op
gemineraliseerde grond.

GTt 1500
.Power Master chip . ¿¡¡ t.,., grondbalans in

1 seconde .3-toons voorwerp lD .4 zoekfre- --
t 1065r.

GTt 2500
.Power Master chip. ¿¡¡ metal grondbalans in 1 seconde'3-toons voorwerp lD

.8 zoekfrequentis5 .geschikt voor zoute stranden .256 staps handmatige i265r-
grond- en audiothresholdafstelling .autom. grondbalans

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

voofwerpen. I

beginners. Een laag geprijsde

professionele met microprocessor

uitgeruste detector van de bekende Ganett

kwal¡te¡t. Perfecte discriminatie voor sp¡¡ker'

flessendoppen, folie en treklipjes,

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 50 93, fax (0513) 45 30 67
www kooistra-detectors.com
e-mail: info@kooistra-detectors.com

De ervaren zoéker
wEEt dAt GARRETT

aljaren staat voor
betrouwbare
diepzoekende
detectors

GTr 2500

EElru &EEÚ 6C<I- trtrI +r>
IIIIIllF IL.TMT lmUSE M TNffiUßE-Ei-r tu6tx0 Bh ItLt-(M) (rdHl

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

Enorme diepgang.4
12112" l

lmaging
zoekspoel
Lichte schotel
met 12 tot 25olo

meer diepgang.

c4Pfê¡¡ 
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nieuwe GTI-serie is verbazingwekkend,
u zoekt nu dieper dan ooit en ook dieper dan anderen, zodat u al

quenties rgeschikt voor zoute stranden
.24 staps audiothresholdafstelling

;..sjJ:jiå..i.Ué-l=!g=
,-- -p 
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Treasure Ace 300 4lC'-
Ook de beginnende

zoeker kan nu gel¡¡k mel een digitale
detector beginnen. De goedkoopste en

meest verkochte digitale detector ter
wereld met een duidelijk LCD scherm en

ven¡visselbare schotel.

lmporteur van:
Garrett, Detector Pro,

Millenium Treasure Baron,

Compass

Dealer van:
White's, Tesofo, Laser. Fisher,

C.Scope, Minelab

Eigen service-dienst

Vondstenmuseum

2z

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

voorkeuzeprogramma's en een door de gebrui-
ker zelf in te stellen programma. Alle instellingen zijn
op het ICD scherm duideliik afleesbaar.

GTA f25O
.Power Master chip .Zeer groot diepte-

bereik .6 instelbare zoekprogramma's

w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing
. audiothreshold

instelling .zout

uitschakeling .autom.

grondbalans .audio boost

GÏA 550
.2 instelbare zoekstanden .diepteaflezing . audiothres-

hold instelling .autom. grondbalans

GTA 750
¡Power Master chip .6 ¡nt,.'Ott. toekprogramma's

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

threshold instelling .autom. grondbalans

(Þ


