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Compadre
Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, maar ook
als back-up delector te gebruiken. De Compadre heeft 0-

discriminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijl waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer

"çi, v6g,
Silver UMax

Als je een detector koopt voor
één van je gezinsleden of als back

up, denk dan eens aan deze

detector. Weegt 999 graml Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhouding !

-- Cibola ; '; ilj

De Cortes is

een u¡terst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én

een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon-
der is het, dat de display op de zeer krachtige

metalenstand aangeeft of het ijzer is of nietl Twee batterij-
houders met elk 4 x 1,5 volt batterilen zitten onder de arm-

steun verwerkt, in combinatie met de superlichte
21 x 24 cm spider zoekschijl is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

stabiliteit! De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefheb-
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

De detector voor: akkers, stort, terpen e.d

€ 699,-

€,949,-

Afgezien van de kleuren en de rode pin-
point schakelaar lijkt er niet veel veran-

derd. Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er

nieuwe schijven: een concentrische van
15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt
voor grote terreinen met weinig vervuiling,
klei en andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de
Vaquero een handmatig te bedienen

grondontstoring heeft.

- 
.' 

i':í.:i##å fr"ff 'ï'Tt'
twee modellen ligt rond de
1 kilo, terwijl er toch een schijf

€:ì 595,-
Vaquero

-_Ç

t...^ Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen,
diepzoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op
stranden, parken en vervuild terrein zoeken.

[obo Super
TRAQ

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper. Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra
grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine 1 5 cm concentrische

schijf voorradig De Lobo is in tlvee uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan

schijf en met 21 x 24 cm concentrische schijf Respectievelijk

Drie vederlichte TESORO reuzen!

Cortes

å{ fì iil +.t {149,

Ceft G€rrtk



M inelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab onderccheidt zich door
zeer professionele detectorc te fabriceren in het hoogste

marktsegment, Minelab ontwikkeld voortdu¡end nieuwe

technieken waardoor ze tot de absolute top behoren. De Quattro en de Explorer ll zijn

hiervan het beste voorbeeld. Onvergelijkbaar met andere digitale detectors omdat ze

tegelijkertijd zowel zeer hoge als zeer lage frequenties (28) de grond in sturen,

waardoor ze zeer gevoelig zijn voor zeer kleine voorwerpen en een onvergelijkbaar

dieptebereik hebben voor munten en grote voorwerpen. Alle modellen, behalve de

X-Te¡ral zijn uitgerust met Wide Scan zoekschijven, waardoor optimaal dieptebereik
samen gaat met grote stabiliteit. Superieur op grote akkers en stranden,

Waarschuwing: let er bij aankoop van een Minelab op, dat het originele serienummer erop zit. Minelabl
zonder serienummer worden niet door de importeur of de fabrikant van se¡vice voorzien!

X.TERRA
X-TERRA 30

€ 469,-

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties die

alleen in dure detectors te vinden zijn zoals: Notch, Noise Cancel, Ground,

Visuele Pinpoint, Vaste Alle Metalen-stand.

De X-TERRA 50 heeft een heel aantal extra opties t.o.v. de 30: Ground Cancel,

Noise Cancel, Hogere Gevoeligheidinstelling. 4 Toonhoogtes. Bovendien

kunnen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, die met

een veel hogere frequentie werkt (1 8,95 kHz).

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor hun

zoektochten op totaal verschillende

terreinen eigenlijk een ander type detector
nodig hebben omdat de ene detector
perfect is op akkers, maar niet op oude stads

stort. Sommige zijn weer niet te gebruiken

tussen eb en vloed vanwege het 'natte zout

Excalibur 1000

€ 1495,-

Vooral op grote akkers en stranden
is succes gegarandeerd. De Explorer
ll en de Quattro zijn niet met
andere digitale detectors te verge-
lijken omdat ze gel¡¡ktüd¡g zowel
zeer hoge als zeer lage fiequenties
(28) de grond in sturen. Hierdoor
zijn ze bijzonder gevoel¡g voor zeer
kleine muntjes en een onvergelijk-
baar dieptebereik hebben voor
grote munten en voorwefpen.

De Excalibur 800 en 1 000 is de

ondenruater- variant van de Sovereign.

Werkt dus ook op 1 7 frequenties. ln combinatie

met de 25 cm wide scan zoekschijf heeft dat tot
qevolg dat de Excalibur tot de krachtigste detectors

behoort. ls als waaddetector te gebruiken ¡n zoet- en zout

water (totaal geen storing, noch van zout, noch van mineralen

en toch uitstekende discriminatie van ijzeç cokes en zilver-papier.

Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector te
gebruiken. Wordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en

beschermkap.

r.i

Explorer ll
€' 1 199, - (zonderaccessoires)

€ 1299¡- (met2ocm zoekschiir

oplaadpack en oplader)

o

effect' en weer andere laat de hele kleine voonrrrerpjes

in vervuilde grond liggen. Vooral erg als die kleine

dingetjes bestaan u¡t gouden sieraden of bijzonder

kleine kostbare muntjes of bijzondere (pelgrims) insignes

van tin.

0p de X-TERRA 70 kunnen 5 zoekschijven gemonteerd worden, die met

lage normale en hoge frequentie werken.

Nu ook een elliptische schijf van 26 cm (voor de 50 en de 70) en een extra

ronde wide scan schilf van 26 cm verkrijgbaar (voor alle drie modellen).

€,849,-

€ 949 r- (zonderacesoires)

€ 999r- (metoptaadpadç optaderen Explorer ll
De Explorer ll is 's werelds meest geavanceer-

de detector met technieken die vroeger voor
onmogelijk werden gehouden. Behalve de 28

frequenties die de detector de grond instuurt,

waardoor o.a. de problemen met grondeffec-

ten zijn opgelost is de detector voorzien van:

. 'Noise cancel'. Uitschakelen van externe

storingsbronnen.
. 'Smartfind' Twee dimensionaal scherm

waarop de geleidingswaarde en de

ijzerinhoud worden getoond.
. Lage tonen identificatie op deAlle

metalenstand, zelfs diep ijzer wordt
herkend.

. 'Learn'. Elk voorwerp kan worden

in- of uitgeschakeld.

regenhoes)

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top! € 895,-
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen.'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op

diepere niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetecto[ totaal geen storing door

zoutinvloeden. Werkt op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waardoor een goede balans verkregen

wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd De zoekschijf is een sluk lichter
(dunner) dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer

vermogen is verkregen. Het batteri.lpack, waar I penlight batterijen ingelegd worden klik ie in twee

secondeninenuithethuis DeGTisuitgerustmeteen20cmof een25cmwidescanschijlaanjoude
keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de grond in en

'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondstenl
Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

met name in kleigrond.0plader en Nikkel l\4etaal Hybride oplaad-
pack zijn bij de prijs inbegrepen.

ö
gl,

26 cm
wide scan (DD) schijf

€ 166,-

26 cm

elliptische schijf

€ 166,-

Explorer ll en de Quattro MP
Onovertroffen krachtpatsers van Minelab

X-TERRA 50

Minelab overtreft zichzelf met
twee middenklasse detectors de
X-TERRA 30 en X-TERRA 50.

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak als

hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze super-

licht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie. Geheel
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Nr. 1

Rekenpenning van Johann Jacob Dietzel, afgekort dus l.l.D (werkzaam in Neurenberg van 1711 -1748) met de Engelse

Queen Elisabeth. Vz. ELISA BETH, kz. EX LILIOLIA RE PF.

Nr.2
Rekenpenning gemaakt door Michael Leykauff die van 1724-1768 in Neurenberg werkzaam was. Vz. de Franse koning
Lodewijk de 1 5e. LVD.XV.DG.F.ETN.REX,

Keerzijde twee gekroonde gotische letters L met 3 Franse lelies, MICHAEL LEICHKAVF RECHEN PFENING.

Nr.3
Rekenpenning 19 mm gemaakt door Johann Albrecht Dorn (van 1732-1783 meester in Neurenberg) Vz. De Franse

koning Lodewijk de 15e: LVD.XV.DG.FR.MA.ET.REX. Keerzijde: strijder met speer en schild. RE PF (afkorting van

rechenpfennig - destijds een wettelijk verplichte aanduiding op rekenpenningen) IOH.ALB. DORN

Beschreven in Mitchiner nr. 1918

Nr.4
Rekenpenning 19 mm, met de beeltenis van de Engelse Queen Anne (ANNA D.G.ANG S F E H.REGINA; keerzijde 3 lelies

EX LILIO LlLIAE, onderaan LC. REICH.

Gemaakt door Johann Christian Reich die tussen 1758 en 1814 rekenpenningen maakte in Fürth, vlakbij Neurenberg.

Beschreven in Mitchiner nr.2162.
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Secretar¡aat
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n d boon@detectoram¿teur nl

Eindredactie Detector Magaz¡ne
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m hoffm¿nn@detectoramateur.nl
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j e vanleeuwen@detectoramateur nl

Algemeen postadres:
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12

t9

. IJzersterk

. Wat ik u vragen wou....

Led enad m i n istratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contributie enz.

Natasja Boon
Posrbus 2729, 7301 EE Apeldoorn
E-mail: administratie@detectoramateur.nl

Redactie Detector Magaz¡ne
Kopij en inzendingen voor hel magazine
Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten, e-m¿ìl: redactie@detectoramateur nl

Act¡v¡te¡tencommissie
Voor vragen, suggest¡es enz over zoekdagen, delerminatiedagen kunt u terecht

bij: G Lukassen, Meerpaal 218, 973) AM Groningen,

Iel (050) 541 3396, e-mail: zoekdaggdetectoramateur.nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas van de vereniging dient u een pasfoto op

te sturen met op de achterzijde vermeld uw n¿am en àdres aan de leden¿dminì

stratie van de vereniging

Lidmaatschap
Het Iidmaatschap van deze vereniging loopt:tltijd per kalenderjaar
en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een
jaar.
Degenen die in de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds
eerder verschenen nummers van het lopende jaar. Opzegging dient
uiterlijk op 1 november schriftelijk binnen te zijn.

De contributie bedraagt per 1 januari 200ó:
Leden binnenland € 30,-, via incasso € 29,-
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-.

Bank:
Rabobank 10.76.81.048 t.n,v. De Detector Amateur te Amersfoort
Postbank 1675000 t.n.v. De Detector Amateur te Amersfoort
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Colofon
Detector magazine ¡s het velenig¡ngsblad van
'De DetectorAmateur'en verschijnt 6 keer perjaan

Sluitingsdatum kop¡j en advertent¡es:7 augustus 2006.

Redact¡e
M Hoffmann (eindredacteur)

C.B. Leenheer
J. Koning, K. Bot J. Bosma (fotografe)

Medewerkers redactie:
J. Z¡jlstra, H.J.E. van Beuningen, M.A. Holtman, L.C Mijderwük, A. van Herwijnen,
K van Santvoord, D. Eekhof

Redactieadres
De DetectorAmateur, Hanebalken 153,9205 CL Drachten,
e-mail: redact¡e@detectoramateurnl

Advertenties
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te wei-
geren. Door het opnemen van advertenties doet de redactie van het Detector Magazine c.q.
de vereniging De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde producten of
diensten.

Advertent¡eaquisitie
Advertentievoorwaarden- en tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype
E-mail: studio@creatype.nl

Vormgev¡ng en productie
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (0512) 54 52 40, ww creatype nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N: I 386-5935

ø Copyt¡ght: N¡ets u¡t deze u¡tgave mag wordenverveelvuldigd en/ofopenbaor gemaakt door
middel von druk, fotografre, m¡crofrlm, ¡ntenet ofop welke w¡jze don ook, zonder voorofgaande,

detecto r AMATEUR
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Data magazines

Uíterste aanleverdata
kopÍj (artikelen)
2 februari 2006

5 april 2006

2 juni 2006

7 augustus 2006

3 oktober 2006

24 november 2006

Verschijningsdata
magazine
6 maart 2006

6 mei 2006

6 juli 2006

7 september 2006
4 november 2006

27 december 2006

Bestuur

Vøn de voorzitter

Beste leden

Helaas rverd de ledenvergadering weer door
maar een paar mensen bezocht, voor degenen

die wel de moeite namen om zich aan te mel-
den, onze dank.

We zijn blij te kunnen mededelen dat we er een

nieuw bestuurslid bij hebben, die de functie
van penningmeester op zich zaI gaan nemen.

Dhr. Joop van Leeuwen, heten we dan ook welkom bij dezen.

Dit houdt echter niet in dat we er nu zijn zonder extra inzet
van bestuursleden kunnen ook wij de kar niet meer trekken
en gaat het de verkeerde kant op, WE HEBBEN GEWOON
EXTRA MENSEN NODIG. En ik hoop dan ook dat er mensen

zijn die zich willen aanmelden voor diverse functies.

A-ls men denkt, ik wil wel wat ondersteunende taken verl.ullen,
maar niet in het bestuur, dan is men uiteraard ook van harte

n'elkom.

Tevens is bekend geworden dat de zoekdag in het najaar plaats

zal vinden op 2l oktober te Roden en dat het jubiÌeumweek-

end begin volgend jaar plaatsvindt in Tþrwolde. Dit laatste zal

een spektakelweekend u'orden met veel activiteiten voor jong
en oud. Meer hierover zult u lezen via het magazine en cle site.

Ik rvens u allen een hele mooie vakantie en veel zoekplezier.

Roy Hutters, vo orzitter

Van de redactie

De vakantieperiode staat weer voor de deur en mogelijk zullen

de meesten onder u rvel een reis ondernemen of gezellig ergens

naar toe gaan. Mocht u in deze periode uw detector meene-

men op uw trip en iets meemaken of vinden dat wel iets is

voor het magazine, schrijfer dan eens een leuk stukje over.

We hebben weer een gevarieerd magazine met weer een

detectortest, ditmaal een White's, de Matrix 1r46. Mogelijk
heeft u er al van gehoord of gelezen, de koperen muntschat die

Belgische detectoramateurs hebben gevonden; in deze uitgave

hun verhaal. Er is een boekrecensie en een aantal interessante

internetsites. Ook is er een interview met Dick Eekhof die

vanafheden de Vraagbaak gaatverzorgen. Helaas is er door de

'wisseling van de wacht'ditmaal geen vraagbaak, deze komt in
het volgende magazine, onze excuses.

Achter de schermen wordt hard gewerkt om telkens weer een

magazine op te leveren van hoge kwaliteit, helaas missen we

nog de nodige verhalen van leden die met ons hun avonturen

willen delen. Verhalen van bijvoorbeeld een akker of stortplek
waar al zoveel is gevonden, verhalen over de goede contacten

met archeologen, enz enz. Wellicht vormt u samen met een

groep zoekers rvel een kleine club die eens in de zoveeì tijd
samen komt om bij te praten of houdt u gezamenlijk kleine

zoekdagen. Is dat het geval, neem dan eens de moeite om er

iets over te schrijven, wie weet komt er iets positiefs uit voort.

Namens de redactie wensen we u en uw familie een fiine
vakantieperiode.

Met vriendelijke gro et,

Mart Hoffrnønn, eindredacteur D etector Magazine

Vraagbaak
Nadat Johan Koning stopte met de Vraagbaak onstond er

uiteraard een probleem. Daar het geen kleinigheid is om al die

vondsten clie aangeboden worden voor de Vraagbaak te be-

handelen moesten rve op zoek naar iernand die en kennis van

zaken had op detectiegebied en bekend was met de verschillen-

de leden van het Vraagbaakteam. Allereerst ging de gedachte

van het bestuur uit naar Dick Eekhof. Dick verzorgde de jaren

voor Johan de Vraagbaak (vanaf Detector Magazine nummer

4 tot nummer 6l ) . Enkele dagen na het vertrek van Johan is er

contact geweest met Dick die gelukkig direct toestemde en zijn

vertrouwde taak binnen de vereniging weer wilde oppakken.

Beste Dick, namens het bestuur van de Detector Amateur wil
ik je welkom heten orn de taak van de Vraagbaak voor onze

leden te verzorgen. We wensen je dan ook een leuke en fijne

tijd toe.

Mart Hoffmann, eindredøcteur D etector Magazine



Toeken naar oorlogstu¡g

Een beetje aandacht van de media voor onze vereniging kan

geen kwaad, zullen we maar zeggen. Helaas, soms toch wel,

Zeker als het gaat om ernstige zaken. Wat is er dan aan de hand,

zult u zich misschien afvragen. Het is namelijk zo dat er mensen

zijn die zich uit interesse bezig houden met het zoeken naar

voorwerpen uit DeTweedeWereldoorlog (WO ll ).

Helaas komt het steeds vaker voor dat een aantal van deze zoe-

kers gericht aan het zoeken is naar scherpe munitie. We hebben

het dan niet over een op scherp staande kogel. Nee, we hebben

het dan over granaten en ander zwaar materiaal.

Uiteraard komt, als het fout gaat de media er achter. Ze komen

er dan ook achter dat de munitie is gevonden met een metaal-

detector. En dan staan ze letterlijk bij de vereniging op de stoep.

Afgelopen zomer kwam Roy Hutters op de televisie bij Editie NL

van RTL 4, nadat iemand met een mijn was gaan wandelen, die

Op zaterdag 21 oktober 2006 zal
in Roden (Drenthe) de
najaarszoekdag worden
gehouden.

Zoals u gewend bent zullen er diverse
wedstrijden worden georganiseerd,
waaronder natuurlijk ook één voor de
kinderen. Ook zullen er importeurs/dea-
lers aanwezig zijn om u te voorzien van
de laatste snufes op detectiegebied.
Een determinatieteam zal proberen uw
vragen over uw gevonden voorwerpen
te beantwoorden.

Op de locatie van de zoekdag is eveneens
een camping aanwezig. Hier kunnen de

leden tegen een geringe vergoeding vanaf
vrijdagavond terecht voor overnachting.
lndien u hiervan gebruik wenst te maken

dient u bij uw aanmelding op te geven,

met hoeveel personen u wilt overnachten

en het aantal tenten/caravan/kamper.
De prijs voor de overnachting bedraagt

10,00 euro per tent/caravan/kamper voor
2 personen, kinderen gratis. Voor ieder

volgend persoon betaalt u 5,00 euro. Voor

hij had gevonden met een metaaldetector.

Dit geval was een geval van stom ongeluk, maar we krijgen

steeds meer vragen van de media over zoekers die voor de kick

naar munitie zoeken of een verzameling willen opbouwen met

dit materiaal.

ln het huishoudelijke reglement staat beschreven dat er niet

gericht mag worden gezocht naar munitie. Dit staat er niet voor

niets, na zoveeljaren na de oorlog is dit oorlogstuig verre van

stabiel en kan nu nog bij het minste of geringste afgaan.

Blijf er vanaf en ga alstublieft niet naar dit oorlogstuig
zoeken.

Laat dus als u deze voorwerpen vindt, ze op de plek liggen

en markeer de plek zodat, nadat de politie is gewaarschuwd,

de munitie door de E.O.C. onschadelijk kan worden ge-

maakt.

w

g zaterdag Il oktober
meer informatie over de camping en de

route naar de locatie verwijzen we naar de

website wwwronostrand.nl.
De kosten voor de wedstrijden zijn 12,50

euro voor leden en 20,00 euro voor niet
leden.

Er vind voorinschrijving plaats. U kunt zich

aanmelden via de site of via e-mailadres

zoekdagdda@gmail.com

Bij aanmelding via internet krijgt u een

berichtje terug als bevestiging van uw
aanmelding.

Uiteraard kunnen leden zich ook schrif-

telijk opgeven door een briefe te sturen

naar Postbus 2729,7301 EE Apeldoorn.
Leden die zich schriftelijk opgeven kr'tjgen

hiervan geen bevestiging.

Tijdens de zoekdag wordt er weer ge-

werkt met consumptiemunten. De oude

DDA munten (geel) zUn sinds het voorjaar

vervangen voor nieuwe blauwe munten.
De leden die nog in het bezit zijn van gele

DDA munten kunnen deze op de zoekdag

in Roden nog inleveren.

DETECTOR MAGMINE 87 /)ULI2006
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Om het geheel heel duidelijk te formuleren, w'rj als vereniging

zien liever geen opgeblazen krantenkoppen over opgeblazen

leden.

Het bestuur van de Detector Amateur

Stof tot nadenken
Navraag bij het E.O.C. leert me dat het zeer onverstandig is

om naar munitie te zoeken. Het is namelijk zo, dat door de

jaren heen de munitie is verslechterd, en de kans op spontaan

ontploffen bij het minst geringste zeer groot aanwezig is. ln het

bijzonder de ontstekers van de bommen en granaten zijn vaak

doorgecorrodeerd en in dit gedeelte schuilt juist het werkelijke

gevaar. Zoals velen onder u weten conserveert de grond tot
op een bepaalde hoogte voorwerpen, dus ook munitie. Aan de

buitenkant kan het er nog gaaf uitzien, terwijl de binnenkant al

ver weg kan zijn. De grond zorgt ook voor een redelijke stabiele

temperatuur en vochtigheidsspiegel, waardoor de munitie rede-

lijk weinig aan verandering onderhevig is.

Om even een idee te scheppen hoe een verzamelaar over deze

zoo¡ denkt: de hele verzameling naar zolder, want niet iedereen

hoeft het te zien. Een goede warme zomer, lekker zonnetje op

het dak, het wordt heet op het zolderkamertje, BOEM en spon-

taan heeft men al een aardig gat voor een dakkapel. Uiteraard

zullen er ookWO ll zoekers zijn die'slim'zijn en hun verzameling

daarom opslaan in hun schuurtje. Een goede warme zomer,

lekker zonnetje op het dakje, het wordt heet in het schuurtje,

BOEM en spontaan heeft men een vijver.

Het lijkt komisch als het er zo staat, maar dat is het niet. lk pro-

beer zo een idee te scheppen over de kracht van deze munitie,

want de vernietigende kracht van het explosief is na al die jaren

niet verloren gegaan.

ln het gesprek dat ik met de E.O.C. heb gehad, kwam naar voren

dat men uiteraard niet in detail wilde treden over diverse types

munitie en andere informatie. De zoekers die munitie zoeken

weten uiteraard al genoeg en wat het risico inhoudt. Wat zij mo-

gelijk niet weten is wat er allemaâl mis is gegaan onder'deskun-

dige' WO ll zoekershanden. Nou ja, toen ze begonnen zaten die

handjes er nog aan, na afloop niet meel in het gunstigste geval.

Verzekering
Begin er dus niet aan. Buiten het al hierboven genoemde is

er nog iets dat belangrijk is, namelijk de verzekering. Op het

moment dat bijvoorbeeld na een brand, scherpe munitie bij u

wordt aangetroffen, dan zal de verzekering niet uitkeren. Ook

niet als de munitie niet de aanleiding voor de brand was.

Mocht u na het lezen van dit stukje, de munitie in willen leveren,

dan kunt u het altijd doen bij de politie. Voor grotere vormen

van munitie dient men dit ook bij de politie te melden, die dan

mogelijk de E.O.C. zal inschakelen, die het bij u thuis zal ophalen.

Mart Hoffmann

H¿f tnd,.nrtn
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Whauw wat heerlijk. Een mooie
voorjaarsdag. Het zonnetje schijnt.

Het mais ligt kort gemaaid aan

onze voeten. ln mijn jaszak zitten
broodjes vers gebakken ei met spek.

De metaaldetector is voorzien van

nieuwe batterijen. De schep is scherp geslepen. Gouden

beloften over de inhoud van het te betreden terrein. Als

het mag bestaan in één woord : zoekershemel. En wij?

Wij staan voor de poort.

Met veelbelovende zwaaibewegingen lopen wij over

het terrein. En ja, na enige duitgraafwerkzaamheden, het

eerste Middeleeuwse voorwerpje. Dit kon nog wel eens

zo'n dag worden, die we ons lang zullen heugen. Na eni-

ge uren te hebben gezocht, willen wij het aangrenzende

terrein betreden. Een smalle houten brug over het water,

biedt ons de toegang. Mijn maatje mag voorop, want ja

dat is een goe¡e test-case i.v.m. de belastbaarheid van

de brug. Daarna volg ik met een gerust hart. Heerlijk, we

zoeken weer eens op vers terrein. Nieuwe ronde, nieuwe

kansen. Het voorjaarszonnetje schijnt lekker op onze

bolletjes en doet onze bleke winterhuid verkleuren. Na

enige leuke Middeleeuwse en Romeinse vondsten gaan

we pauzeren. Een heerlijk bammetje en wat drinken, met

als toetje een lekker sigaretje. Ondertussen bekijken we

onze vondsten, we zijn nu al tevreden.

Uren hebben we heerlijk gezocht op dit terrein, totdat
de avond langzaam begint te vallen. Helaas moeten wij
ons weer opmaken voor de thuisreis. Langzaam lopen

wij weer richting bruggetje. Als eerste kom ik aan bij de

brug. Even wachten op mijn maatje is wel zo netjes. Als

hij eenmaal aankomt, verschaf ik hem met een galant ge-

baar de toegang tot de brug. ln m'rjn achterhoofd zweeft

de gedachte:'Goed voor mijn eigen veiligheidi Zonder

blikken of blozen walst hij over de brug. lk volg en be-

treed de brug met een gerust hart. Dit ¡s echter maar van

korte duur. Met grof geweld krak ik dwars door de brug.

Met één hand kan ik mezelf nog net vastpakken. Geloof

me lieve zoekers, ik heb menig woord uitgekraamd dat ik

hier niet zal herhalen. Maar gelooft u mij, dat als dit ge-

bied de zoekershemel is, ik er zonder pardoes uitgekickt

word. Mijn maatje draait zich om en komt niet meer bij

van het lachen. De aanblik van een bungelend maatje

halverwege de brug, werkt nu eenmaal op de lachspie-

ren. Nadat zijn lachen ietwat bekoeld is, vraagt hU; "Hoe

is het met je detector?'| waarop ik droog antwoord: "lk

leef nog'i Na enig geklauter, kom ik weer op de reste-

rende planken van de brug. Een belevenis rijker, en een

van mijn zeven levens minder.
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Tips voor het Web
¡nternet is veel informatie te vinden voor detector amateurs.

websites zijn er, variërend van persoonlijke
pages tot handige determinatiesites, en van testverslagen

Koen van Santvoord, beheerder van de
startpag¡na, selecteert steeds een aantal interessante

zowel voor de beginnende als de ervaren zoeker.

Voor suggesties, stuur een mailtje aan koenvs@zonnet.nlw
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GEWICHTEN

http://home.pla net.n l/-gmvv/home.
html

Voor het determineren van gewichten
biedt deze site veel informatie. Aan de
hand van tekeningen zijn de verschillende
gewichten, zoals loodkopgewichten en

blokgewichten, makkelijk te herkennen.
Ook staat bij ieder type gewicht vermeld
in welke periode deze werd gebruikt. Via

de I ink'zusterverenigingen' zijn boven-
dien soortgelijke sites in België, Duitsland,
Engeland en Frankrijk te bezoeken; altijd
handig als er een buitenlands gewicht
onder je zoekschijf ligt.

OUD NIEUWS

http://www.metaaldetector-nieuws.tk

verschijnt een wekelijkse nieuwsbrief met

daarin al het nieuws over archeologie en

detectoramateurs, automatisch samenge-
steld uit vele honderden online kranten,
tijdschriften en persberichten. Op deze

website kun je die nieuwsbrieven nog

eens doorlezen. Met de zoekfunctie kun je

specifiek zoeken naar bepaalde trefwoor-
den. Een handig hulpmiddel als je op zoek

bent naar een nieuwe zoekplek.

BELGISCHE MUNTEN
http://www.m untstukken.be
http://www.belgian-coins.com

wil nog weleens een munt vinden die
afkomstig is van het (huidige) Belgische

grondgebied. Voor alle munten vanaf

1832 kun je terecht op belgian-coins.com.
Deze site is goed verzorgd, biedt veel

afbeeldingen, al moet de periode vanaf
1944 nog worden aangevuld. Voor de
periode voor de omwenteling van 1830,

is de site muntstukken.be zeer geschikt.

De site is zeer compleet en gaat terug tot

Filips de Goede (141 9). Jammer alleen dat

de site zo weinig foto's bevat.

ATLAS

http://www.atlasva nnederland.nl
Een goede schatzoeker gaat niet zomaar

op pad; die bereidt zich voor. Historische

kaarten bieden vaak interessante informa-

tie over oude wegen, oude boerderijen en

andere, mogelijk interessante zoekplaat-

sen. Deze website biedt tal van geografi-

sche en cartografische bronnen, waarje
je voordeel mee kunt doen. Historische

kaarten, satellietbeelden en luchtfoto's,

alles kun je hier vinden.

KINDEREN

http://www.opgraven.nl
Deze site is opgezet om kinderen warm

te laten lopen voor archeologie. De site is

een initiatief van de Nederlandse Jeugd-

bond voor Geschiedenis en behandelt
vooral het werk van de archeoloog: het

voorwerk, de opgraving, de hulpmidde-
len en de redenen waarom opgravingen
plaatsvinden. Speciaal voor docenten is

het lespakketArcheologie in de klas'te

downloaden.

Zeker wie in het zuiden des lands zoekt,

Bij mijn metaaldetector startpagina
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Midden in ons dorp is men bezig om een zorgcentrum/ap-
partementencomplex van de grond te tillen.
Op dit punt hebben vroeger artsen praktijk uitgeoefend.

Nu had men de grond uit de bouwput op een grote bult
gereden, welke later weer gebruikt werd om het complex

aan te vullen.

lk had eerst toestemming
gevraagd en gekregen om met
mijn zoekstok e.e.a. af te kunnen

tasten.

Dus op een zonnige morgen

heb ik me eerst gemeld bij de

opzichter en alras ben ik aan het

werk gegaan. Bovenaan de berg
grond bevond zich een stuk met
opvallend veel kapot glaswerk.

Na enig zoeken kon ik toch nog

enkele hele exemplaren uit de
grond werken. Een daarvan was

een mooie bruine fles met het

merk"De KROON" erop. Deze

fles komt uit de plaats ELST

O.B.(Over-Betuwe). Het leuke van

deze fles is dat er een telefoon-
nummer op staat met twee
cijfers n.l. nr. 29! Men was in deze

tijd dus nog niet toe aan een

mobiel nummer!

Toen ik de berg grond had

afgezocht, liet ik de vondst zien

aan een werknemer ter plaatse.

Toen hij die flesjes zag, zei hij:"Maar daar weet ik er nog veel

meer van te liggen. Kom maar even mee'i

We liepen door de bouwput naar een bepaalde plaats en

toen zei hij :"Kijk op deze plek maar eens even rustig rond'i

Dat was de tip van de week, zei ik tegen hem!

)e zag de flesjes glimmen in de losse grond ter plaatse.

Met het schopje voorzichtig manoeuvrerend kwam ik een

aanzienlijke hoeveelheid flesjes tegen. Dit was echt kicken!

Ruim 50 stuks medicijnflesjes van diverse vormen en afme-

tingen.
Zelagen allemaal in een dunne laag geperst tussen het af-

val op een diepte van ongeveer een meter onder het maai-

veld. Hier was dus sprake van een mooie"glasbak"van den

dokter welke een geschatte ouderdom had van honderd
jaar. Als typische zichtvondst was ook nog een klein beentje

van een speelgoedpop welke tussen het glas lag.

(Op de foto vooraan).

Maar dit had wellicht niets van doen met de praktijk van

den dokterl

Na de laag glas helemaal uitgekamd te hebben, was het

eind resu ltaat:

Ruim 50 medicijnfl esjes.

Een flesje van het merk Exota.

Een conus van een glazen trechtertje.
Een glazen spateltje. (zonder steel).

Een klein apothekersgew¡chtje. (20 gram).

Na eerst de werknemer nogmaals te hebben bedankt voor

zijn hint kon deze'þlasexpeditie" met succes worden afge-

sloten. Al met al een hele leuke ervaring.

Met vriendelijke groet, Piet van Schuppen



Gewichten, weegschalen en lengtematen

Een lijstje van de gewichten, weegschalen en lengtematen
die op de zoekdag van 25-3-2006 in Nijkerk werden aange-
boden voor determinatie, en waarvan we er 2 afdrukken.

Determinatie door dhr. R.J. Holtman

1. loden gewichten, o.a. van Franeker (1738 (?) en 1701),

omgeving Blokzijl, omgeving Schagen, Oudewater, Leeu-

warden (ca. 1605), Enkhuizen (1 61 1), omgeving Monni-
kendam, Groningen (1 7e-eeuws);

klein Vikinggewicht, een kubo-octaëder,
vondst Harlingen;

blokgewichten uit Amsterdam, van 1 en

1798 / ca.1771);

T-----------

4. loden muntgewichten van 2 en 4 Real (ca. 1600) en voor
een Gouden Peeter (14el1 5e- eeuws);

5. Neurenbergs apothekersgewichtje van 2 drachme;

6. loden kapje van een loodkopgewicht, Zutphen, ca. 1800;

7. zweihaak van messing en ebbenhout, 1,5 Amsterdamse
voet;

B. huisje van een klein sluitgewicht, model A2, ca. 1350.

2

3

1 1 e eeuw,

1/2 pond (resp.
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leiden - I apr Vm 26 aug 2006

S(hatvondst Romeins wijnservies

In 2004 werd in N¡stelrode een 30 delig bronzen

w¡jnservies uitde R0meinsetijd opgegraven De

bronsch¿t dateert uit 280 n¿ [hristus en is het

enige complete wijnservies d¿t in Nederland tot

nu toe is opgegraven

lnlkhtingen: R¡jksmuseun von 0udheden, Ropen-

burg 28, Leiden,07l 516 3l 63, wwwlnoll

Venlo - 21 mei Vm 19 nov 2006

Het geheim van de Kelten

De Europese Kelten staan al jaren in de schijn-

werpers van de belangstelling Er verschijnen

talloze publicaties, er worden tentoonstellingen

over gemaakt en meniq televisieprogramma gaat

in 0p dit r¿¿dselachtige volk fulaar hoe zit dat nu

met de Kelten in de Laqe L¿nden, de perife v¿n

de Keltische wereld? Daarover heeft het Limburgs

Museum een qrote tentoonstelling opgezet met

topstukken uit België, Nederland en de Duitse

grensslreek Verder uitgebreid aand¿cht voor de

nieuwste onderzoeksinzichten en de "moderne"

beleving van de Kelten

lnlichtingen: Limburqs Museun, Keulsepoort 5,

Venll,077 152 )l 12, www.dekelten nl

Den Haag - 24 mei 2006 Vm 1 mrt 2007

Het krijgersgraf

Ientoonstelling rond bijzondere gr¿ven uit de

omgeving van Solleveld, in het bi.jzonder een

zogenaamd krijgersgr¿fen een bootvorm¡g gr¿f

die in 2005 door ¿rcheologen zijn gevonden

in het waterwingebied op de grens van Den

Haag en lVlonster. Bij dit onderzoek werden

onder andere de resten van een grafueld uit

de Vroeqe Middeleeuwen, de Merovingische

periode (6de-/de eeuw na [hr) blootgelegd

Inlkht¡ngen: Museln, Stodhoudersloon 37, Den

Hoog ,070 3381338, www.nuseon nl

Burgh-Haamstede - 1 jun Vm 28 okt
2006

De Vìkingen in Zeeland

Exp0sitie in het teken v¿n'Beleefde geschiedenis'

over de plannen van 5t¿¿tsbosbeheer v00r de re-

constructie v¿n de ringwalburcht en een verslag

van de opgravingen die in Burgh H¿¿mstede

hebben plaatsgevonden

lnlichtingen: Museun De Burghse Schoole,

Ke*strlzt 3, Burqh-Hoonstede,0ll 1-65 1 5 29,

www. nu seo çh ouw en du ive I o n d.n I

Morlanwelz (Belgiê) - 3 jun t/m 3 dec

2006

Kelten Belgen, Boii, Remli, Volc¿e?

Tentoonstelling over acht eeuwen geschiedenis

van de grootste Keltische volkeren met de Boii

en de Volc¿e in het midden van Europa, en de

Belqen en de Remii in Frankrijk en Belqië De

tentoonstelling telt meer dan duizend voorwer

pen waaronder stukken en recente vondsten die

nog nooit eerder aan het publiek getoond zijn uit

muse¿ en verzamelingen uitTsjechië, België en

Noord-Frankrijk

lnlkhtingen: Musée r0y0l de Morienont, 100

Chouyée de Morkmont, Mlilznwelz, Belg¡ë,

+32-644-21 2l 93, www.nusee-noriemont.be
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ll imburg, juti 1799. Een zwarte schim kijkt nerveus om zich heen. Hij is
(,t.--:.ã

bepakt met linnen zakken vol met kopermunten. Deze moeten zo snel

mogelijk op een veilige plaats geraken vooraleer onderen zich meester

maken van het geld. Nabij een oude boerderij denkt hij de perfecte

bewaarplaats voor zijn munten gevonden te hebben en duikt hij het

stru¡kgewas in. De maan staat hoog aan de hemel en in het weinige

Iicht graaft de man een eerste put. Wanneer die diep genoeg Ìs, kijkt de

man nogmaals om zich heen. Een eerste zak verdwijnt in de bodem en

de put wordt zorgvuldig terug opgevuld. Een paar stappen verder be-

gint de man aan zijn tweede put en weinige ogenblikken later verdwijnt

terug een zak kopergeld onder de grond. Zo gaat dit nog eventjes door

en bij het eerste ochtendschemer keert de man voldaan terug naar huis.

Zijn spaargeld is nu veilig voor de vele schurken en rovers die de streek

de laatste tijd onveilig maken.

Terug aan z'n huis gekomen merkt hij iets vreemds op. Was hij werkelijk

vergeten zijn deur te sluìten toen hij eerder die nacht vertrokken was?

Wat aangedaan door zijn vergetelheÌd stapt hij zijn woonst binnen. Hij

schrikt op als hij plots twee ongure kerels voor zich ziet opdoemen. Eén

van hen houdt een vuurwapen in de hand en grijnst kwaadaardig. Nog

voor er een woord gesproken wordt, haalt de rover de trekker over en

schiet. De man voelt een helse pijn in zijn borst en zakt dodelijk getrof-

fen in elkaar. Nog voor hij de grond raakt flitste de ironie van deze ganse

situatie door zijn hoofd. Deze rovers zouden niet weglopen met zijn

geld. Niemand zou trouwens aanspraak maken op zijn geld ...

niemand ...

Of wel?

Zo zou het kunnen gegaan zijn. Dit stukje geschiedenis is

pure fictie, maar wat 6 detectoramateurs de voorbije weken

hebben meegemaakt in het zuiden van Limburg is geen

fictie gebleken. ln nauwe samenwerking met plaatselijke

historici en eigenaar van het lapje grond hebben detector-

amateurs van Prospector Vlaanderen de grootse Belgische

kopermuntschat ooit uit de grond gehaald.

Zaterdag 16 juli 2OO5: het begin
Ergens in Limburg. Een landbouwer had al meermaals men-

sen met een metaaldetector in zijn appelboomgaard zien

rondlopen. De eigenaar had nochtans geen toestemming
gegeven en niet wetende wie of wat deze mensen van plan

waren, belt hij een oude bekende, Patrick Schuermans op.

De brave man wist dat Patrick regelmatig met de metaalde-

tector op pad ging en meende dat dit wel eens bekenden

van hem zouden kunnen zijn. Telefonisch vraagt hij naar

meer uitleg. Patrick was in eerste instantie verwonderd dat

er nog steeds zoekers zijn die zonder toestemming ander-

mans eigendom betreden.

Met instemming van de landbouwer zou Patrick de situatie

ter plaatse gaan onderzoeken: 's middags werd duidelijk wat

er aan de hand was.

Op een tweetal uurtjes tijd en slechts vier vierkante meter

terrein verkend, haalde Patrick zo'n tweehonderd koperen

munten uit de bodem. Diep moest hij daarvoor niet graven,

de munten lagen bij wijze van spreken bijna aan de opper-

vlakte. Patrick wist dat hij deze zaak niet alleen aankon en

belde een aantal betrouwbare kennissen op om samen met

hem het terrein af te zoeken naar de rest van de munten.

Hulp zou komen vanuit West-Vlaanderen, Antwerpen en

Limburg.

Zondag 17 iuli 2OO5 : de eerste muntschat
Vijf detectoramateurs (Martine Van Aeken, Danny Clemens,

lvo de Ceuster, Wouter Labaere en Patrick Schuermans, op



het PPVL-forum beter bekend onder de nicknames Vasco,

Mardan, lvo, Skoldt en Paro) stappen de appelboomplan-
tage op met hun detectors in aanslag. De sfeer is gespan-
nen en de verwachtingen zijn hoog. Zouden er evenveel

munten uit de grond komen als de dag ervoor? Natuurlijk
hielden we er reken¡ng mee dat het terrein reeds afgezocht
werd door anderen, toch hoopten we de rest van de mun-
ten te kunnen bergen.

Koptelefoons werden opgezet en het zwaa¡en kon begin-
nen. Munt na munt werd opgehaald en waar ook je maar

zwaaide, de detector gaf overal duidelijke signalen. De

munten kwamen met pakken uit de bodem! Hier moest
duidelijk iets groots begraven zijn geweest. De doos waarin
de munten werden opgeborgen werd voller en voller. Het

begon met een tiental munten, een uurtje later spraken we
al over honderden munten om uiteindelijk een doos te heb-
ben waarin duizenden munten te vinden waren.

Nogmaals zo'n paar honderd munten later kreeg Danny op
een gegeven ogenblik een mooi signaal te horen, dat iets

anders was dan de andere signalen. Spades verdwenen in

de bodem en beetje bij beetje werd de aarde weggeschept.
Ondanks onze voorzichtigheid raakten we op een bepaald
ogenblik iets hards. Ioen we wat aarde wegveegden om te
zien wat er lag, kregen we een groene laag te zien. De put
werd iets breder gemaakt en overal kwam die groene laag

naar boven. Al gauw wisten we dat die groene laag van

koperoxide afkomstig was en dat hetgeen in de put lag best
wel groot was. Er was namelijk een muntdepot gevonden

waarbij honderden munten aan elkaar waren gekoektl We

slaagden erin onze handen onder de koek te krijgen en we
hadden twee (!) man nodig om de muntklomp uit de put
te tillen. Met z'n vijven stonden we met verbazing naar het
geheel te kijken, nog niet beseffende wat ons overkwam.
Natuurlijk was die muntklomp al een unieke vondst op zich

en gewillig liet iedereen zich met'de schat'fotograferen.
Alle munten werden in een kist samengebracht en na de

nodige'oooohsi'aaaahhhs' en'wooaaws' gingen we verder
met het uitgraven van de munten.

De bodem rondom de plaats van de klomp munten werd
minutieus uitgekamd en her en der vonden we nog ver-
schillende klompjes aaneengekoekte munten. Het was

duidelijk dat dit muntdepot van imposante grootte was en

dat door de jaren heen heel wat munten over het terrein
zijn verspreid geweest. Met de nodige inlassing van pauzes

werd uiteindelijk tot 18.30 uur doorgewerkt. Totaal uitgeput
maar voldaan met de reuzenvondst van die dag zijn we
huiswaarts gekeerd. Het resultaat van de dag: duizenden
munten, allen daterend uit de 18e eeuw. We herkenden een

allegaartje van liards prinsbisdom Luik,'ad usum'oordjes,
Hollandia's, Zeelandia's, Gelriae's, Stubers en Hellers ... de
oudste daterend u¡t +/- 1 730, de jongste +/- 1 790. De liards

uit het prinsbisdom Luik waren toch wel oververtegenwoor-
digd in deze muntschat. Maar liefst 85olo van alle opgehaal-

de muntjes behoorde immers tot dit type.

Uiteraard werd de vondst van deze muntschat's avonds met
de nodige drank en spijs gevierd ... Patrick had de eer om

de gevonden munten schoon te maken, dit tot ergernis van

zijn vrouw die de pompbak in een modderpoeltje zag ver-

anderen. De schoonmaak duurde tot half één in de morgen.

Maandag 18 juli 2OO5: contact met bevoegde
organ¡sat¡es
Gezien de omvang van de vondst had Patrick de daarop-

volgende dag een aantal personen gecontacteerd om de

nodige registraties te laten uitvoeren. On middel I ijk werd

een afspraak gemaakt om de munten te overhandigen

aan Dhr. Van Laere, numismaticus van dienst en voormalig
medewerker van het penningkabinet, die zijn verwondering
over deze ontdekking niet kon verbergen. De ontmoeting
tussen Dhr. Van Laere en Patrick, Danny en Martine zou de

daaropvolgende dag plaatsvinden.

Dinsdag 19 juli 2005: overhand¡9ing van de
eerste muntschat
Om 18.00 uur stappen drie zoekers met een kist vol munten

het huis van Dhr. Van Laere binnen. Wanneer die het resul-

taat ziet van een dagje zwaai- en graafwerk kent zijn en-

thousiasme geen grens. ln duidelijke bewoording spreekt

hij over een unieke vondst: de grootste kopermuntschat
ooit in België gevonden! Toen de aanwezigen opperden dat

er waarschijnlijk nog wel wat muntjes te vinden zouden zijn

op het terrein, deed de numismaticus daar eerder pessimis-

tisch over. Hij was er van overtuigd dat het grootste deel nu

wel zou gevonden zijn, maar dat het misschien nuttig zou

zijn de grond te gaan zuiveren van alle muntjes.

Zo gezegd, zo gedaan ...

Donderdag 21 juli 2OO5: tweede exped¡t¡e
Een tweede expeditie naar de boomgaard liet niet lang op
zich wachten. Ditmaal kregen de'schatgravers'extra steun

van Paul Beckers. Ditmaal waren we wat beter uitgerust en

hadden we onszelf wat beter georganiseerd. lvo benoemde

zichzelf tot drank-bevoorrader, de anderen zwaaiden

en graafden om beurten. ln plaats van kleine schopjes

brachten we deze keer echte tuinspades mee, waarmee we

feilloos de harde grond in raakten. Drie Garrett GTI 1500

detectors met elliptische 1 0"x14" spoelen deden het grove

werk en detecteerden alles wat er in de bodem zat. De

andere detectors (Minelab Explorer ll & Fisher), uitgerust
met kleine zoekschotels (8" en 9") deden het fijnere werk en

lokaliseerden op die manier elke munt.

Na de grote schatvondst van vorige zondag waren de

verwachtingen niet zo hoog gespannen. ledereen begon

relaxed de overige munten uit de bodem te halen. Cen-

timeter per cent¡meter zochten we het terrein af om alle

metaal uit de grond te krijgen. Gelukkig voor ons was deze

grond heel schoon: geen mineralisatie en bijzonder weinig
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afval. Ongelukkig voor ons was diezelfde grond nog steeds
keihard. Een signaal betekende in95o/o van de gevallen
een munt. Op een paar uitzonderingen na bestonden alle
vondsten uit losse munten. Heel af en toe kwam er nog een
klein klompje aaneengekoekte munten boven.

Om de minuut een andere munt opgraven deed de dag
vlug voorbij gaan. Tegen 17.00 uur kwam de vermoeidheid
van een dag zwaaien en graven opzetten. We beslisten
om het voor die dag bekeken te houden en we wandelden
terug naar onze voertuigen. We bekeken eventjes de buit
van die dag, die minder imposant was dan de vorige, maar
waarbij het aantal opgehaalde munten toch nog om en

nabij de 2000 werd geschat.

Hoe vaak hebben we geen detectorverhalen gehoord waar-
bij iemand die terug naar de auto wandelt plots nog een
aangename ontdekking deed? Juist ... ons overkwam het
deze keer ook... Terwijl de eerste detector reeds in de kof-
ferbak was beland, kreeg Patrick een mooi signaal. Aarde
werd zorgvuldig weggehaald tot er terug wat hards onder
het schopje kwam te liggen. Het wegvegen van de aarde
onthulde terug die typische donkergroene koperoxidekleur:
een tweede muntdepot lachte ons toel

Het werd een heel bijzondere vondst. De eerste merkwaar-
dige vaststelling was dat deze tweede muntschat enkel uit
2-oorden en 4-oorden bestond, terwijl het gros van de reeds
opgegraven munten gewone oordjes waren. Een tweede
merkwaardig feit was dat alle munten oorspronkelijk in een
linnen zak op een tegel waren geplaatst. Fragmenten van
deze linnen zak kleefden nog onderaan de munten. De
tegel waarop de linnen zak rustte was ongeveer 250 x250
x 40 mm groot. Alle munten lagen mooi opeengestapeld
naast elkaar, alsof het speljetons waren die gereed lagen
voor gebruik in het plaatselijk casino. ln één klap werd de
buit van die dag vermeerderd met een 500-tal munten ...
en een tegel.

De schoonmaak van de munten werd terug door Patrick

u¡tgevoerd. De munten werden te drogen gelegd op een
doek op de grond en toevertrouwd aan Mira: de bewakings-
hond van dienst.

Achteraf bleek de tegel een aangename verassing in petto
te hebben, want bij het afspoelen en afborstelen ervan,

bleek er een vis in gekrast te zijn. De symboliek van deze

tekening ontging ons eventjes, maar maakte de ontdekking
er zeker niet minder interessant op.

Zaterdag 23 juli 2OO5: overdracht van de
tweede muntschat
Op zaterdag werd de tweede muntschat overgedragen.
Wij hoopten allen dat Dhr. Van Laere over een goeie ge-

zondheid zou beschikken en niet ter plaatse een hartaanval
zou krijgen bij wat hij zou te zien krijgen. Gelukkig bleek
onze vrees ongegrond en met nog meer enthousiasme dan

de vorige keer onderzocht Dhr. Van Laere de duizenden
munten. De grootste kopermuntschat van België werd
ineens uitgeroepen tot de grootste kopermuntschat van

Europa. Bij zijn weten was nog nooit een dergelijke
muntenvondst gedaan. En nog steeds was de bodem niet
geheel zuiver gemaakt: een derde expeditie kondigde zich

aa n.

Woensdag 27 iuli 2OO5: exped¡t¡e nummer drie
Rond een uur of 1 0 stappen drie van de zes detectorama-
teurs de ondertussen vertrouwde boomplantage op. De

anderen zouden pas in de namiddag ter plaatse zijn. Nog

steeds is de grond niet gezu¡verd van alle munten. Vandaag

zouden de opgravingwerken echter gefinaliseerd moeten
worden en met volle moed beginnen de drie te zwaaien.
Na een paar losse munten gevonden te hebben, krijg ikzelf
plots een krachtig signaal te horen. B¡j het p¡npointen bleek
het over een redelijk groot voorwerp te gaan. Gras werd
vakkundig verwijderd en aarde weggeschept. Naarmate we
dieper graafden werd het duidelijk dat we een derde munt-
depot hadden ontdekt. Het moment dat de aarde groen

werd, wisten we dat we de munten hadden bereikt en

voorzichtig werd alles uit de aarde gehaald en in een doos
gestopt. De euforie die bij de eerste muntvondst oncontro-
leerbaar bij ieder van ons aanwezig was, bleef deze keer uit.
Noem het maar gewenning. De voorbije dagen waren we
meegesleurd in een spiraal van verbazing en verwondering
dat alles wat we nu uit de bodem haalden eerder'normaal'
leek. Het muntdepot bestond dit keer'maar'uit een 200-

tal munten: allemaal 2-oorden en 4-oorden, wat ons doet
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vermoeden dat deze deel uitmaakte

van de eerder ontdekte muntschat van

21 juli.

ln de namiddag werd het team vervol-
ledigd en werd de bodem ontdaan

van alle munten. De buit van die dag

beliep toch nog zo'n 350-tal munten.
Hoogstwaarschijnlijk bevinden er zich

nog steeds tientallen losse munten in
de bodem, maar met grote zekerheid

kunnen we zeggen dat op detecteer-

bare diepte niets meer te vinden is.

Op 29 juliwerd het laatste deel van

deze munten overgedragen aan

Dhr. Van Laere.

Alle munten zullen door specialis-

ten van elkaarworden losgemaakt,
gereinigd, opgemeten en geTnventa-

riseerd. Wat uiteindelijk met de'schat'
zal gebeuren staat op dit ogenblik nog

niet vast. Wel zijn wij ervan overtuigd
dat deze vondst niet in een duister
hoekje een stille dood mag sterven.

Afhankelijk van wat de archeologen

van plan zijn met deze muntschat,

denken wij dat deze munten perfect

kunnen thuishoren in een museum

of openbare tentoonstellingsruimte,
te bezichtigen door iedereen die ook
maar enige interesse heeft in munten
en/of metaaldetectie.

De uitstekende samenwerking met
plaatselijke archeologen en historici is
een schoolvoorbeeld van hoe het zou

moeten zijn. Alle betrokken partijen
(eigenaar, detectoramateurs en arche-

ologen) zijn winnaar geweest in dit
avontuur. Nog maar eens het bewijs

dat archeologie en metaaldetectie
perfect kunnen samengaan!

De muntschat van Zuid-limburg
Eerste indrukken

R. Van Laere

De muntschat van Zuid-Limburg is om

meer dan één reden op numismatisch

vlak een uitzonderlijke vondst. Uit de

vondstomstandigheden mag men

afleiden dat de munten oorspronkelijk

verdeeld waren over minstens drie loten:

twee zakken - resten van textiel, waar-

schijnlijk linnen, kleefden aan sommige

munten - met oorden en aanverwante

munten en één lot munten van 4 oord

van de Luikse prins-bisschop Jan The-

odoor van Beieren (1 744-1 763). Het lot

4-oordstukken rustte op een oude tegel

waarop een vis ingekrast was. De munten

van dit lot waren bij het begraven klaar-

blijkelijk zorgvuldig op elkaar gestapeld

en dit ¡n tegenstelling tot de munten in

beide andere loten die zonder herken-

bare orde door elkaar lagen.

u¡Aantal
Op dit ogenblik bestaat de vondst uit

ongeveer 25 kg koperen munten uit de

18e eeuw. Volgens voorzichtige schat-

tingen bedraagt het aantal munten

minstens 5.000 tot 6.000 stuks. Daarmee

behoort deze muntvondst tot de grootste

die ooit in België gevonden werden. Er is

met zekerheid geweten dat de muntschat

niet volledig is omdat eerder op hetzelfde

terrein reeds vondsten gedaan werden,

die spijt genoeg tot nog toe niet gesigna-

leerd werden. Hopelijk meldt de vinder

zich nog zodat het geheel in eenmaal kan

bestudeerd worden.

Er is daarenboven geen enkele munt-

vondst gekend die een groot aantal kope-

ren munten uit deze tijd bevat. Koperen

munten zijn, zeker tijdens de 18e eeuw,

uitsluitend als wisselgeld in gebruik. Con-

creet betekent dit dat grote sommen niet

in kopergeld kunnen betaald worden. ln

principe is het dus zinloos om kopergeld

op te potten omdat het slechts kan uit-

gegeven worden voor kleine betalingen

of nadat het omgewisseld is in zilveren

of gouden munten. Het is niet alleen

moeilijk om grote hoeveelheden koperen

munten uit te geven maar ook om ze bij

elkaar te krijgen. Het slaan van koperen

munten kost immers aan de overheid

relatief veel meer dan het slaan van zilver

of goud zodat er vaak een tekort is aan

koperen munten. Bij nadere studie zal net

dit gegeven ons misschien in staat stellen

om de oorspronkelijke eigenaar te ach-

terhalen: Pas dan kan getracht worden

een verklaring te zoeken waarom hij een

dergelijke hoeveelheid koperen munten

bewaarde.

Welke munten
Ondanks het feit dat de stukken op dit

ogenblik voor een goed deel aan elkaar

gekoekt zijn en door zware corrosie on-

leesbaar zijn, kunnen toch al een aantal

munten geidentifi ceerd worden:

De meeste herkende exemplaren stam-

men van de Luikse prins-bisschop Jan-

Theodoor van Beieren (17 44-17 63). HeL

gaat daarbij zowel om oorden, dubbele

oorden als om 4-oordstukken.

Daarnaast zijn er oorden uit de Zuide-

lijke Nederlanden van de regeringen
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van Mar¡a-The resia (17 40-17 80) en Jozef

X (1780-1790), duiten uit de Verenigde

Provinciën, double tournoisstukken uit

Frankrijk en 12-hellerstukken uit Aken.

De vondst bevat eveneens een aantal

doorboorde munten.

Over de circulatie van kopergeld tijdens

de 18e eeuw is nauwelijks enig onder-

zoek verricht. De bronnen hiervoor zijn

beperkt zodat deze vondst een volkomen

onverwacht venster opent op het gebruik

van pasmunt tijdens de tweede helft van

de 18e eeuw en het begin van de 19e

eeuw.

Datering
De meest recente munten die op dit
ogenblik geTdentifi ceerd werden, dateren

van de regering van keizer.Jozef ll (1 780-

1790). Enkele tijd geleden werden echter

op een aanpalend perceel reeds zilveren

munten gevonden. Een klein deel van

deze vondst kon reeds nader onderzocht

worden en er bestaat goede hoop dat

een ander deel eveneens kan bestudeerd

worden.

De meest recente munt uit dit lot dateert

uit 1806. Vermits het onwaarschijnlijk is,

dat twee totaal verschillende muntschat-

ten op een dergelijk korte afstand van

elkaar verborgen werden, is het verlei-

delijk om ook de koperschat in het begin

van de 1 9e eeuw te dateren. Dat zou de

vondst vanuit wetenschappelijk oogpunt

dubbel interessant maken niet alleen om-

dat er nauwelijks schatten uit het eerste

kwart van de 19e eeuw gekend, z'rjn maar

ook omdat er nauwelijks iets gekend

is over de rol van het kopergeld in de

dagelijkse betalingen tijdens de Franse

periode. De Fransen zelf sloegen in die

periode immers nauwelijks kopergeld

zodat de bevolking zich moest behelpen

met wat nog in omloop was.

Wordt vervolgd ...

R. Van Laere raf.van.laere@pandora.be

Noot van de redactie:
RafVan Laere is werkzaam in de provincÌ

ale bibliotheek in Limburg alsook is hÌj een

medewerker van het Penningenkabinet ZUn

kennis over munten en andere archeologische
voorwerpen is zonder meer fenomenaal te
noemen. RafVan Laere deed de eerste vaststel-

lingen inzake deze muntschat en zorgde er ook
voor dat de juiste mensen werden gecontac-

teerd met betrekking tot de reg¡stratie van de
muntschat

Bodemuondsten van twee

i nteressa nte trotseerloodj es

De heer Petertje heeft twee

interessante trotseerloodjes

uit de vergetelheid ontrukt.

Het eerste loodje komt uit
de Haarlemmermeer, vlak-
bij Haarlem en is weer een

exemplaar van de familie
Keùn en wel van het com-

pagnonschap tussen vader

Dirk en de zoon Pieter (afb.

1). Het loodje met datum
1776 is het eerst bekende

met de tekst "compagnon-

schap'ì De andere exempla-

ren die afüvijken van vorm,
datum en opdruk dateren

van 1778, 178 L Deze fami-
lie heeft dus in ruim 150

jaar meer dan 50 verschil-

lende loodjes vervaardigd

en naar wij mogen aanne-

men ook gebruikt (zie ook "Meestertekens op het dak' blz 38 en 39).

Het tweede loodje komt van de

stortplaats in Leiderdorp waar

afiral van o.m. Amsterdam,

Utrecht en Leiden terecht is ge-

komen. Dit loodje is bijzonder
omdat de waterpomp onderste

boven staatt.o.v. de soldeer-

rand. Onder de pomp zljn de

letters W.V.I(?). nog te on-
derscheiden (afb. 2). Vorm en

opdruk wijzen in de richting
van Leiden en is waarschijnlijk
te dateren vroeg l7e-eeuws.

Voor determineren vøn trot-
seerloodjesvondsten kunt a con-

tctct opneffien met Paul Steijn,

Vr edehofstraat 3 0 - 2 0 5, 37 6 I
HC Soest, tel035- 6019264 of
e- m ail; s t eij n. p p @ ti s c øli. nl



I Tekst: Leon Mijderwijk I
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Geschiedenis voor de jeugd:

het tijdsthrift FÍåula

Ditm¿¿l in de boekenrubriek ¿¿nd¿cht voor

jeugdige zoekers die dankzrj de detectorhob

by verslingerd zijn geraakt aan qeschiede

nis Al vijfenveertig þar verschijnt Fibula

speciaal voor in geschiedenis geìhtereseerde

jongeren ln 7005 is het bl¿d in een nieuw

þsje gefoken Het is nu volledig in kleur

Deze stap was nodig, w¿nt een generatie d¡e

gewend is aan het opdoen van inform¿tie via

medi¿ zo¿ls televisie en lnterne¡ maq op haar

'visuele wenken'bediend worden, Het ooq

wil ookw¿t Ook op andere manieren sluit

Fibula aan op de intereses van jongeren Zo

0ntbreekt de Bekende Nederlander niet; Birgit

Schuurm¿n doet uit de doeken wat zij heeft

met geschiedenis

Een sterk punt van het magazine is het

principe: geschiedenis voor de jeugd, door de

jeuqd ln de rubriek'Geschiedenisgek'aan-

dathtvoor living hßtory; een twaalf;arige jon-

gen die zich bekwaamt in de middeleeuwse

m¿nier v¿n leven w¿¿ronder het zw¿ardvech

ten V¿n een museum en een hislorische film

wordt verslag gedaan door tieners De foto's

waarbij de'filmcritici'zich tegoed doen aan

popcorn zijn wel sfeerverhoqend, maar slecht

\/an kw¿l¡teit De rode ogen hadden Ìn ieder

geval bewerkt kunnen worden

lnform¿tieve ¿rtikelen zijn, hoewel zeer ver-

schillend in tijd, gebundeld onder het them¿

'6oede buren, slechte bureni Er is een verh¿al

over Ne¿nderth¿lers, de buren van de mo-

derne mens; over noaberschap, burenhulp

op het platteland; en de burenruzie tussen

protestanten en katholieken in Noord-lerl¿nd

Prima artikelen wa¿rin kort maar krachtig

veel inform¿lie wordt aangedragen De

nodige internetverwijzingen zijn handig om

w¿t dieper in de stofle duiken Flbui¿ heeft

ook een eigen site: www.fbui¿.nl N¿¿st deze

¿rtikelen zijn er rubr¡eken: een column dle

d""qlq
F-

iì .¡' ''Él"s
tê .,

43ffi
.tr I ' :r.el

ditmaal gaat over Ann¿ van Buren (!) en de

serle'00ggetuigen'w¿¿rin twee zussen ver-

tellen over het Amerikaanse bomb¿rdement

op Nijverdal waarbij 73 doden vielen

Grootste minpunt vind ik het aantal pagina's;

slechts 24 bladzìjden, cover meegeteld Mo-

gelijk zal dit door de beschikbare financiële

middelen komen M¿ar ruimte winnen is

m0qelijk: twee v0lledige bladzijden voor

een redactioneel stukje en inhoudsopgave

is verhoudingsqewijs veel /eker aangezien

ook op de voorzijde al verwezen wordt naar

de inhoud. Er is immers genoeg ¡nteress¿nls

te vertellen en met de manier waarop dat in

Fibuld gebeurt, is niets mis

Fibul¿, m¿g¿z¡ne over gistercn enzo L0sse nummers

€ 6,95 J¿ar¿b0nnement (v¡er nummeß) € 24,

Gr¿tis v00r leden v¿n de Nederlandse Jeugdbond voor

Gerhiedenis (www nbjq nl)

lJitgeverij Vedorcn, Hilverum: wwwverloren nl

Gere(enseerd is Fibula 179 (j¿¿ry¿ng 46; november

2005)

Weg met de angst om te
schr¡iven dankzij
d e P raktì sche sch rìjf g ì d s

leder Detecror Mogozine wordt hij herhaald:

de op-, of moet ik zeggen, lokroep van

hoofdred¿cteur M¿rt Hoffmann om artikelen

in te sturen De herhalinq geeft aan dat

niel ieder lid direr t de pen ingeklommen is

N¿tuurlijk al niet iedereen wìllen sr hrijven.

Maar degenen die wel willen, maar twijfelen

¿¿n hun kunde, wil ik hier nog een zetje in de

rug geven om toch te qaan schrijven.

Grofoveg zijn er twee vragen die de begin

nende auteur zìch stelt: is mijn verhaal wel

interesant ofleuk genoeg en kan ik mijn

tNryTru
rEFtÞ.
:t#aÃtÈ-8.Þ

verhaal op een qoede manÌer op papier

krijqen? De eerste vraag is te beantwoorden

met een wedervraag Als u, uw f¿milie en/of

zoekmaten het zelf boeiend genoeg vinden,

w¿¿rom zouden ¿nderen het dan nlet goed

vinden? Zo'n kort ¿ntwoord past niet bij de

tweede vraaq [en verhaal goed op papier

zetten ¡s niel eenvoudig. Spelling, zìnsbouw,

srhr¡jfstûl en tektopbouw spelen alle een rol

Het is echterzonde deze technìsche zaken de

drang om te schrìjven te laten dw¿rsbomen

fulet de nodiqe oefenÌng en enige hulp kan

een leuke nieuwe hobby qeboren zijn

Er zijn veel boeken qeschreven die dienen ¿ls

hulp bi.j het schrijven Recent verschenen is de

Prlktß(he Khr¡jfg¡ds v¿n M¿rcel Heerink ln

sle(hts 140 bldd/¡jden biedt de auteur precies

wat de titel a¿ngeeft: een pr¿ktirhe schr¡jf-

gids Hetboekis overzichtelljk ¡ngedeeld in

delen zoals: 5pellinq, Loglsch en leesbaar

formuleren en Rapporteren Deze zijn weer

onderverdeeld in hoofdstukken ln het deel

over spelling worden moeilijke kwesties

zo¿ls werkwoorden (-d of+), tussenletters

(p¿nnenkoek), meervoud en leestekens aan

de orde. ln slechts enkele regels beschrijft

Heerink de spellingregel, geeft een voorbeeld

Uitzonderinqen (want daar grosiert het

Nederlands in) kri.jgen aandacht in aparte

aline¿'s

Hoewel de angst om spellingfouten te

maken groot is, kan er nog veel meer mis

gaan met het schrijven Dit klinkt niet erg

bemoedigend, maar ook hier biedt de gids

hulp Aan loqisch en leesb¿¿rformuleren

w0rdt in het tweede deel ¿and¿cht beçeed-

De boodschap is dat spreektaal mag als

schrijftaal En inderdaad, verzorgde spreektaal

behoedt voor een woordkeus dle meer hoort

brj het Polygoonjourn¿al ult de jaren 1 950 lk

moet bij derqelijk 0ubolliq taalgebruik veelal

denken ¿¿n de excuusbriefes die mijn vader

bij tijd en wûle srhreef. Steevast begonnen

die met d¿¿r'wa¿r hijbmda'bedoelde Het

krulh¿ndschrift, in pl¿ats van zijn veel beter

te Iezen bloklettet completeerde het beeld

dat schrijven een treetje h0qer staat d¿n het

spreken Helaas, want d¿armee maakt een

srhrijver hel zirhzelfen de lezer veel¿l node-

loos lastig Moeilijke woorden hoeven niet

Spreektaal als schri.jftaal kan, maar zorg er

wel voor dat het goed vezorgd is (p¿g 69)

D¿t de bestuurs cq. bedrijfswereld zeker tot

de doelqroepen behoort v¿n dit b0ek, ¡s te

merken ¿¿n de ¿¿ndacht voor rapporteren,

s¿menv¿tten en notuleren Alle z¿ken die

gerirht zijn op het srhriftelijk overbrengen

van m¡n 0f meerfeitelijke informatìe

De detectoramateurs die niet zozeer een

ìnhoudelijk artikel (over een voorwerp ofeen

archeologisch onderwerp), maar een sfeer

verhaal over het idyllische leven op de akker

willen schrìjven, zullen aanwijzingen hiervoor

missen in de gids Uiteraard zijn voor hen ook

de delen over spelling en tekst formuleren

wel van nut En vergeet niet Mart Hoffmanns

aftlkel in Detect1r M1qozine nummer J 6

(september 2004, 38-39)

De Praktisrhe rhrijfgids biedt ook de hel-

pende hand bij correspondentìe per briefen

e-mail Twaalf geboden worden geschonken

om de em¿il een professioneel karakter te

geven Deze aanwijzingen zijn vooral gericht

op duidelijkheid (contactgegevens, duidelijk

onderwerp) en hoe om te gaan met bijlagen.

Onder die punten selt Heerink d¡ de email

"verleldt tot lordigheid" vanwege de sneì-

heid Dìe snelheid mag echler geen excuus

zijn voor allerlei taalfouten N¿lezen voorkomt

v¿¿k de meeste blunders Da qeldt bij alles

d¿t geschreven is .

Beknoptheid en overzichteìijkheid zijn de

sterke kanten v¿n dit boekje Veeìomvattende

beqrippen zoals stijl en opbouw worden

in kort befek uiteengezet AIles dat ter

zake doet bij het schrijven van een artikel

wordt beh¿ndeld; zoals bronvermelding,

p¿g¡nanummerinq en kop- en voelteksten

Heerink behoedt de schrijver voor fouten,

waarbij hij wljst op de mogelijkheden die

de computer biedt De'gouden tip'is dat

een ander hel beste in st¿¿t is de tekst te

sr¿nnen 0p tekortkomingen, "want iedere

schrijver leest vooral over de eigen lypefouten

heenl'(p¿q B9)

Dle l¿¿tste ¡insnede bewlj5l weer ddl je s0ms

hulp nodig hebt. 00k bij het schrijven gaat dit

op Het maakt geen verschil ofdie hulp komt

v¿n een erv¿ren schrijve; een redacteur of

een papieren hulp Kiest u voor die la¿tste d¿n

is de Proktrsrhe srhrijfgidr zeker een aanr¿der.

l\4¿rcel Heerink, Pr¿ktis(he sdrijfg¡ds (ee6te druk;

Amsterd¿m 2005)

lsBN 90 430 1205-X, €9,95 Uitgevert Pe¿rson

Edu(at¡0n: htl0://wwwpe¿60neduGti0n.nl
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Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48.

5215 ML's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199,

fax: +31 {0)73 548 1195

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

Waarom u nu k¡est voor een

C.scope, Fisher of Troy detector

bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 jaar

efvafrng
. Wii hebben een goed contact

met de fabrikant
. Wii hebben lever¡ngen rechtst-

reeks van de labrikant
. Wii z¡¡n op de hoogte over de

laatste ontwikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle

verbeteringen aan de detectors

. Wii hebben alle modellen op

voorraad
. Wii leveren detectors met CE

keurmerk

. Wii hanteren een eigen

garantietermijn van 3 iaar
. Wii leveren met Nederlandse

handleiding
. Wii ziin ook open op zaterdag

{na afspraak}
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EEilVOUD, GOEDE GEVOETTGHEID
E]I PERFECTE DISCRIIII]IATIE

S.\-L\D O!!/
De XS van ,Troy onder-
scheidt zich van andere
detectors door alleen
datgene bieden waar ie in
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en vindt u meer.I

iets aan hebt, Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discrimi natie,
wee r beste nd i g, I i chtg ew i cht, geb r u i ke rsv r i e n -
delijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschíjf. Ë
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CSC PE
cs660
Met de C! 660 begint professioneel
detecteren pas echt. Een volwaardige
metaaldetector in de 'LAZy S' klasse

-4-.. lE ü"mï#:f:iÏ:iliq:,:"'å"#'''ç feeling en volharding pas resultaten
op als u over het goede

, materiaal beschikt.

J e"gururdeerd is de
CS660 het ¡nstrument

<d dat u nodig hebt.

m scoPE

I

1236-X2
¿.n1 Gevoelige maarP- 

toch stille detectoç zonder
piepjes en kraakjes bij verontreinigin-

gen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzerdiscriminatie en
variabel in te stellen frequentie 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 n¡et 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. Daar 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 de munten identificatie worden
gedetecteerd, is er nu een vierde toon
geintroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij SMD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO
pin-point, een gevoelige wide scan,
alle metalen, auto-tune, nat strand
zoekafstelling en een demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste tech-
nologie verwerkt. Daardoor heeft deze
detector een enorm dieptebereik en
een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. 4-toons audio
systeem, zelf in te stellen program-
ma's, zout stand voor het strandzoe-
ken, Notch discriminatie, zeer nauw-
keurig en stabiel grondbalans systeem,
enz., enz.

cz-20
De CZ-20 is overal te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en water-
dicht is tot 75 meter. De gepatenteer-
de elektronica maakt hem geschikt
voor een extreem dieptebereik,
terwijl het de destabiliserende
effecten van zoutwater negeert.

De CZ-20 heeft een drie-toons object-
identificatie systeem.

t

voor niks,
sinds zijn
introductie

De 990 is niet

rDNCH

I

\ ,,

iÌl
't

een van de meest

-

verkochte detectoren. CS990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.

'r Een hoge toon geeft een goed object
i aan en een lage toon geeft bijvoor-- beeld een spijker aan. Grondeffect en
r discriminatie ziin instelbaar.I

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 prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de CS5MXP.

Snelle respons met extÍa grote dek-
king, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
zoekschijf, pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en lader-
aansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterij-
controle.

Newforce Rl
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, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondra-
dar simulatie.
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I Tekst/tekening:Jan Zijlstra I

tK
Op de schijf is een schaalverdeling ge-

graveerd met betrekking tot de uren

en de maanden. Wil men bijvoorbeeld

op een zonnige dag in augustus weten

hoe laat het (ongeveer) is dan moet

men de circulair draaiende stijl op de

A van augustus richten en vervolgens

het instrument vrij aan een ketting of

touwtje met de zijkant naar de zon

houden zodat er een schaduw ont-

staat die de tijd aanwijst.

Als de zonnewijzer op de juiste

geografische breedte of poolshoogte

gebruikt wordt, dan zal de tijdsaan-

wijzing bij benadering kloppen. De

antitetische (1 ) schaalverdeling van

uren en maanden weerspiegelen het

rijzen en dalen van de zon, zowel

dagelijks als jaarlijks. De stijl van de

cijfers is I6e- eeuws of eerder, terwijl

hun positie t.o.v de waarnemer onre-

gelmatig varieert, wat ongewoon is.

De kleine leeuwenkop of mascaron

wijst ook op een vroege datering (ca.

1 ss0).

.l 
:tegenovergestelde

Contact gezocht met een andere zoeker

in omgeving Zaanstad. lk ben 55 jaar oud

en werk in ploegendienst.

lk zou graag iemand in deze omgeving

willen ontmoeten die in het bezit is van

een auto daar ik alleen in het bezit ben

van een motorscooter.

j.rienstra@chello. n I

075 - 6426001

Een zonnew¡¡zert¡e u¡t
Peins
Kort geleden werd op een terp bij Peins, niet ver van Franeker en zakzonnewij-

zertje van messing gevonden. Het gebruik van dit instrument is gebaseerd op de

zonnehoogte. ln beginsel kan men uitde hoogtederzon boven de horizon de
(plaatselijke) tijd afleiden. Men moet dan echter rekening houden met de seizoe-

nen en daartoe is in dit geval een instelbare gnomon of stijl noodzakelijk. (helaas

ontbreekt dit onderdeel)

Sinds een paar weken ben ik in het bezit

van een Minelab Sovereign Elite. Om

meer te weten te komen over de precieze

werking van de detector zou ik graag

eens met een meer ervaren zoeker op

pad willen gaan om meer van de Minelab

Sovereign Elite te weten te komen.

lk woon in Vaassen nabij Apeldoorn en ik

ben in het bezit van vervoer.

Wim J.M. ten Arve 0578 - 575280



GRATIS. høndboelc voor zoekers bij alle modellen
enkel voor leden vøn d,eDDA. Zie onze websíte voor meer informøtie.

Tesoro
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Handboek
voor zoekers

Compadre

269r-
Siluer uMax

369r-
Cibola

495,-
Vaquero

595,-
Ha¡rdboek

voor zoekers

Gratis verzending!

39rno
Euro Sabre

749r-
Minelab

DeLeon

699r-
Tejon

799r-
Cortes

949r-
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X-Terra 30

469r-
X-Terrø 50

669r-
Quattro

949r-
Explorer II

ra99r- 849r-
XP

DetectorPro

G-Mo.x II

92Or-

Ultrasoon
Reiniger

a2or-

GoldMax PowerAdventis II

769r-

Tumbler

inclusíef grít

108r-

999.-

,DE ECHTE'

RVS Scheppen

vanaf 18r -

ADX 1,00 ADX 250

Munsters
Detectie
Bezoék op afspraak

0492-574 525
Helmond

w'ww. meta aldetector. nl



B¡¡ ons
geen
bla bla,

l___geen loze

F|sHE

MINELAB

beloften en geen
koude drukte.
Wij zien het als ons doel om u de
metaaldetector te adviseren die het
beste voldoet aan uw wensen/eisen.
Onze klanten zijn ons visitekaartje,
vraag hen naar hun ervaringen!

. Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

o Groot assortiment accessoires, boeken,

tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,

hoofdtelefoons, beschermhoezen etc., etc....

. Snel wisselende voorraad 2e-hands metaal-
detectors met schriftelijke garantie en NL

gebruiksaanwijzing, kijk voor ons aktuele
aanbod op onze website of bel even.

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaal-
detector.

. Officieel dealer van alle grote merken.

. Merk onafhankelijk advies bij aankoop van

een metaaldetector.

.- Sinds 1980 het adres voor eerlijk detector-
advies.
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Elke reactie is welkom bij de redactie van dit magazine.

lTekst:Johan Koning / Foto's:Johan Bosma I

I Tekst:-lan Zijlstra / Foto's: Johan Koning ]

Nederweerts

raadsel
Tijdens de laatste zoekdag in 2005 te

Nederweert werd het hierbij afgebeelde

voorwerp getoond. Niemand van de

geraadpleegde deskundigen heeft hier

iets zinnigs op kunnen zeggen.

Wij doen dan ook een oproep aan de le-

zers van het magazine om ons te helpen.

Zoals we zien kunnen we aannemen dat

het circa 
.16 

cm lange koperen/bronzen

voorwerp ergens aan heeft gehangen. Dit

hangoog zit in een opening op het hoofd

door een soort hoofddeksel.

Het hoofd is gestileerd met hieronder de

vorm van een lichaam.

ln het onderste ronde gedeelte zien we

om het ronde hart een zeskantige ster die

er duidelijk uitspringt door de roestvor-

ming. Bezien we het onderste gedeelte

van de zijkant dan blijkt dit gedeelte in

drieën verdeeld te zijn.

Vindplaats:

S'DNl:SIUIWARDI:l:SGER(NlG)HUSU.

Aangevuld: Sigilum Domini Siuiwardi in Sgernighusu(n) = zegel van heer

Sjoerd in Scharnehuizen (Kollumerland).

Portret en face in zespas. Er is een geestelijke afgebeeld (met tonsuur?).

'l4e eeuw.

1- De tussen haakjes geplaatste lettergroep van het randschrift is onduidelijk.

2- Bekend is dat er in Scharnehuizen een kapel stond; mogelijk had heer

Sieward of heer Sjoerd daar iets mee te maken. ls hij later priester of pastoor in

Bedum geworden?

Bedum (Gr.).

Vorm en materiaal: rond met handvat en oog, brons.

Collectie/data: 2005,MarcelJulsing.

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

L¡teratuur:

Opmerkingen:

DFTECTOR MAGAZINE 87 /JULI 2006



Goud onder

de schotel!
Een veel gestelde vraag, wanneer

mensen vol interesse naar mijn hobby

vragen is, of ik wel eens een gouden

munt heb gevonden?Tot nog toe heb ik

dat alt¡jd ontkennend moeten beant-

woorden. lk droomde er zelfs niet van

en dat terwijl ik toch behoorlijk gek

van metaaldetectie ben en het vinden

van oude munten in het bijzonder.

lk weet dat de meest fanatieke zoeker

ze zelden vindt en dat er bovendien

een heleboel sterke verhalen de ronde
doen. Een mooie zilveren munt is dan

ook (gelukkig) al voldoende om mij in
vervoering te brengen.

In de loop der jaren deed ik verschei-
dene mooie vondsten. Met name

in de noordelijke provinciës heb ik

enkele leuke zoekplekken ontdekt die

ik dan ook behoorlijk heb afgezocht.

Toch overkomt het me regelmatig dat

ik een onstuitbare drang voel om te

zoeken en op dat moment niet een

leuke zoekplek heb. Vaak val ik dan

maar weer terug op een bekende stek.

ln zo'n geval dan ook meestalzonder
al te veel succes. lk ben dan al blij
dat ik op dergelijke plekken nog een

leesbare duit aan de grond weet te
ontfutselen.

Dan maar
weer even

een oud ak-

kertje beproe-
ven hier in de buurt
van Joure. Jaren geleden heb ik hier
meerdere duiten (alle van zeer slechte

kwaliteit) afgehaald en telkens had ik

toen de hoop dat er dus misschien ook
wel een twee stuiver stuk of misschien

zelfs wel een zes stuiver stuk uit de

grond zou komen. De hoop op zilver

op dit stukje land had ik echter een
jaar oftwee geleden daar al begraven

dus daar rekende ik deze woensdag al

helemaal niet op.

De akker lag er mooi bij en al snel

kreeg ik mijn eerste redelijk goede sig-

naal door en kliefde de klei in stukken.
Gedachtenloos brak ik een grote brok
klei doormidden met mijn handen en

ik had tot mijn stomme verbazing op
dit door mij en ook zeker door andere

zoekers afgezochte stukje land

een gouden munt in handen!

Een prachtige, nog nauwelijks
gesnoeide Hollandse dukaat uil1741 .

lk moet eerlijk zeggen dat ik daarna

te opgewonden was om hier verder

te zoeken. Maar dat ik in de toekomst
oude zoekplekken niet te snel moet
afschrijven heb ik nu wel geleerd. lk

ontkom er natuurlijk niet aan om met

deze pracht vondst mee te dingen

naar de vondst van hetjaar 2006.

Mocht ¡k in de prijzen vallen dan is dat

leuk, maar de munt zelf is voor mij al

de hoofdprijs van dit zoelgaar.

Graag wil ik ook van de gelegenheid

gebruik maken om in contact te ko-

men met nieuwe zoekmaten in Fries-

land. Met zijn tweeën zoeken is leuker

dan alleen. Gelijkgestemden mogen

mij dan ook een mailtje sturen.

Rinke Nijdam, rnijdamqbornego.nl

Fortuna Redux
Drie maal (een ogenfibula) is scheepsrecht

Het is al weer een hele tijd geleden steeds zoekende met de metaalde-

Woensdag 29 maart was het weer eens dat ik wat in het magazine geschre- tector. lk ben nog regelmatig op pad

zover. Het einde van het zoekseizoen ven heb. Dat krijg je als je bestuurslid en heb de laatste tijd leuke vondsten

komt in zicht, het is prachtig weer, in ruste bent. Zoals velen heb ik het gedaan.

mijn wederhelft heeft geen bezwaar lnternet ontdekt, hier zijn diverse se-

wanneer ik even ga zoeken; maar geen rieuze forums waaraan ik meewerk en Een paar weken geleden zijn 2 col
leuke nieuwe zoekplek. voorwerpen voor zoekers determineer. legazoekers en ik op pad geweest en

Natuurlijk ben ik zoals het hoort nog op die dag vond één van de collega's
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een opmerkelijke vondst, wat later

een ogenfibula bleek te zijn. De dag er

na zijn ze naar hetzelfde terrein terug
gegaan, maar verder niets van dien

aard gevonden.

De vrijdag daarop kon mijn collega

niet, dus besloot ik alleen op pad te
gaan. Bij het land aangekomen zette ik
mijn detector aan en begon te zoeken.

Nog geen tien meter verder het eerste

mooie signaal, een doorkijker (duitje)

en gelijk daarna weer een signaal.

Hier haalde ik mijn eerste bogenfibula
naar boven. Het land was groot, dus ik

kon heel moeilijk baantjes trekken. lk

zocht dwars over het veld en zigzagde

een beetje doelloos over het veld.

Weldra had ik de tweede en derde

ogenfi bula, wat loden spinsteentjes

en de benodigde doorkijkers. Het was

al laat geworden en ik besloot naar

huis te gaan. Bij de auto aangekomen

belde mijn collega en vroeg of ik wat
gevonden had."Drie stuks"zei ik, even

was het stil en daarna "Dat is onmoge-
lijk'i lk plaats ze wel op lnternet, dan

kun je ze zien. Gelijk hebben we voor
de andere dag afgesproken, want waar

er vier liggen moeten er nog meer

liggen.

De andere morgen kwamen we bijna
gelijk op de afgesproken plaats aan

en na een bakje koffie begon de lange

wandeling naar het zoekveld. Op 3

fragmenten van een ogenfibula na,

kwam er niets meer van dat veld af.

Op het naast gelegen stukje had ik

weer geluk, nu vond ik een fraaie zilve-

ren damesring. Het is een oud type en

er staan geen merkjes in, ook vond ik
hier een fragment van een apostelle-
peltje. Het was een hele zware en ver-

moeiende dag, je kent het misschien

wel die vette zeeklei die als klompen
aan je laarzen blijven plakken.

Op het lnternet ben ik gaan zoeken

naar dit type fibula. Het zijn ogenfibu-
la's uit de vroegste periode, 10 - 50

na Chr.

Het is haast ongelofelijk dat deze fibu-
la's 2000 jaar oud zijn, terwijl het jong-
ste muntje, dat van dat veld afkwam

een kwartje uit 1960 was. Wat is onze

hobby toch nog steeds fascinerend.

Groeten, Dick Eekhof
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I Tekst / foto's: Wil Hofman ]

Wh¡te's
matrix M6

Mijn kennismaking met de
White's Matrix M6
Het is al weer een tijdje (jaren!) gele-

den dat ik wat geschreven heb voor
het verenigingsmagazine. Mensen die

me kennen weten dat ik me voorna-

melijk interesseer in de technische

kant van de hobby. Mijn inzendingen

hadden dus ook allemaal een techni-
sche insteek. Door drukte (en mogelijk
ook gebrek aan nieuws) heb ik me een

poosje koest gehouden. Mijn bevin-

dingen met de nieuwe M6 maken dat

ik die stilte graag een keer verbreek.

Zoals de frequency counter laat zien w?íkt de M6 op

1 3 88l kHz, een frcquentie die goede gevoeltgheid geeft

voor relot¡ef loge geletders, (kleine voorwerpen) en een

zeer goede ijzerd¡scrimnotte maqel¡jk moakt

teft / gebrvtíke r few mlnq

Begin maart kreeg ik van de

White's importeur de nieuwe

White's Matrix M6 toegestuurd ter
beoordeling.

Zonder begeleidend briefe; DSH weet
dat ik niet zo heel gauw enthousiast

ben...

lk ben door deze nieuwe White's telg
echter echt blij verrast. Om te begin-

nen pak je een typische White's uit
de doos; een aluminium behuizing

onder de armsteun, dus een goede

balans. Het beproefde White's bat-

terijpack is ook hier gebruikt. Een (mij

overigens net iets te forse) digitale
display boven de handgreep, en een

uitstekend formaat (25 cm) concen-

trische allround zoekschijf met een

iets gewijzigde vorm. Wat ik ook een

duidelijke vooruitgang vind is dat je

er zo de 2 D (widescan) spoelen van

de DFX op kunt zetten zodatje ook in

zwaar gemineraliseerd gebied deze

toepassingen kunt gebruiken.

Mechanisch
Bij het in elkaar zetten viel me gelijk
een verbetering op bij de anti-slip

rubbertjes van de schijf. Normaal
gesproken gaat de ondersteel met die

rubbertjes best lastig tussen de beves-

tigingsplaten van de schijf. Bij deze M6

zijn de bevestigingsplaten voorzien

van verticale groeven, waardoor de

boel veel makkelijker op zijn plek valt.

Tevens zorgen de groeven voor betere
grip tegen verdraaien van de schijf
tijdens gebruik. Een zeer simpele, maar

grote verbetering in de ogen van een

no-non-
5en5e

techneut...

Dezelfde glasvezel-

versterkte onverwoestba re ondersteel

als onder alle White's.

Verder is de detector zo in elkaar ge-

klikt in de voor White's klassieke wijze;

schijf met ondersteel, tussensteel,

bovengedeelte met kast. Wel, batte-
rijpack erin en uitproberen maar.

Display
Na inschakelen (met de sensitivity

draaiknop) valt gelijk het heel dui-
delijke, contrastrijke beeld op van de

digitale display. De detector begint
met de softwareversie en doet de

batterijcheck. Daarna kun je gelijk aan

de slag.

Even testen met wat proefmunten, en

dan blijkt dat de display de vondsten

rangschikt in 16 blokjes. Het meest

linkse blokje staat voor klein ijzer, en

de hogere geleiders komen verder

naar rechts tevoorschijn, met uiterst
rechts een zilveren rijksdaalder. Deze

aanwijzing is knap stabiel en blijkt
ook in de bodemtest vrij weinig te

vaneren.

Een dergelijke presentatie geeft je

voldoende en vooral ook makkelijk te

lezen info.

Voor wie met grote precisie de ge-

leidbaarheid van de vondst wil weten
worden gelijktijdig VDI-getallen weer-

gegeven. VDI-getallen worden hoger



MUNTHANDEL G. HENZEN

Wij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

l4/ij zijn doorlopend geilnteresseerd in de aankoop
van beÍere munten, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contant!

Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een
afspraak! Wij kunnen Uw munten tevens
vrij b liiven d determineren en taxeren.

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

BOO2 CAIALOGUS, DE NTDERLANDST I\¡UNIEN VAN 1806

tothedefl Mevius 2005)

8008 CATALoGUS, DE I¡UNTEN VAN BELGIE 1790-1997

BOO9 KiEINTR DEUÎSCHER MUNTTC,AÏATOG 1871.1997

8013 lvluNTBOEKVÁNPIEMRIúDE (1540-1795)

8044 V D CHUS BEELDENAAR, Nederlandse munlen tot 1576

8146 HANDBOEKNEDERI-ANDSKOPERGELD1523.1797

8147 STÁNDARD CAÍAIOG OF GERMAN COINS 1601 TO PRESENÏ

8200 R0MAN CoINS ard theirvâlues, deel I (t0t96 n Chr) D Seaß

8221 RoMAN CoINS afld theirvalues, deel ll (96 -235 n Chr) 700 pag

8200 RoMAN CoINS and theirvalu€s, deel lll (t0t 96 n Chr) D Seaß

8215 tES |\¡oNNAIES DE BRABANT lll (1598 1790) met waardeaand

8216 LES MoNNAIES DE BRÁBANI (1467-1598) metwaardeaand )

8216 DE MUNTEN VAN DE GRAVEN VAN VLAANDEREN (1556.1754)

8217 LES t\4oNNAlES DtS CoMIES Dt FLANDRE (1384-1556)

8218 LES M0NNA|ES DES C0MIIS DE FI1NDRE (1244 1384)

8227 EIJRo |\¡IJNIZKATAL0G 2002 135 pag¡na3 (Batrenberg)

8225 DEMUNIENVANLulK(inhettr¿ns)44l0rm 170pag 1300afb,

821e |\¡UNWoNDSTEN UIT 19 EEUWEN (Arend Pol KPN) 36 pag

Determinatie van hoofdz. metalen vooilerpen
B0B5 tEN tIGENZINNIGVERZÂMEltAR, 94 pag, h0nderden f0t0's

van metalen v0oruerpen, kandelaars, pijpewroeteÍs, tin, enz

8117 GELD Ult DE BEil Middelburgse huisvuilv0ndsten 1550 1570

8181 4000 JAAR MEIAÁL lN NEDER|AND, alleen detectory0ndslen

8186 CÀIALOGI]S NEDERI-ANDSE HONDENBII-ASTINGPTNNINGEN

doorA J K00ù 1998 A4 f0rmaat, 212 pagnia's (3083 albeeldingefl)

8214 VINGERHoEDEN ea NÂÂIRINGEN 111 pag (AWN uitg ) 230 ôfb

Uitstekend ged0cumenteerd N€derlandst¿lig b0el 0ver vingerh0edenl

8096 DEIECToR FINDS 1 100 pag 1000 illuslr¿tiff (eart-wit)

Bl13 DEfEfi0R FINDS 2,100 pag 1000 illustr (zwartwit)

8189 ltlEDlEVALARlltAClS, veryolg RomanArtefôcts Full C0l0r met

prûslijst 300 illustraties d00r Nigel Mills

8156 BUCKIES 1250'1800 (44 boek 0ver gespen, m00i naslag)

125 pag, kleur

8164 DEIECToR FINDS 3 (veel in kleu4 A4 forma¿t, veruolg van

8196 CELTIC& Rolr¡ÁNARIEFACTS, Nigel Mills, Íull colorl!

8212 FINDS IDENTIFIED (Delector Flnds 4) (boordevol detect0ryOndstea)

8211 SA,\oN AND VIKINGARTTFACTS (zie serie [4edieval en Celtic

& R0man) B00rdevol detect0ruOndsten, meeste in kleur)

8226 DEIECI0RFINDS 5 van Gord0n Bailey (44 f0rmaat) (full c0l0r)

8,95
10,95
10,95
17,95
71,50

43,50
66,50

79,50
115,-
70,00

15,95

15,95
15,95
15,95

5,

16,50
3,50

7,95
11,95

7,95

19,50

14,50
18,95
18,95

20,95

20,95

20,95
25,95
20,95

25,95
20,95

8187 ARIEFACTS 0F ENGLAND & UNITED KINGD0M, met meer dan

1000 fot0's van vondsten vônaf de sleentijd t0t 1750 (+ act prijslt) 26,95

8190 IHEACC0MPLISHt0ARI g0uden vooNerpen uitde bronstid ¡n

Engeland efl lerland Prachtv0ek, ¡n prijs gehalveerd, nu 22,95

8203 HtlLlG EN PRoFAAN 2 (van Beuningen) 1200 la¿t middeleeuwse

lnsignes 512 pagina's, l\¡eer dan 1000 afbeeldingen 72,50

8236 VERSCH0LIENESCHATIE tmSalzkammefgur, 120pag Geb Hard

kaft Prachtig b0ek over de verdwenen Nazi schatten ¡n 00stenrik 19,50
8228 KRIJISENDE SPoREN, handleiding v00r amateur arch 160 pag 14,50
8229 FRItSI ANDS oUDHtlD, Het fijk van de Ff¡ese k0n¡ngen, 0pk0mst en

ondergang LevenswkvanH Halbertsma! 406pag Geb HardKaft 37,50

Metaaldetectors

NIl003 HAND80EKV00R Z0EKERS d00rGertG6irk,350pag 380 kleuren-

F0t0's en tekeningefl 1000 afgebeelde bodemvondster 39,90
8141 ÍREASURElloARDS,(prachtboekgedinkleur0verschatvondst) 20,95
8192 0RTUNGSIICHNIK für Profìs 169 pag W0lfgang Schúler 1999

Gaat over profe$ionele detectietechnielen (Duits) 18,95

8237 NEDERLANDS KLEIN ZILVER en schepwerk 1650-1880,376 bÞ Ge

ll¿rd kaft, duizenden z¡lveÍen vooffienen en merkjes afgebeeldl! 63,50

8235 zEGE[SIElvlPEtS EN ZIGELRINGEN, ujr Zeeuwse bodem 144 pag

Geb Hard kaft, 300 afb in kleur, Detectorhobby¡sme in g0ed daglicht 19,50

8222 DEUÍSCHE oRDEN UND EHRENZE¡CHEN (1871-1945,311 pag 19,50
8214 VINGERHoEDEN en NAAIRINGEN 111 pag (AWN uitg ) 230 afb

UitstelendgedocumenteerdNedelandslaligboek0vervingerhoeden! 14,50

8193 I/AS'IERING'IHEIIINEI-ABTPLORERXS&S 18,95

Nieuwe boelenll..- 2006-.--l{ieuwe boeken! !

NLr003 HANDB0EKV00R ZOEKERS d00r Gert Gesink,1320 pag 380 kleuren-

F0t0's en tekeringen Full C0l0r, kmt uit in het voo¡aar van 2005. 39,90
8240 ARTTFACTS 0F ENGI-AND & UNITED KINGDoM, Second Edition

608 pagina's, duizenden v0ndsten in kleur afgebeeld (+ act pr¡slt) 39,90

8241 AFGEDAIT¡D EN AFGEDANKI, MEIAAIVONdSICN UiI 2 MIddEIEEUWSE

Nederzettingen ¡n teidsche Rijn [.4ich€l Hendriksen 128 pag 12,50
8242 BUTI0NS & FASTTNERS 500v 1840 G0rd0n Bôiley, 114 pag kleur 19,50

Hard kaft, duizenden zilveren vo0Herpen en merkles afgebeeld!l 63,50

8243 IHEIRIBES 7 C0INS 0F CELTIC BRllAlN, + prijslijst, 80 pag 19,50

8244 RFÂDING UND, Edward tletcher, gOede zoekplekken v¡nden 1,2,50

8245 READING BEACHES, Edward Fletcher, g0ede z0ekplekken vinden I2,5O

8246 READ|NGI|DALRlVtRS,tFlehhef,goedezoekplekkenvinden 12,50
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Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden op de website van de DDA:

M.detectorameteu r.nUcontent/
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determineren bij het
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zie magazineBz.
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naarmate de geleidbaarheid hoger
is, met als maximum 95, en ze blijven

zo'n twee seconden in beeld. De hoge
precisie van deze VDI getallen laat

meteen ook de betrekkelijkheid zien

van een dergelijke resolutie, want in

praktijkomstandigheden kan dit VDI-

getal aardig variëren, onder invloed

van bodemmineralisatie. Dat is geen

specifieke M6 eigenschap, maar dat

laat elke detector die met een dergelijk
hoge resolutie werkt zien.

Verder geeft de display ook nog tekst

die de mogelijke vondst omschrijft,

die bij deze geleidbaarheid past, zoals

'ring'of 'pulltabi Het nut daarvan sla

ik persoonlijk niet zo erg hoog aan,

hoewel het voor de beginner natuur-
lijk best handig kan zijn.

Bediening
De bediening is heel eenvoudig ge-

houden; een tweetal draaiknoppen en

een grondontstoringsschakelaar zitten
goed zichtbaar en bereikbaar boven

op de elektronicabehuizing. Bij de

handgreep zit de voor White's gebrui-
kelijke pinpointschakelaar.

Discriminatie
De eerste draaiknop betreft de discri-

minatie. De gekozen schaal is gewoon

hoe die hoort te zijn; helemaal linksom

is all metal, en helemaal rechtsom is

trekringen wegfi lteren. De gebruiker
bepaalt dus zelf met die ene knop wat
er weg gefilterd wordt. Prima!!

Sensitivity
De sensitivìty draaiknop is tevens de

aan/uit schakelaar. Deze knop bepaalt

de diepgang van de detector.

Tijdens mijn veldtests kon ik de detec-

tor 90 procent opendraaien zonder te

veel valse signalen te krijgen. Bij die

afstelling laat de M6 een uitstekend

dieptebereik zien, zeker voor een

detector uit deze prijsklasse.

Echt moeilijke, vuile akkers kun je

goed aan door de sensitivity wat
verder terug te draaien, dat kost wat
dieptebereik maar de rust die je dan

krijgt is het waard.

Grondontstoring
De schakelaar voor de grondontsto-

ring heeft drie standen: BEACH, LOCK,

en AUTO TRACK.

De BEACH stand spreekt voor zich;

stranden. (Op het zoute strand heb

ik de M6 helaas nog niet kunnen

uitproberen.) ln de AUTO TRACK stand

volgt de bodemafstelling automatisch

de variaties die zich in een akker kun-

nen voordoen. Mocht je willen dat de

grondontstoring niet meer wijzigt dan

kun je de schakelaar op LOCK zetten.

lkzelf heb tijdens mijn veldtest prima

kunnen zoeken in de automatische

AUTO TRACK stand, en geen behoefte

gehad te experimenteren met de

andere standen.

Pinpoint
De trigger schakelaar bij de handgreep

trek je aan als je gaat pinpointen, en

laat je weer los om in de gewone zoek-

Ap ttet os(¡llos.aopsctterrn zte ç dat het zendersrgnaol

een loepzurae siTtus ß De írcquente ß o,errgens k,,sral

gesruurd en dus rots,.'cst

Zoekerservar¡ng
Mijn eerste ber.indingen van de \A¡hite's

matrix lvl6. Gekocht rvoensdag 10 mei

2006, en de eerste keer proefgedraaid op

zaterdag 13 r.r-rei (in de stromer.rde regen).

De detector zette ik op quick start en

tien minuten later en tien meter van de

auto vandaan had ik al de eelste munt te

pakken.

In de dagen erna heb ik nog meel leuke

vondsten geclaan. Ik vind de NI6 erg

praktisch in gebruik; diepte- e1l ma-

te¡iaalindicatie zijn goecl net zoals de

pinpoint, discriminatie en het diepte-

bereik. Tone i.d (in- en uitschakelbaar)

is iets u'aar je c1e Ni6 langer r¡oor moet
hebben om te \\.ete1l wat er qua toon
onder de schotel ligt. Verder denk ik dat

sommigen de M6 ietvvat aan de zr'vare

kant vinden maar dat zegt natuurlijk ook
iets over de degelijkheid van de r\f6 rvant

hij voelt stevig en stabiel aar.r, Het bat-

terijverbruik is laag. N1ijn conclusie: De

\\4rite's À'16 is een eerlijke en uitstekende

detector die ook 11og eells eenvondig in
gebruik is.

Peter Derks, Løndgraøf
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
Dealer van diverse merken metaaldetec-
toren / verhuur / opsporing en beveilig-
ing particulieren en bedrijven

lleth Beerdastraat 2r,

9298 Pll Kollumerzwaag (Frìesland)
Tel o6 z3 4t 39 77 lop afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.nl
lnternet: w.detrijestinzen.nl

r Atlantis Metaaldetectors
fHofman Electronicaì
ùerkoop / Modificatie / Repa'ratie van
diverse merken

llingerdstraat 6, 664t BN Beuningen
tel (oz4l 677 4o 63

r ing

Scope /

I Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / Viking / Celtic
Pulsestar/ Pq ulse lnductie

/ Diepzoek ap ne Detec-
tiepoorten/B /Detector
verhuur / Opsporing industr¡eel en pert¡cul¡er

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat3-5, 456r BA Hulst
tel. (o:r4) 37 o48o,fax: (0114) 37 c,48t
I nternet: www.detectornet. nl

www.xp-detectors.nl
www.bounty-hunter.nl

E-mail: detect@wxs.nl

I

opsporingsservice

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, llest-Vlaanderen, België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5't | 24.o7.55
Gsm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be
lnternet: ww.belgadelect.be

r Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten M useum'
"Detector betaalserv¡ce"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab/ Fisher/ C.scope / V¡king / Celtic
Pulsestar / PulseTechnology / Pulse Inductie

/ Diepzoek app. / CEIA en Safel¡ne Detect¡e-
poorten / Beveiliging Detectìe / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456t BA Hulst (NL)
lel. oo3t 'n4-37 o4 8o, fax: oo3r 1ì4-37 o4 81

lnternet: w.detectornet nl
ww.xp-detectors.n I

www bounty-hunternl
E-mail: detect@wxs nl

ô

T
tol
scheppen /

magneten enz.

Tussenpad 28, 7$3 Cf Nieuw Amsterdam
Tel (o59r) 55 z6 35
Per 27 meii
Van Ewsumlaan 48 ,774zXl Coevorden
E-ma il: i nfo@speelmandetectors.nl
I nternet: m xp-detectors.com

Pieter Ìvlaatsstraet r2
r777 AP Hippolytushoef
Lel (o227) 59 3z 86, fax (ozz7l 59'n z9
mobiel'. o6-zozz779o
E-maìl: info@djlaan.nl
I nternet: www.d jlaan.nl

r Metaaldetectors Hoorn
Diverse merken w.o. Wh¡te's en Black
Knight

Poolster 3o, r6zz EB Hoorn
tel. ozzg-85o279 | o61688898r
E-mail: jim.deboer@quicknet.nlr Fa. Detect - Gert Gesink

Tesoro / Minelab / White's / XP /
Powerlift zo / Handboek voor zoekers /
Verkoop lYérhuur llnruil / Opsporinf
Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o5l) 43o 05 12, fax (o53) 4J45558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect.nl

¡ Flevo
Tesoro
/ Laser.
opsponngsservrce

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

r MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. Wh¡te's, Minelab, Laser en Tesoro
lmporteur van Coiltek schotels

t Zuid Holland Metaaldetec-
tors
Black Knight / tùlhite's / Detector-
verhuur- én verkoop / Handboek voor
zoekers

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 5214899
E-mail: joop@zuidh metaaldetectors.nl
I nternet: w.zuidhmetaaldetectors.nl

r Gelan Detectiesvstemen BV
lmporteurvan C,Scop'e I Fisher l-lroy
Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 ML's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99,tax: (o7) 548 ìr 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro
lViking I Lortone tumblers / EMAG/
Emmi ultrasoon reinigers

Zwaluw t5,3752 NW Bunschoten
tel q1299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland.nl
lnternet: w.detector.nl Keepstraat 2, 57oz LH Helmond

tel (o492) 57 4t 94
E-mai l: info@ metaaldetector.nl
I nternet: \M metaaldetector.nl
w.tesoro. nl
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Zoekerservaring

Hierbij een korte impressie van mijn bevindingen en ook die van mijn vrienden
die ik ook even heb laten lopen met de M6.
Het apparaat is lekker stevig en zit in een tel in elkaar, maar dat is iets wat je mag
verwachten van White's. Instellen is een eitje, schakelaar op auto, de draaiknoppen
op de gewenste stand en lopen maar. De M6 is erg gevoelig dit bleek ook uit een

aantal overbelastingen die ik kleeg (grote objecten). Naarmate je wat meer ver-
trourvd raakt,zet je de gevoeligheid iets minder hoog en het probleem is opgelost.
Aangezien ik in het bos gelopen heb, mag je verwachten dat de grond geminera-
liseerd was en is. Maar hier had ik totaal geen problemen mee, want de automati-
sche grondbalans regelt dit allemaal prima. Dus geen vervelende bijgeluiden. Maar
wat ik naast het dieptebereik ook echt gerveldig vond was het pinpoint-
systeem. Tjonge wat is die precies. Als deze via toonsignaal aangeeft dat je er pre-

cies boven zit, klopt dit ook. Hetzelfde eigenlijk ook met de dieptemelding.
Ook mijn collega's staan achter deze bevindingen. ZeIfs mijn collega met de XLI
r.r'as onder de indruk en vond het ook een fijn en goed apparaaT.

Als ik opnieun' zou moeten kiezen dan had ik hem zeker weer genomen. In mijn
ogen maakt de M6 zijn beloftes waar, al moet ik hem nog eens op het strand uit
proberen.

Ed Kemps, Haarlem

De eleküontca ts opgebouv,,d n

sl\"iD techn¡ek, Lcardoor de pnnt

er redel¡jk leeg utzrct

een groot oantol taken voor zijn

rekentng

modus terug te keren.

Druk je deze schakelaar

naar voren, dan komt de

M6 in een alternatieve

zoekmodus met meerdere
toonhoogten.
Het pinpointen gebeurt in

All metal modus met een

VCO toon. Dat wil zeggen

dat de toon steeds hoger
wordt naarmate men dich-

ter bij het doel komt. Een

variërende toonhoogte is

vele malen duidelijker dan

een variërende toonluid-
heid.

Geluid
Hoe leuk en soms nuttig een dis-

play ook kan zijn, het geluid blijft de

belangrijkste vorm van vondstsigna-

lering. De M6 is stil tijdens de gewone

zoekmodus, geen achtergrondtoon
dus. Bij een vondst produceert hij

een luide en duidelijke, warme toon.
Opvallend is de uitstekende discrimi-
natie; geen tikken of ploppen op dikke

spijkers. Dit lijkt mede het gevolg van

de wat hogere zoekfrequentie van 14

kHz. ln de alternatieve zoekmodus
(trigger naar voren) kent de M6 hogere

toonhoogten toe naarmate de vondst
een hogere geleidbaarheid heeft. lJzer

wordt een lage knorrende toon, en de

hogere geleiders worden met hogere

tonen aangegeven, tot een heel hoog
piepje voor bijv. zilveren rijksdaalders.

ln totaal kent de M6 zeven verschil-

lende toonhoogten.
De Pinpoint modus werkt zoals ge-

zegd met een variërende toonhoogte.
Superl

Aansluiten van een koptelefoon scha-

kelt natuurlijk de luidspreker uit.

Spatwater
Omdat de M6 mechanisch gelijk is aan

bijv. de IDX of XLT, hoef je niet bang te

zijn voor een regenbui.

De constructie is dusdanig dat regen-

water van de detector afdruipt zonder

ergens naar binnen te kruipen.

De schotel is absoluut waterdicht en

de detector kan dus op waaddiepte
worden gebruikt.

Batterij
De bekende White's batterijpack her-

bergt de 8 penlights die -afhankelijk
van de kwaliteit- goed zijn voor zo'n

35 tot 40 zoekuren. Een accusysteem

loont dus alleen als je heel erg veel

zoekuren maakt, want de penlight bat-

terij heeft een geweldige prijs/energie

verhouding.

Gewicht
Qua gewicht lijkt de M6 ietwat beter

dan de overige White's modellen met
25 cm zoekschijf.

De nieuwe 25 cm M6 schijf voelt erg

licht aan. Met de uitstekende gewicht-

balans van de M6 is deze detector erg
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makkelijk en langdurig hanteerbaar.

Conclusie
Qua concept lijkt deze detector
nog het meest op de 6000 serie van

White's, die al heel lang in diverse
gedaanten op de markt is. De 6000

vond ik echter te duur; met wat geld

erbij had je de XLT die veel meer

mogelijkheden voor zijn geld biedt. De

M6 daarentegen is flink wat moderner
en dusdanig veel beter geprijsd, dat
deze M6 een meer dan uitstekende
prijs/prestatieverhouding neerzet. Met
name voor mensen die niets moeten

hebben van digitale bediening maar

wel echt goede prestaties willen is

deze M6 een aanrader.

Good hunting!
Wil Hofman

Zoekerservar¡ng
Ik liep alweer twee jaar met mijn White's Prizm IV te zoeken. In die tijd heb ik einde-

lijk mijn eerste munten gevonden. Voorheen liep ik met een metaaldetector die mij
niet beviel en waar ik dus ook nooit wat mee vond.

Ik wilde wel weer eens wat anders en toen ik in het blad van de DDA een advertentie

had gezien van de Matrix M6 heb ik mijn manzo gek gemaakt, dat ik toch echt weer

een nog betere metaaldetector wilde. Ik heb echt een fijne vent want.... binnen vier
dagen had ik de Matrix binnen. Gelijk uþakken, het eerste wat mij opviel, was dat

het er heel professioneel uit ziet, alles is heel mooi afgewerkt met beschermstripjes

en knopjes op kwetsbare gedeelten. Het in- en uitklikken van de stelen is echt heel

gemakkelijk en het verwisselen van de batterijen is heel simpel, vanwege de lade.

Nu het technische gedeelte. Ik ben daar niet goed in, mijn visie is aanzetten en gaan,

niet teveel poeha. Dit is wel iets moeilijker, er zitten drie knoppen op, en hij is digi-
taal afleesbaar dus. Aanzetten is heel simpel, 5 x op en neer bewegen van de schotel

voor de grondbalansinstelling, de andere twee knoppen instellen voor diepte en

discriminatie en klaar is Kees.

We zaten vlak bij zee, dus op naar het strand dan maar. Het strand was helaas opge-

spoten en echt een locatie voor oudheid was dit natuurlijk niet. Ik zette mijn detector

op strandstand en ging op pad, al snel vond ik mijn eerste 1 eurocent. Ik was verrast,

niet vanwege de waarde, maar om de afmeting. Het is maar een klein muntje waar

eigenlijk wat ijzer in zit, maar hij pakt hem wel. De 2e cent volgde al snel en later nog

een knoop en een I eurostuk. Op het strand is deze Matrix M6 echt super stil, geen

gekraak van mineralen. Van nat naar droog en omgekeerd.... perfect!

Na een tijdje toch maar wat anders verzinnen, ik wist wel een oud akkertje, maar

daar hadden spruiten gestaan en het was net omgewoeld. Dit is niet echt lekker lo-
pen, maar dit was de enige locatie waar nog wat te verwachten was, en een uitsteken-

de mogelijkheid om in een afgezochte akker nog wat te vinden. Ik keeg al heel snel

de eerste geluiden te horen, maar het was allemaal troep. Na een uur had ik 5 duiten,

een Willem cent, muntgewichtje, musketkogel, loden schijf e, tinnen ornament en

tinnen paardje. Toch niet slecht voor een Matrix M6 beginner. Dit belooft heel veel

moois voor de komende zoektijd.
Maar de tijdzal het leren, nu is het gewoon goed om de verschillende tonen te leren

herkennen. Maar dat komt vast wel goed. Ik ben er gewoon goed tevreden over.

MarjanWeeda, Zuidland
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De reden van het schrijven van deze korte reeks

is ontstaan uit diverse gebeurtenissen en ge-

sprekken. In het eerste deel is de reden van

deze reeks vooral hoe men op een goedkope en

eenvoudige wijze ijzeren voorwerpen kan con-

serveren.

lJzersterk
Tijdens een zoekdag kwam het gesprek op de grondstort
in Alphen aan de Rijn. Op deze locatie lagen veel Romeinse

voorwerpen. Veel van deze voorwerpen zijn van ......... ijzer.

Daar ik geregeld op deze locatie heb gezocht, wist ik precies

waar men het over had. De locatie is besproken in Detec-
tor Magazine 78 (De stort van Castellum Albaniana). ln dit
artikel zijn ook diverse ijzeren voorwerpen afgebeeld, die na

1800 jaar hun glans nog niet hebben verloren.
Onder veel detectoramateurs en amateur-archeologen zijn
ijzeren voorwerpen regelmatig een'zorgenkindjei Men wil
het wel behouden, maar doet dat al te vaak niet. De reden,

men weet vaak niet hoe men ijzer het beste kan behande-
len.

Sinds de Romeinse periode is ijzer het meest gebruikte
metaal voor een heel groot deel van de voorwerpen die van

metaal waren gemaakt. Het was goedkoop, sterk en mak-

kelijk te bewerken. Zo is ijzer in het bijzonder gebruikt voor
voorwerpen zoals: gereedschappen, onderdelen en wapens.

Om het allemaal te benoemen zou een behoorlijke klus zijn

achterwege laat, maar het zijn er heel veel.

En groot nadeel van ijzer is dat het roest, en met roesten
verliest een voorwerp telkens een stukje van zijn feitelijke
vorm en stevigheid. ledere keer dat er roest op een voor
werp komt is het weer een laagje van zijn 'huid'aan het

verliezen. Vaak is een ijzeren voorwerp als men het vindt
één bonk roest. Dit komt omdat het in de grond bloot heeft
gestaan aan regen, droogte en weer regen, wat het oxida-
tieproces, wat roest feitelijk is, een behoorlijke hand heeft
geholpen.

ln het bijzonder zoekers, die ijzeren voorwerpen vinden op
akkers en weilanden zullen weinig moeite doen om deze

te reinigen daar men er vaak van uit gaat dat het voorwerp

niet meer is te redden. Een ander verhaal is het als men

ijzeren voorwerpen vindt die uit grondlagen komen die

eeuwen lang afgesloten zijn van zuurstof en waar dus de

tijd feitelijk heeft stil gestaan. Veel van deze voorwerpen
hebben soms nog hun oorspronkelijke kleur en kunnen na

een goede reiniging zelfs nog schanieren of weer gedraaid

worden.

Akker- en we¡landvondsten
Allereerst de ijzeren voorwerpen, die gevonden worden op
akkers en weilanden. Deze voorwerpen dienen na thuis-
komst vrijwel direct te worden behandeld. En eigenlijk is
het, hoe triest ook, zo gewonnen, zo geronnen. Er is voor
ijzer van een akker of weiland maar één manier om schoon

te maken, de harde manier. Om ijzer goed te behandelen

dient men totbp het bot'te gaan om het voorwerp van

roest te ontdoen. Bij bronzen voorwerpen bijvoorbeeld,

kan men nog wel eens de patina behouden, bij ijzer gaat

dat helaas niet op.

Bij een harde methode is het uiteraard niet de bedoeling

dat men er met een moker op los gaat slaan, maar wel

met een hamer de eerste lagen eraf kloppen. Door het

afkloppen zal men zien dat er dan van alle kanten plakken
(of stukjes) roest van het voorwerp afgaan. ln deze fase is

het snel duidelijk of het voorwerp het gaat halen of niet.

Bij een oud strijkijzer ( om als voorbeeld te nemen) is het
mogelijk dat dan het gedeelte tussen het strijkgedeelte en

het handsvat zal afbreken, de corrosie is dan door en door.

ls dit niet het geval dan is het verstandig om er vervolgens

met een dremel overheen te gaan en het strijkijzer zoveel

mogelijk'blank'te maken. Hiermee haalt men dan de reste-

rende roest weg tot het strijkijzer bij wijze van spreken weer

gaat glimmen. Doet men dit niet, dan bestaat de kans dat
de roest binnen een paar dagen weer terug is, en kan men

weer opnieuw beginnen. Lees verder bij tonservereni

Archeologisch ijzer
Deze ijzeren voorwerpen zijn in de regel het best bewaard

en zijn de werkelijke materialistische getuigen van ons

verleden. Hoewel men er nauwelijks bij stil staat is in het
verleden 800/o van de voorwerpen van ijzer gemaakt. Veel

voorwerpen die we vinden hebben een ijzeren tegenhan-
ger, of het nu gaat om een stillus of een gesp, er is er vaak

ook een van ijzer. Veel van alle dagelijkse voorwerpen die

men nodig had voor de arbeid waren van ijzer gemaakt,

gereedschap, wapens, hang- en sluitwerk, messen, scharen,

ketels, gespen, sleutels en wat al niet meer. Helaas is het

vinden ervan een ander verhaal.



De reden datijzer, dat vaak bij opgravingen is gevonden
zo goed geconserveerd is, komt doordat het eeuwen in de
grond heeft gelegen. Heeft het voorwerp ook nog zuur-

stofarm in de grond gelegen, dan is de kans helemaal groot

dat het zelfs puntgaaf uit de grond komt. ln het bijzonder
met voorwerpen uit oude stadskernen is dit het geval. Vaak

heeft men destijds het erf opgehoogd met huishoudelijk
afval soms wel pakketten van enkele meters in een paar

eeuwen en zijn er tegelijk ijzeren voorwerpen weggegooid,
die men niet meer gebruikte. Juist deze voorwerpen wor-
den door archeologen tijdens opgravingen terug gevonden

in perfecte staat.

Voor ons als detectoramateurs doet deze kans zich voor
als er ergens een stort is met grond uit een oude stadskern

waarin zich deze voorwerpen kunnen bevinden. Zoals ik

al schreef is het vinden van deze voorwerpen niet voor
iedereen weggelegd, vaak wil men ze niet eens vinden. Het

is een heel karwei en je zult heel veel nagels op moeten
graven, maar er is wel een mooi vooruitz¡cht. Bedenk dat

met het vinden van een grote nagel men ook een pijlpunt
had kunnen vinden of een stillus, en dat laatste willen de

meesten onder ons weer wel.

Bedenk als een dergelijke grond wordt gestort dat de eerste

dagen cruciaal zijn om de ijzeren voorwerpen er perfect

uit te laten komen, als ze erin liggen. Vaakzal na een paar

dagen/weken (dit hangt vooral van het weer af) de corrosie

al zijn werk doen en is het soms gedaan met een voorwerp.
Hier telt dan ook de regel hoe kleiner hoe sneller. Het is

ook niet onwaarschijnlijk om dan een ijzeren voorwerp te

vinden met zijn eigen patina.

Het conserveren
Het conserveren van ijzer is feitelijk een vervelende zaak. De

oorzaak ligt in het feit dat ijzer een poreus metaal is. Soms

is het beter om een ijzeren voorwerp professioneel te laten

conserveren, in het bijzonder als het gaat om een museaal

stuk. Voor ons als amateurs kan dat dan behoorlijk in de
papieren lopen en niet allen hebben die middelen.Toch is

er een alternatief dat zeer adequaat werkt en voor iedereen

betaalbaar en dus haalbaar is.

Om te beginnen bij de voorwerpen van het grondstort;

Tvtee voorbeelden van sleutels, waorvon het gecorrodeerde exemplaar b¡i reinrytng

waartch¡jnl¡jkvlakbldeboardzolbreken Duidelrykisopdesleuteltezendaternde
loop von de jaren een ft¡nke korst raest ¡s ontstaan De ondere sleutel heefl n gunst¡ger

omstondgheden in de grond qelegen en ¡s d¡rect gere¡nigd.

die hebben vaak weinig te duchten gehad van corrosie en

kunnen er vaak na een kleine sopbeurt al redelijk goed uit

zien. ls dit niet het geval en ziet men sporen van roest dan

is het helaas toch zaak er een dremel over te halen en het

voorwerp'blank' te maken.

We zijn op het punt beland waar de voorwerpen van het

stort als wel van de akkers en de weilanden gelijk zijn,

namelijk zo'blank'mogelijk. Om de voorwerpen te bescher-

men tegen verdere achteruitgang kan men deze bescher-

men op een eenvoudige manier; gesmolten kaarsen of
paraffine. Mogelijk hebt u nog een oude friteuse, die u niet

meer gebruikt, vul deze dan met paraffine of waxinelichtjes.

Zet de friteuse op 160 graden en wacht tot het op tempera-

tuur is. Leg het ijzeren voorwerp in het mandje en doe deze

in het vet. Men zal zien dat er allemaal belletjes uit het voor-

werp komen. Na een tijdje houdt dit op en is het voorwerp

doordrenkt met vet. Nu kan men het voorwerp eruit halen

en het resterende vet met een zachte doek eraf wrijven. Het

voorwerp is nu binnenin helemaal afgesloten van zuurstof

en vocht en is het proces dat roesten veroorzaakt tot een

minimum gereduceerd. Nu kan men het bijvoorbeeld nog

insmeren met olie om het voorwerp wat meer glans te

geven. Wil men het weer in een zwarte kleur hebben, dan is

er nog de mogelijkheid om er met een spuitbus een dunne

laag zwarte verf op te spuiten.

U zult begrijpen dat dit slechts één van de meerdere metho-

des is om ijzer te conserveren, maar wel een die goedkoop

is en voor iedereen te begrijpen. En ook dat men niet met

chemische stoffen in de weer moet om het een en ander

U¡t de Romense t¡jd zal men zelden

kle¡ne Uzeren voa(v/erpen ¡n gove cond¡tE

\,¡nden

Aan de haak ¡s te z¡en dat deze ol een

poosje aan de oppervlokre heeft gelegen

en dat de corrosie al heeft plaats qevon

den De spl¡tpen komt van dezelfde locot¡e,

maat dan úil de ruut\tofarme kle¡ Pn ¡\

nog ¡n petfecte stoat.
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voor elkaar te krijgen. Wat mij wel het slimste lijkt is om
eerst op een oud hoefijzer te oefenen voor men bijvoor-
beeld een klotendolk onder handen gaat nemen.

Iwee andere methodes van conserveren volgen hieronder:

Conserveren van lJzer (Dirk de Jong)
Eigenlijk zijn er twee soorten ijzer; droog ijzer en nat ijzer.

Droog ijzer
Droog ijzer heeft meestal een dikke bruine korstige laag.

Ierwijl nat ijzer meestal alleen een zwarte corrosie met hier

en daar een bruine pukkel heeft. Droog ijzer kan je met een

sneldraaiende Dremel goed reinigen, probeer in ieder geval

de trillingen zo veel mogelijk tegen te gaan, omdat deze

frequentie er stukjes uit kan breken.

Wat wel van belang is bij droog ijzer, is de staat van ont-
binding. Soms herken je in een dergelijke klomp ijzer iets,

en als je het dan gaat reinigen blijkt de binnenzijde geheel

vergaan te zijn. Mijn ervaring met droog roodbruin ijzer is

dan ook zeer slecht.

Nat ijzer
Bij nat ijzer slijpt men door tot men het oorspronkelijke
vlak bereikt. Dit is zichtbaar als er glimmende stukjes ijzer
tevoorschijn komen.

Het conserveren (nat iizer)
Na het reinigen moet het voorwerp geconserveerd worden.
Bij nat ijzer doet men dit met een mengsel van IANNINE,
ALCOHOL en WATER. Dit mengsel maakt men door 100 ml.

spiritus, 50 ml. water en 10 gr. tanninepoeder door elkaar te
roeren. Het wordt op het voorwerp aangebracht met een

penseel. Daarna legt men het voorwerp, gedurende 24 uur,

te drogen op een enigszins warme plaats. De eventueel in

de poriën aanwezige corrosie gaat dan een verbinding aan

met de tannine. Tenslotte met een fijn schuurpapiertje het
oppervlak licht schuren, totdat een aantrekkelijk uiterlijk
is bereikt van zwart met glimmertjes. Daarna verwarmen
we het voorwerp tot iets boven de 100 graden en smeren

het in met een dunne laag microkristallijnen was of met
paraffine. Dit vloeit in de poriën. Na afkoeling kan men op

Een mes u¡l de 1 8e eeuv,', qevonden in vers gestorte grond van een grondbank De

khJl¡tett von ¡zeren voat','?rpen utt deze locoties honEt voak af van hoe lang de grond er

a I hg t vaor he t voorvterp word t qevond e n

de kale plekken nog wat boenwas aanbrengen. Boenwas

maakt men door aan 100 gr. microkristallijnen was 100 ml.

terpentine toe te voegen. Na een dag drogen kan je het

u itpoetsen.

Het conserveren (droog ijzer)
Droog ijzer moeten we eerst ontzouten. En dat doen we

met een oplossing van 60/o natriumsulfiet en 3 o/o natronloog

in water. Het in model geslepen voorwerp, moet van de bui-

tenlucht afgesloten, in deze oplossing weken. De tijdsduur
is afhankelijk van de dikte en de porositeit van het voorwerp
en de temperatuur. Gemiddeld bij 20 graden 2 weken, bij 50

graden 2 dagen. Het bad kan eventueel enkele malen dienst

doen. De oplossing in een goed gesloten plastic fles bewa-

ren. Na het ontzouten kort afspoelen onder stromend water

en daarna in de oven bij 120 graden goed laten drogen.

Sommige voorwerpen worden letterlijk door de corrosie bij

elkaar gehouden, deze moeten voor het logen eerst met
dun nylondraad omwikkeld worden. Conserveren kunnen

we op twee manieren.

1) Dompelen in Paraloid B-72. 10o/o in aceton. Dit geeft een

dunne plastic laag.

2) Heet impregneren met microkristallijnen was. Behandeld

ijzer moet enige tijd onder controle blijven omdat het

niet is uitgesloten dat het weer begint te werken. ln dat
geval zit er niet anders op dat weer opnieuw te ontzou-

ten en te conserveren.

Veel succes.

De oangebrachte groeven n deze vtjl (l /e/1 8e

eeu. , ) maolJ dat dc. e c,l ro qe\ opl¡g ¡\ voo!

ax¡dotie
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Vandaag re¡zen we af naar
Joure. We gaan op bezoek
bij een oude bekende van
ons allemaal. Dick Eekhol
wie kent hem niet. Dick
stond aan de wieg van onze
vereniging. H¡¡ was één van
de medeoprichters. Leuk
om te horen dat het bloed
kruipt waar het niet gaan
kan. Dick komt weer terug
bij de club. Niet dat hij ooit
echt weg is geweest. Maar
nu is hij weer officieel onze
determinator. Het is dus de
hoogste tijd om weer even
bij te praten. Natuurlijk is
het ook leuk voor degenen
die Dick nog niet kennen.

Stel jezelf eens voor:
Mijn naam is Dick Eekhof, 53 jaar

getrouwd met Henriëtte, woonachtig
in |oure, een leuk plekje in Friesland.

Wat is je beroep?:
Ik ben werkzaam als conciërge bij het
Bornego college in Heerenveen.

UIT DE COTTECTIE VAN DICK EEKHOI

Aapje l8e eeuw

Amsterdams lakenlood
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wat ik u vragen
wou.oo..

Heb je naast de detectiehobbynog
andere hobby's?:
Ik mag graag,zingen bij het mannen-
koor, ik ben daar de zware bas. Voor
de rest mag ik graag badmintonnen,
fi etsen, avondvierdaagse lopen, klussen

en vlssen.

Met wat voor een detector zoek je?.

Ik zoek met 3 verschillende detectors:

de XP-adventis, Fisher 1266X en de

Fisher Aquanaut.

Met welke detector ben je begonnen?
De bekende Tandy detector van het
merk Micronta. Daarvoor kreeg ik wel
eens een C-Scope detector te leen van
een oom van me.

Hoe lang zoek je nu ongeveer?

Vanafhetjaar 1979,d:us nu ongeveer

27 jaar.
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De Matrix M6
allround detector
Bijzonder makkelijk in gebruik
Waterdichte 24 crn schotel

Mogelijkheid voor aLIe2 D schotels

Instelbare toon identificatie
Handmatige discriminatie en diepte
Precisie VCO(.) PP schakelaar

Beeldscherm: VDI(**) getallen & diepte
Zo el<fr equentie : 1.4 KhLz

40 uur zoeken met 8 penlights
2 jaar garantie

Prijs:795r00
* Toonhoogte
** Visuele Discriminatie Identificatie

MATRIX

Detection Systems Holland
Importeur White's Metaaldetectoren

Ook verkoop & verhuur van alle andere
merken zoals Tesoro, Minelab,
Black Knight, detectie poorten etc.

Veerpad 2,8276 AP ZaIk
(bij Zraolle en 10 km aan Elburg)

Tel.: (038) 3636591,
Email: inf o@metaaldetectors.nl
Internet: www.metaaldetectors.nl

ONCE AWHITE'S,
AIIWAYS AWINNER!!!


