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vôn'¡landboek voor zoekers'.

lfllanneer kies je voot Tesoto en úeanñèel r lvllnelab? Minelab's ziin superieur op grote akkers,

ti-.

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

discriminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijf waardoor deze nog qeschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer, € 269,-

Silver FMax

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

up, denk dan eens aan deze

detector. Weegt 999 gram! Enorm

qoede prijs/kwaliteitsverhoudinq I

cibola € 495,'

Lobo
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 I 5 cm concentrische

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

schijf en met 21 x 24 cm concentrische schijf. Respectievelijk

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

derd. Niets is minder waarl

De Cibola en de Vaquero zijn veel

Versc ors is dat de

Vaq bedienen

s

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de
gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen
het dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt

krachtiger dan hun voorgangers dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de

L stabiliteit! De eerste Te¡óns zijn verkocht aan Tesoro liefheb-(+20%) en zijn daarmee echte
krachtpatsers voor een milde
prijs. Het gewicht van deze
twee modellen ligt rond de
1 kilo, terwijl er toch een schijf

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

Vereenvoudigd model van de Co¡tes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón wo¡den
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen,
diepzoekende detector. Zeer geschikt voor zoeke¡s die veel op
stranden, parken en ve¡vuild te¡¡ein zoeken.

€,699,-

Drie vederlichte TESORO reuzen I
a

Cortes

€ 369,-

€,949,.
De Co¡tes is

een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon-
de¡ is het, dat de display op de zeer krachtige

metalenstand aangeeft of het ijzer is of niet! Twee batterij-
houders met elk 4 x'1,5 volt batterijen 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!

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

Teión

en lobo (4-pins)

1 5 cm concentrisch voor € I 49,-
25 x 30 cm wide scãn voor € 1 99,-

€ 899,- en € 949,-



Minelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab onde¡scheidt zich door
zeer professionele detectors te fabriceren in het hoogste

marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend nieuwe

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

hiervan het beste voorbeeld. Onvergelijkbaar met andere d¡gitale 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-Terra's 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. Minelab's
zonder serienummer worden niet door de importeur of de fabrikant van service voorzien!

Excalibur 1000

€ 1495,- ¡ja

' De Excalibur S00 en 1 000 is de

onderwater- variant van de Sovereign.

Werkt dus ook op 1 7 frequenties. ln combinatie

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

behoort. ls als waaddetector te gebruiken in zoet- en zout

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

en toch 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.

X.TERRA

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. 4Toonhoogtes. 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 akkerg maar niet op oude stads

stort. Sommige zijn weer n¡et te gebruiken

tussen eb en vloed vanwege het 'natte zout

effect' en weer andere laat de hele kleine voorwerpjes

in vervuilde grond liggen. Vooral erg als die kleine

dingetjes bestaan uit 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 schijf van 26 cm verkrijgbaar (voor alle drie modellen).

Quattro MP
€, 949 r' (¿onder a.ce$o¡res)

€ 999r- (met oplædpad{, oplader en ¡egenhoes)

26 cm
wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

26 cm

elllptische schijf

€ 166,-

X-TERRA 30

€,469,-
'plorer SE

De Explorer 5E is de
n¡euwste topdetector
van M¡nelab.
Deze vervangt de zeer
succesvolle Explorer ll, die
door kenners werd
beoordeeld als meest
succesvolle detector ooit.

Een greep uit de verbeteringen:
. Lichtere en dunnere zoekschijf
. Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
o Kleur: zwart
. Minder ijzermaskering door snellere

processors
. Verbeterde discriminatie
. Langere batterijduur

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 stranddetector; 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 stuk lichter
(dunner) dan van de oude modellen, de schilf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer

vermogen is verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee

seconden in en uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan schijf, aan jou de

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

'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten!
Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik
met name in kleigrond. Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaad-
pack zijn bij de prijs inbegrepen.

X.TERRA 50

€,669,-
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 vormgevingl 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

€,849,-



Verkoopspecialist lllhite's en XP
(teve ns se rvi ce pu nt Be ll e Lux)

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
TeI:033-2999491
\Ã/'w.w.detector.nl
info@midholland.nl

De Trüe Stinzen
metaaldetectie

verkoop verhuur opsporing beveiliging particulieren bedrijven

Dealer van diverse merken metaaldetectors.
Een ruim assortiment metaaldetectors op voorraad.

In elke prijsklasse bieden wij u een kwalitatief goed product.
Voor hobby en professionele doeleinden.

Belangstelling? Wij adviseren u graag.

Onze website: www.detriiestinzen.nl
Wilt u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-23413977
Bezoekadres: Weth. Beerdastraal 21, Kollumerzwaag (Friesland)
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Bestuurslid ledenpassen
Therese Paraschakis
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Bestuurslid algemene zaken
Henk de Beer
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Ledenadministratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contribut¡e enz,

Natasja Boon
Poslbus 2729, 7301 EE Apeldoorn
E-mail: administratie@detectoramateurnl

Redactie Detector Magazine
Kopij en inzendìngen voor hel magazine

Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten, e-mail: redactie@detectoramateurnl

Activiteitencommissie
Voor vragen, suggesties enz over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht

bij: G Lu kassen, P osrbus 77 29, 730 1 EE Apeldoorn

Tel (050) 541 3396, e mail: zoekdag@detectora mateu r n I

Ledenpas
Voor het verkrilgen van een ledenpas van de vereniqing dient u een pasfoto op

te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en adres aan de ledenadmini-

stratie van de vereniging.

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

De contributie bedraagt per 1 januari 2006:
Leden binnenland € 30,-, via incasso € 29,-
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-.

Bank:
Rabobank 10.76,81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
Postbank 1675000 t.n.v. De Detector Amateur te Amersfoort
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Bestuur

Vøn de voorzitter

Beste leden

Na een periode van rust, een aangevuld bestuur

met enthousiaste leden, rommelt het weer in
detectorland.

We kregen verontruste berichten uit het zuiden,

dat het AWN op voordracht een advies had

uitgebracht voor een algeheel detectorverbod in de provincie

ZeeIand,

Zonder ook maar een woord met dit bestuur gesproken te

hebben, is men van mening dat wij amateur archeologen er een

zooitje van maken.

Wij zijn een groep mensen die onze hobby in de metaaldetectie

hebben gel'onden. Het enige wat gemeld word aan diverse dag-

bladen is dat wij een club goudzoekers en schatgravers zijn.

Dat dit klinkklare onzin is hoef ik onze leden niet uit te leggen.

Als er één automobilist te hard rijdt, wil dat toch ook niet zeggen

dat een ieder er maar op los scheurt. Kortom een motivatie die

nergens op slaat. En vanwaar deze manier om een hobby om
zeep te helpen? Daar krijgen we geen antlvoord op.

Regelmatig wordt aan ons gevraagd of we mensen aan kunnen

schrijven om te komen helpen bij een opgraving (niet door het

AWN maar door de archeologische dienst aldaar) daar houden

we ons dan ook aan vast. Diverse partijen zien ons wel als een

volwassen vereniging met een goed streven, en die contacten zijn

dan ook goed.

We houden echter ons vizier op dit probleem en zullen waar

nodig ingrijpen, voor zover mogelijk.

Dan goed nieuws, in het laatste weekend van maarl2007 zal er

een groots zoekweekend worden gehouden te Terwolde,zet deze

dagen vast in uw agenda.

Er zullen diverse velden ter beschikking staan maïs, gras etc,

we gaan er met zijn allen dan ook een groots feestweekend van

maken. Meer info in het magazine en op de site.

Als iaatste wil ik alle nieuwe bestuursleden die aangenomen zijn,

iå.r:r"i" 
ledenvergadering een hele mooie bestuursperiode toe

Er is nu nog een vacature niet vermld en dat is die van redacteur

van het magazine, maar ik ga er van uit dat we nu we weer met

een voltallig bestuur zijnsue deze snel op kunnen vullen.

Ik wens u allen hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling,

Met vriendelijke groet,

Roy Hutter s, u o o rzitter

Vøn de redøctie

Als redactie willen wij alle medewerkers en leden die afgelopen

jaar hun medewerking hebben verleend aan de tot standko-

ming van het magazine hartelijk bedanken. Wij hopen dat we

ook komend jaar weer op uw medewerking mogen rekenen!

Eén persoon verdient toch nog even aparte aandacht; Mart
Hoffmann. Mart, bedankt voor je enorme inzet in de afgelo-

pen Jaren.

Wij wensen alle lezers veel leesplezier, fijne feestdagen en een

gelukkig 2007 Toe. En natuurlijk veel leuke vondsten.

De redactie

Vøn de penningmeester

Vanaf 1 januari 2007 dient de contributie weer te worden be-

taald. Voor de goede orde, de vereniging verstuurt geen

acceptgirokaarten.

De automatische incasso's worden omstreeks 25 jantari
geïnd. Indien u niet per automatische incasso betaalt, dient
u de contributie zelf over te maken op één van onderstaande

nummers, onder vermelding van CONTRIBUTIE 2007 en uw
lidnummer.

Rabobank 10.76.81.048 t.n.v. De Detector Amateur te
Apeldoorn

Postbank 1675000 t.n.v. De Detector Amateur te
Amersfoort

De contribut¡e bedraagt:
Leden binnenland € 30,-,
Steunleden € 8,-,
Leden buitenland € 35,-.

Lidnummer vergeten: mail dan naar:

pcnningmeesterdda@gmail.com

De contributie dient eind februari binnen te zijn.

Als laatste wens ik u en de uwen een Gezegend Kerstfeest en

een Gelukkig 2007 loe.

De penningmeester,

loop uan Leeuwen

Data magaz¡nes 2OO7
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Door drukke werkzaamheden kwam het er

eigenlryk al maanden niet meer van. De inmiddels

oude, trouwe WHITE DFX bleef maar in de hoek staan.

Bijna voor straf leek het wel En met een beetje

fantasie keek het ding me ook nog eens verwrltend

aan, denkend aan de vele, vele dagen van alerte

signalen op vaak prachtige vondsten. Maar daar

kwam de herfst. Doorgaans geassocieerd met

gouden gloed en donkere dagen. Het werd echter

zilver met dagen vol zonneschrln en hectares akker

die net van de mals ontdaan waren.

De akkers waar ik onlangs eindelijk weer eens tekeer kon
gaan, kende ik al jaren. Ergens in de buurt van Loenen,
grenzend aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Jaren terug was

ik al op een wat verderop liggende akker wezen zoeken,
maar met bedroevend resultaat. Deze jongste akker echter,
deed meteen na betreding een flinke vonk opvlammen tot
bijna een vuurtje. Een terrein zoals beschreven staat in de
vele verhalen van piepend Nederland: stukken majolica,
pijpenstelen, pijpenkoppen (die kleine gedrongen exem-
plaren, lekker oud) stukken plavuis, aardewerkresten in vele
soorten, fl essenhalsjes en- zieltjes, gebakken kinderknikkers
... je weet het dan wel: hier mòét iets tevoorschijn komen,
dat de moeite echt waard kan zijn.

Binnen de eerste 40 meter raak: een zilveren Wilhelmina
duppie van 1904. ln aanvaardbare staat en zeker voor mij
leuk, want dat jaartal had ik niet (temidden van de vele
tientallen duppies die ik in het album heb zitten). En zo

kachelde ik rustig verder. Een paar duiten, die zo'n beetje
doorzichtig waren geworden door het verweringsproces,

dat ook in deze door-
gemeste klei stevig
gaande was. Zo ook
de andere voor-
werpen van koper,

brons en messing.
Maar daar ging White
DFX weer: PIINGG!!

Volgende duppie.
Onleesbaar, maar in

w,,i
.. .;!\!

het overgebleven profiel toch duidelijkWillempie Drie te

herkennen. Weer enkele vliesdunne, ondetermineerbare
duiten. En dan PIINGG! Derde zilr¿eren dubbeltje. Helemaal

zwart en gebutst en niets mee te doen.

Ondertussen ook wat loden voorwerpen, die ik op de

volgende blz. als uitgebreid bijschrift bij de foto, kort zal

aanduiden.

Maar toenl Vlak bij de rand van de slootl Een forse dreun
in de koptelefoon en een fraaie 58 op het display van de

detector. Aanvankelijk vond ik het zelfs een watTE harde

dreun en ik verwachtte alweer een flink stuk lood of een of
ander stevig koperen ding.
Daar kwam de ferme kluit klei los van de schep ... valt om ...

breekt open ... en daar rolt een uit de kluiten gewassen (ha,

ha, wat leuk deze woordspelingl) ronde metalen, pikzwarte

schijf. Pas bij het oprapen schoot de bliksem langs mijn rug-
gengraat tot aan mijn achillespees!

Een lel van een zilveren munt of penning. Voorzichtig de

ergste vuiligheid eraf geveegd, even in de mond (nauwelijks

passend, ondanks mijn reputatie van grote bek) en daar

kwam duidelijk leesbaar een randtekst tevoorschijn. Jaartal

goed leesbaar:1662. En de baas van de munt: PHIL llll. Lieve

hemel, een dijk van een vondst hield ik hier in mijn geha-

vende handjes.

Lang verhaal kort: door blijven zoeken tot de geplande

tijd voorbij was en rap huiswaarts. De buit meteen in mijn
geheime middel te weken gelegd en wachten. Enkele uren

later kon het ergste zwarTvoorzichtig weggeveegd worden

en alles was leesbaar. Rond de wat dunne beeldenaar stond

te lezen: 1662. PHlL.llll.D.G. HlSP.ET.lNDlAR.REX. dus in he-

dendaags Nederlands: Philips llll Bij de Gratie Gods Koning

van Spanje en lndië.
En op de flipside: ARCHID.AVST.DUC.BVRG. BRAB. oftewel

Aartshertog van Oostenrijk, Hertog van Bourgondië en

Brabant. Op advies van Ruud de Heer telefonisch de kenner

Klaas Faber geraadpleegd. Binnen enkele tellen, na mijn

beschrijving, was het duidelijk: lk had een Ducaton van de

provincie Brabant uit de klei getrokken. Fijntjes liet Faber

mij weten:"Het ¡s geen kostbare munt, hoor!" Die aardige

Klaas Faber moest eens weten HOE kostbaar deze zware

nlel9vlclrT
Ê'DÂ¡1 -RyNk.

s¡LuÉLr4ixâ
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plak voor mij
was en t5 en

zal blijven!

Totnogtoe
op een fraaie

tweede plaats

na mijn
gouden
vondst van

een Halve

Gouden Rijder, nu alweer 3 jaar geleden!

Op de foto is o.a te zien wat een veelbelovende akker dient
op te leveren. Zo zien wij een tinnen ruiter op hoofdeloos
paard. Het brok lood naast hem is ook erg aardig. We heb-
ben hier een stuk van een KOLFSLOF in beeld. Dan twee
gebroken kinderknikkers van gresbaksel met eronder een

reeks leuke, loden zegels. (Als iemand belangstelling heeft
voor loden zegels moet hij/zij dat laten weten. lk heb nog
een hele pot vol met soms aparte exemplaren). Dan een

raampen. Hoewel ik er niet zeker van ben, want waarom
zo'n scherpe punt eraan? Het klompje lood ernaast is zo'n
kootje uit het kootspel. Bepaalde varkensbotjes (voet-

beentjes) en ook botjes van andere eetbare dieren werden
volgegoten met gesmolten lood en dan kwamen er die
dingen die we op de foto zien tevoorschijn. Daar werd dan
door kindertjes mee gespeeld. (Er is vast wel iemand in

onze club die daar veel meer van af weet. En er hopelijk

I Tekst: Jan Zijlstra / Foro: Johan Koning ]

een stukje over gaat schrijven). Voorts een loden plakje uit
de zetterij van de drukker met aan zijnzijde een herden-

kingspenning van een jeugdige prinses Wilhelmina (bekend

voorwerp, wordt regelmatig gevonden). Dan een wrakke

leeuwencent uit 1920 en een koperen tuitjesachtig ding
met schroefdraad. Het laatste voorwerp (dat hangertje, zal

ik maar zeggen) levert de oplossing van een raadsel waar de

beginners af en toe mee geconfronteerd worden. Regelma-

tig worden er"spijkertjes"opgepiept die tot een lus krom-
gebogen lijken te zijn. Hoe kan dat toch? Welaan ... het zijn
gewoon de losgeroeste schakeltjes van een tussenstuk van

een halsband .ZodaT het voorwerp (of hond) bewegingsvrij-

heid heeft zonder dat het leidsel of ketting in de war wordt
gedraaid. En natuurlijk mogen op een goede akkers geen

musket- en pistoletkogels ontbreken.

U ziet op de andere foto onze Wilhelmina anno 1904, na ja-

renlang kleihappen nu veilig in haar kadertje in mijn album.

En dan de knaller, de inmiddels in mijn omgeving fameuze

Ducaton van de Provincie Brabant van Koning Philips llll uit
1662.

lk wens een ieder net zoveel lol en trotse gevoelens als ik

weer in mijn inwendige heb. En doe ons allemaal eens een

groot plezier. Schrijf je vindersavonturen op en maak er een

sappig verhaaltje vanl

Gérard Buhr, Bussum

Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen:

Omgeving Franeker

Asymetrisch,'zandlopervormig'met in het smalste deel een oog, Het betreft
een dubbelzegel of dubbelsignet waarbij het kleinste zegelvlak qua voorstel-

ling een vereenvoudigde herhaling is van het grotere.

Er is geen richtingindicatie (in welke stand het zegel af te drukken) en merk-

waardigerwijs hebben de afbeeldingen een tegengestelde positie.

Brons.

Particu liere col lectie.

S REINARD (SNEIVE)? = zegel van Reinard Sneive(?).

Huismerk.

14e eeuw of later.

Het op zich goed geconserveerde zegelstempel is qua tekst onscherp door
inwerking van bodemzuren (etsing). Wellicht ook zijn de poinsoenen waarmee

het randschrift werd vervaardigd min of meer versleten geweest.

Vooral het laatste deel is moeilijk leesbaar. De transcriptie en vooral de ge-

slachtsnaam(?) zijn dus onder voorbehoud. Dat geldt ook voor de datering die

zeker niet voor 
.l 
300 gesteld kan worden, maar wellicht veel later valt.



Exposeren?????
Als er onder de noordelijke leden

(Gr.,Fr. en Dr.) liefhebbers zijn om eens

met een exclusieve vondst in een mu-

seum te exposeren dan komt er nu een

kans.

Naar aanleiding van een kleine expositie

van detectorvondsten van Jan Tillema

(Zeerijp) en ondergetekende, deze zomer

in de afdeling archeologie van "Muzee-

aquarium"te Delfzijl toonde het Dagblad

van het Noorden belangstelling. Dit

mondde toen uit in een interview en een

mooi artikel in hun krant.

Daarna kwamen zij met het voorstel om

volgend jaar een grotere expositie van

vondsten van amateur archeologen,

detectoramateurs en van lezers van DvhN

op te zetten.

Zijzullen hun lezers via een aantal artike-

len, genaamd "Je eigen vondst'l oproepen

om "vondsten" voor deze expositie aan te

melden. De aanmeldingen zullen daarna

op een determinatieavond door een

aantal specialisten worden bekeken en

eventueel voor exposit¡e voorgedragen

worden. De expositie zal minimaal de

gehele maand mei lopen, een eventuele

uitloop naar juni is mogelijk.

Doordat de expositie breed wordt

opgezet zal een heel scala aan vondsten

te zien zijn en kunnen dus vondsten van

"Steentijd tot en met de 1Be eeuw" wor-

den ingebracht.

De eerste oproep in DvhN zal begin

februari plaats vinden en ik kom in het

februarinummer van ons blad hierop met

uitgebreidere ¡nformatie terug.

Als vrijwilliger ben ik werkzaam bij het

"Muzeeaquarium" en beheer daar met

een aantal collega's de afdeling archeo-

logie en het leek mij een goed idee om

alvast in ons mooie blad een'bproepje"

te plaatsen.

M et v r i e n de I ijke g roet,

Tjibbe Noppert

Tji bbe.n o p pe r t@zo n n et . n I

MUSEUM AGENDA
Nijmegen - 1 dec 2006 Vm 18

mrt 2007

De laatste uren van Herculane-

um. Uerwoest door de Uesuvius,

24 augustus 79

Tentoonfelling over de noodlottige

uitb¿6t¡ng v¿n deVesuvius in hetfaar 79

die de steden Pompeii en Herculaneum

volledig onder as en lav¿ bedolf Het

verh¿¿l wordt verteld ¿an de hand van

0pgegr¿ven kunf srhanen, tomputerani

maties en versl¿gen van het archeologisch

onderzoek ter plaatse.

lnlichtingen: Museum Het Volkhol

Kelfkensbos 59, Nijmeqen, 024-160 88 05,

www.mu seu n h et vo lkh of. n I

Brugge - 22 september 2006 tot 4

februari 2007

Geloof & Geluk, sieraad in mid-

deleeuws Ulaanderen

ln de middeleeuwen waren op kledij

gedragen speldjes van groot belanq.

Priesters, ridders, handela¿rs, iedereen,

van keizer tot bedelaar, speldde insignes

op De tentoonstelling brengt dergelijke

kleinoden - alle gemaakten/of gevonden

in Vl¿¿nderen - in di¿looq met rhilderijen,

mlnidluren u¡t m¿nuscripten, gebruiks-

voorwerpen en heiligenbeelden

lnlkhtingen: Bruggemuseun, Dijver I 2,

Brugge

Deventer - 14 okt 2006tlml ian
2001

flintstone, Freya en Uictoria:

10.000jaar Deventer

Na tientallen jaren speurwerk door

archeologen in en om Deventer worden de

result¿ten d¿arvan voor het eerst get00nd

De tentoonstelling g¿¿t ¡n 0p het dagelijk

leven in de prehistorie en de Romeinse tijd

in Deventer en omgeving ([olmschate,

Diepenveen, Epse en Bathmen).

lnlichtingen : Hßtorßch Museum Deventel

Brink 56, Deventer,0570 69 3/ 8J, www.

deventernuseo nl

Haarlem - 20 okt 2006 Vm 1 5

apr 2007

Hoo¡nse bodemvondsten in

Haarlem

De bijzondere vondsten uit de bodem v¿n

Hoorn zijn tijdelijk in Ha¿rlem te bezichti

qen Doorde samenstellinq van de bodem

is vooral veel, anders zo vergankelijk

materiaal, bewaard gebleven en daar ligt

hel ¿trent v¿n deze Tenloonstelling le zien

zijn o a. vilten hoeden, vondsten v¿n leer,

wa¿ronder een wambuis en een h¿akbus

uit een I 5de-eeuwse beerput.

I n lkht¡ n g en : Arch e ol o gi srh Museu n
Hoorlen, 6rote Morkt 1 8-k, Hoorlen,

023-542 08 88, open wo-zo 1 3 17 uur,

grotß toegong

Ulaardingen - 16 nov 2006 Vm 1

mrt 2007

Vlaardingenrultuur
Na bijna 50jaar is een deel van de unieke

collectie met vondsten u¡t de Vl¿ard¡ngen

cultuur teruggekomen naar Vlaardingen

B¡j w¡jze v¿n v00rpr0eÍe ¡s een vitrine

gevuld met een aantal archeologische

vondfen uit deze collede ln 2008 ¡s

het precies vijftig jaar qeleden dat de

eerste resten v¿n deVlaardingencultuur in

Vl¿ardingen ontdekt zijn

(bron: www.sno.nl)

I n I ichti nge n : 5t o d sko ntoor, Westn i euwl on d

6, Vloordinqen

Amsterdam - 1 7 nov 2006 Vm 25

mrt 2007

0b¡e(ten voor de eeuwigheid

In het land van de Nijl zag men het graf als

voorw¿arde voor een eeuwig v00rtbestaan

n¿ de dood Grafgiften konden daarom

niet m00i genoeg zijn. ln deze tentoonstel-

ling waarvan vele voorwerpen afkom5tig

rijn uit een p¿rticuliere collertle die niet

eerder te zien was, toont deze schitterende

kostb¿¿rheden van de eeuwigheid-

lnlirhtingen: Allord Pierson Museun, )ude

Turfnorkt I 2/, 1012 GC, Amçerdom,020-

525 )5 56, www.uba.uvo nl/opn, ollord.

pierson nuseun@uvo nl

Leiden - 16 dec 2006 Vm 13 mei

2007

Het gehein van de l(elten

De Europese Kelten staan al jaren in de

schijnwerpers van de belangstelling k
verschi.jnen talloze publicaties, er worden

tent00nstell¡ngen over gemaakt en meniq

televisieprogramm¿ g¿¿t ¡n 0p dit r¿¿dsel

achtige volk- Maar hoe zit dat nu met de

Kelten in de Lage Landen, de perifie van de

Keltische wereld? Deze grote tentoonstel-

ling, die eerder in het Limburgs Museum

w¿s te zien, t00nt t0pstukken uit België,

Nederl¿nd en de Duitse grensstreek Verder

is er uitgebreid aandacht voor de nieuwste

onderzoeksinzichten en de moderne

beleving van de Kelten

I n I kht¡ ng e n : R ¡j ksmu seu n vo n )ud h eden,

Ropenburg 28, Leiden, 0900-660 06 00,

www.dekelten nl
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I Tekst/tekeningen: Jan Post ]

in het noorden rran Nederland in L494

ln 1494 legde een kloosterling in Bergum, een nieuw boek
aan. We weten niet of het de abt, de prior of een klerk was.

Het boek is bewaard gebleven en ligt in Brugge in een

archief Zodoende weten we wat er in staat. Modellen van
preken, hoe men bepaalde personen aanspreekt en vooral
hoe men ze aanschrijft. En regelingen voor wie en wat niet
al. De schrijver ging niet zonder een zekere systematiek te
werk, zoals blijkt uit de eerste pagina's. De man was namelijk
zowijs, om te noteren wat voor munten hij kende en die
naar ik denk, ook door zijn handen kreeg. Zo vinden we de
gebruikelijke tarieflijst van gouden munten en hun waarde
in stuivers uitgedrukt. Alleen, hij begon op een bijzondere
manier, n¡et met het grote geld, wat me zeer verbaasde,

maar met het kleine zilvergeld. Hierbij daalde hij af van de
grootste munten naar de kleinste. Waarbij hij telkens de
omrekening gaf in de kleinste munt die in zijn omgeving,
zeg maar Friesland, of geheel Noord-Nederland, in omloop
was, alsof dat penninkje de vaste voet van alle munten
was. Dat was misschien in deze muntarme provincies in de
praktijk ook wel zo, de economie moest zijn grootste sprong
nog maken, zoals M. Knibbe onlangs aantoonde in "Lokkich

Fryslân'l De lijst leek me ook aardig voor detectorzoekers,
om dit uit te zoeken en te illustreren, want zo kom je achter
de naam die de munt in zijn eigen dagen droeg.

DE LIJST
Een Engelse stoter = 2 braspenningen of 3 philippus(sen)

of 41/zkromsTaart [= 1B skeisen]

Een oude groot is evenveel waard.

Een jager = 2 philippus = 3 kromstaart=.1 2 skeisen.

Een braspenning = 1 7z Philippus = 9skeisen.
Een boddrager = Bskeisen.
Een witte stuiver = 2 botjes = 7 skeisen.

Een Philippus (fliger) én

een leeuw én

een Keulse penning

= (zijn) 1 % kromstaart = 6 skeisen.

De andere leeuw = % braspenning = 4lz skeisen.

Een oude Vlaamse groot = 5 % skeisen.

Eengrata=5skeisen.
Een kromstaart = 4 skeisen

Een botje =31/3 skeisen.

Het vervolg van de gouden munten laten we voor wat het
is, zo vaak heeft de de zoeker geen gouden munt onder de
schotel.

Een aantal munten zijn zondermeer te herkennen. Van

de Engelse stoter, de oude groot of Gros Turnois, de oude

Vlaamse groot, heeft een ieder die in munten zit, wel een

idee wat het is, neem ik aan. De witte stuiver, daar kwam

ik ook nog wel uit, maar wat was het verschil tussen een

braspenning, een boddrager en een Philippus. De waarde

natuurlijk, 9,8 en 6 skeisen en om niets in het duisterte
laten: wat hier skeisens, schijsje, werd genoemd, noemde

men in het naburige Groningen "plak'i Nadat de munten

herkend waren/ bleek het schijsje de munt te zijn, die de

numismaten Hollandse penning noemen.

Waar moest je zoeken, want sinds de eerste uitgave van

bepaalde munten waren er soms al 300 jaar, soms 200 jaar

verlopen. De meeste munten zouden wel recent uitgegeven

munten zijn, nam ik aan, lk ondernam de zoektocht door de

gewesten en door mijn geheugen. Het resultaat wil ik hier

getekend voorleggen. lkzal mijn argumenten erbij geven.

Het was een vreemde wereld, in 1494, toen deze munten

allemaal tegelijk in omloop waren. Hoe zagen de mensen

welke munten het waren, welke criteria gebruikten ze om
de munt te herkennen en te benoemen? Het bracht me in

Frankrijk, (de oude groot), Engeland (de stoter), Vlaanderen
(ook een groot, maar van welk jaar?) Oost Friesland,'s Hee-

renberg, in Groningen en uiteraard in Leeuwarden, de stad,

die, saillant detail, de kleinste munten leverde.
De munt, diein 1494 de Keulse penning werd genoemd,

heb ik niet kunnen vinden in mijn literatuur.

1 . De Engelse stoter, niet anders dan de oude Turnooise

groot, maar redelijk op waarde gebleven. Hier heb ik

het exemplaar genomen dat zo dicht mogelijk bij 1494

lag en werd geslagen door Richard ll van Engeland. We

kennen het gewicht ervan:48 grains, en het gehalte was

"sterling"dus 15/l6frjnzilver. De klerk noteerde er de

waarde van 18 skeisen voor.



2 De oude Franse groot, voor het eerst geslagen in 1266

en snel in gewicht gedaald. Onze klerk moet een wat
lichter exemplaar van een generatie later bedoeld heb-

ben. lk beeld de eerste slag van Lodewijk de Heilige af.

Het kenmerk van deze vroege munt is het kruis op het

binnenste veld. Dat bepaalde dat men een oude, in dit
geval Franse groot in handen had. De Vlaamse groot zou

een kruis over het veld en de binnenste ring als kenmerk

nemen, die zullen we ook nog als'bud"tegenkomen. De

latere Grata imiteerde met het kruis over de hele munt,

het is dan ook de tijdgenoot van de stoter van hier bo-

ven.

De jager. Wordt met de vlieger als laatste besproken.

Sinds ongeveer 1440 in de stad Groningen geslagen,

De braspenning. Hier heb ik een munt van de stad

Utrecht voor genomen, mogelijk nog uit de tachtiger
jaren. Het kruis op te keerzijde is al gemoderniseerd.

Een oud model keerzijde, waarmee de eerste braspen-

ningen uitkwamen, vond ik in's Heerenberg. lk koos dit
beeld omdat er"Bergensis"op stond, het was bijna "van

Bergum'i de plaats van herkomst van onze tekst. Om

er achter te komen wat de beeldenaar was, die bij de

benaming hoorde, moest ik in Oost-Friesland zoeken,

waar de oude naam voor de keerzijde nog gehanteerd

werd in de dagen dat onze klerk dit schreef. Wat beide

keerzijden gelijk hebben zijn de vier lelies in dit geval

en de letters in het andere geval, tussen de benen van

het kruis. We zullen nog zien dat andere types, niet vier

gelijke elementen in de sectoren tussen het kruis heb-

ben, waarmee die munten dan een andere naam blijken

te krijgen.

De boddrager. Een type dat maar heel weinig in de Lage

Landen geslagen is. lk vond een Vlaams model en een

uit Valkenburg. Hier is het de leeuw nog, die de bodde,

de mand of mars, draagt. De keerzijde bleek uiteindelijk

het beeld dat bestaan bleef en met de bodde geassoci-

eerd bleef: het in vieren gedeelde wapen. Een munt kan

aan een zijde ontelbare malen veranderen en zelfs als

het beeld verloren gaat, dan bl¡jkt de naam nog meer

aan de keerzijde te kleven, dan aan de voorzijde. Deze

niet te verwarren met de ook gebruikte naam boddraget

onder numismatici, voor de leeuw met de praalhelm, die

ten tijde van invoering de waarde van 2 groten had. Die

nu dus iets minder waard was en die in deze opsom-

ming niet voorkomt.

Witte stuiver. Dit is een voorbeeld van de bekende

"Vertragsweispfennig"die in het Rijnland in 1385 werd

geslagen. ln de vaste verhouding van 20 in een gulden.

lk heb me hier veroorloofd om een munt van Utrecht

te tekenen en de wat kenmerkender keerzijde over te

nemen van een munt van een niet in functie gekomen

tegenbisschop.

7a. Philippus. Uiteraard genoemd naar de landsheer die de

munt uit gaf. ln dit geval Philips de Goede. Afgebeeld

is een munt die in Holland is geslagen. De Philippus is

enerzijds aan het ronde veld te herkennen dat geheel

met een wapen gevuld is. Het schild is weggelaten, een

3

6

4
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nouveauté in die dagen. Op de kz. wisselen in de secto-
ren de lelies en de leeuwen elkaar af, wat (misschien?)

ook het kenmerk voor de Philippus is. Deze muntheer
gaf in zijn leven weinig types uit, maar altijd van een
goed gehalte. Ook hier heb ik de standaardwaarde
gegeven, er is namelijk ook een halfwaarde uitgegeven.

7b. De vlieger. Hier heb ik een vrij zuivere, zilveren munt uit
Groningen voor genomen, van een al wat ouder type. lk
neem aan dat dit een vroege vorm is op grond van het
feit dat het wapentje onder de adelaar niet aanwezig is.

Dat staat wel op de keerzijde, als een schild dat over een
kruis is gelegd. Wat misschien ook een tweede kenmerk
voor de vlieger is. Zie aan het eind ook de verqelijking
van vlieger en jager.

Tc.Voor de leeuw, die de klerk noemt, kon ik een recente
munt nemen, namelijk die van Maria van Bourgondië. Al

was het een ouder type, de munt was ook al door Karel

de Stoute geslagen.

/d. ln mijn bibliotheekje heb ik uit deze tijd geen penning
kunnen vinden die uit Keulen kwam die ik ik kon plaat-

sen. Voor een voorbeeld houd ik me aanbevolen.

B. De oude Vlaamse groot. ln zijn standaardwerk over de
lonen en prijzen in België, heeft Dr. C. Verlinden, om niet
alleen afhankelijk te zijn van bedragen, ook de muntin-
structies nagerekend. Hij kwam daarbij sinds 1335 op
een lange reeks getallen, die de zilverinhoud van de

oude Vlaamse groot aangaf. Welke Vlaamse groot moest
ik nu hebben? Aan de hand van de Engelse stoter kon ik
de inhoud aan fijnzilver ervan bepalen, dit gedeeld door

18 skeiskes, leverde de zilverinhoud van het skeiske op.

Dat getal maal 5 bracht me op de hier afgebeelde munt.
Die had op gewicht en uitvoering na, nog hetzelfde
beeld als de eerst geslagen Vlaamse groot. Het was trou-
wens ook de laatste keer dat deze munt met dit uiterlijk
werd geslagen door Lodewijk de Male, de laatste van

zijn geslacht, daarna kwamen de Bourgondiërs in Vlaan-
deren aan het roer. Natuurlijk heb ik nog even gecon-

troleerd of de berekende hoeveelheid zilver ook paste

bij de tabel van Van der Linden. ln 1388 was dat volgens
Verlinden 0,78 waar ik 0,731 vond. Had onze klerk toch
nog een later slag voor zich, die ik niet bij V. Gaillard heb
kunnen vinden? De Vlaamse groot waarmee men bijna
twee eeuwen lang de waarde van alle andere munten
in de omgeving vergeleek, was dus in het geheel niet zo

waardevast.

9. De afbeelding hierboven, is die van een "grata'i lk heb
alleen de beeldbepalende zijde opgenomen, op de
keerzijde staat namelijk een vlieger. (of is het een jager?)

lk heb daar getekend: niet van toepassing. Dit is een

typisch Groningse munt, die ter vervanging van of als

aanvulling op de hier nog circulerende laagwaardige

naslagen van de originele groten werden geproduceerd.

Zie bijvoorbeeld de muntvondst van Winsum, die ca.

1448in de grond moet zUn geraakt, die vele exemplaren
van verschillende groten bevatte. De waarde is dan ook
weer een halve skeisen lager dan de Vlaamse groot. Het
is waarschijnlijk ook deze munt die een aantal keren in
oude Friese stukken voorkomt. Kenmerkend is het kruis
dat over het veld en beide cirkels met tekst gaat.

10. Het was even zoeken naar"de andere leeuw. " Omdat
er verder niet zoveel leeuwen voor komen bleek de
enige mogelijkheid deze leeuw te zijn. lk heb de laatste
slag genomen en nagetekend die de klerk, voor hij dit
schreef door zijn vingers liet glijden. Namelijk die van
Philips de Schone.



1 1. Kromstaart. Geen van de gewesten die nu al munten
hebben aangeleverd, had een kromstaart, die bij de tijd
paste. Wel passeerden de grote kromstaarten, toen ook
uitgegeven als de dubbele waarde van de toenmalige
groot, de revue, maar dezen konden onmogelijk zo

weinig zilver bevatten dat Van der Chijs ze niet als zilver
of koper biljoen zou hebben aangegeven. Het blijkt dat
in onze eigen provincie wel kromstaarten zijn geslagen,

maar dan van een aanmerkelijk kleiner en charmanter
type, dan die uit de veertiende eeuw, gelijkend op een

type dat Willem lV van Holland in zijn korte bewind
sloeg. Dit muntje, want zo groot is het geldstuk niet,
had geen wapen op of voor het lijf. Helaas is het wel
zo, dar dit muntje dit keer juist wel als "biljoen" wordt
gekenmerkt. Men mag dus aan mijn reconstructie hier
twijfelen, al is het best mogelijk dat de muntjes met een

goede zilverinhoud grotendeels in de smeltkroes terecht
zijn gekomen, en de slechtere zijn overgebleven. Bij on-
derbouwde twijfel sta ik klaar om een betere oplossing
onder ogen te zien.

"Butjesstraat'i Wat men daar voor één of meer butjes

kon krijgen daar wordt nog steeds over gespeculeerd.

Uit het gegeven dat het muntje 3 i /3 skeisen waard is,

mag men afleiden dat het gehalte nauwkeurig bekend

wa5.

Uondst van hetiaar2006 vondst

'l 2. Botje. Hiervan kan ik ook een Friese slag tonen. Wel een

bewijs dat deze munt hier in omloop was, trouwens in
het hele Noorden. ln de stad Groningen bestaat een

Tot 31 januari is het mogelijk om inzendingen
op te sturen voor de rubriek'Vondst van het
jaar 2OO6'

Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het object mee.
Voorwerpen van archeologische waarde (alles van vóór
1500) dienen te zijn aangemeld.

ln de metaalcategorie zijn er 4 prijzen beschikbaar.
De hoofdprijs van 90 euro wordt ter beschikking gesteld
door de firma Creatype. Daarnaast stelt de vereniging

O

) b

€ffi@
1 3. Tot slot: de skeisen, die nu in de numismatiek de Hol-

landse penning wordt genoemd.

Van de andere munten dan het botje wordt altijd een

half of heel schijsje aan waarde opgegeven, wat dan

waarschijnlijk ook een nauwkeurige opgave is. lk geef

hier twee voorbeelden van een schijsje: één voor 1494

en een na 1494.Een schijsje op zich was drie miten

waard, een munt die onze klerk niet noemt. Wel komt
deze mijt voor in andere tarieflijsten. Ze bevatten geen

zilver,ze waren geheel van koper. (Geen tekening.) ln

ieder geval, u als detectorzoeker, kunt nu aan uw eigen

vondsten zien dat het rekenen in de middeleeuwen
geen sinecure was.

LITERATUUR
Manuscript Brugge 558

Vertaald door Eibertvan derVeen U¡tgave: Streekmuseum Bergum 2006

Secu ndai r:

Dr C Verlinden: Documenten voor de geschledenis van prijzen en lonen

M lloc en ll Enno van Gelder: Les monnaies des Pays Bas Bourqiugnons

et Espagnols

A Kappelhoff: Die Múnzen Ostfrieslands 1984

P Spufford : Handbook of medieval exchange

VA N H E T

nog 3 prijzen (DDA-bonnen van 50 euro beschikbaar.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een DDA-bon van 50
euro.
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14 Met natte voeten in de
komkommers

foto 1

Het is eens per jaar komkommertijd, een
periode waarin onze hobby op een wel erg

laag pitje staat.

De zoekmicrobe is voor vele zoekers nog
wel aanwezig,maar slechts in sluimerende
toestand. Het gebrek aan vrij liggende akkers

die één voor één worden ingezaaid doet bij

men ig metaaldetectoramateu r de
wenkbrauwen fronsen, kortom de
spreekwoordel ij ke zoekersriem wordt voor

een trjdje opgeborgen ,

Eindelijk tijd zat om wat anders te doen?

Dan toch maar die allang wachtende kamers

verven, huiselrjke klusjes opknappen of toch
maar even de tuin van het welig tierende
onkruid wieden vaak tot groot genoegen van

vrouw of vriendin? Ol we gaan
"waterzoeken"!!

foto 2



Yessssst Gold, Gold,

eindelijk goud!! voorbijgangers die

ons stiekem gade

sloegen, je kon ze

bijna luidop horen

denken:"Zijn die nou helemaal gek?'i

Vlak bij de deur werd een oude zwemplaats

tot in de puntjes afgezocht, oudere Belgische

Ceres munten, zilveren hangertjes en ringen,

en koperen hebbedingetjes werden door ons

gevonden. Het kon niet langer uitblijven, het

zweemzoet verlangen om eindelijk eens goud

te vinden in de leeggeschudde waadschep

werd eerder dan verwacht vervuld, de ontlading
en voldoening die hierbij gepaard gingen, zijn

onbeschrijflijk. Het slijk der aarde, ook wel goud
genoemd lag opeens te blinken in mijn hand. Yessssss, Gold,

Gold, eindelijk goud!! (foto 2)

ln ijltempo gingen toen de watertjes in mijn regio één voor
één voor de bijl. De watervondstjes stapelde zich in een

recordtijd op, wat resulteerde in een gestaag voller wor-
dende vitrinekast (foto's 1 en 3). De steeds groter wordende
ervaring, bij het gebruik van de detector en instellingen
tijdens het zoeken, maakte mij tot een, ietwat gedreven,

succesvol waterzoeker.

Eén belevenis zit gebrand in mijn geheugen van dit afgelo-
pen jaar, met wel een hele speciale vondst.

Dat was die keer dat ik op een avond een zandwinningsge-
bied wilde doorzoeken met Rammstein. Dit verhaal wil ik
jullie zeker niet onthouden.

Dit water wordt heden gebruikt door surfers, zeilers, vissers

en vroeger werd er wel wat gezwommen. De gedachte "we

vinden er wel wat" kreeg die avond wel een bepaalde mooie

betekenis. Toen ik tijdens het waden een luide hoge toon

door m'n hoofdtelefoon kreeg en een paartellen later plots

enkele munten en stukjes koper terug vond in mijn

waadschep was niet meteen m'n spreekwoor-

delijke eurocent gevallen. Tot ik één van de

muntjes aandachtig begon te bekijken, tussen

duim en wijsvinger het vuil eraf wrijvend, in
een flits wist ik het. Mijn haren kwamen recht

overeind op de armen, kietels in de buik en

rillingen over heel m'n lijf toen ik het
jaartal bekeek dat op de muntjes

stond vermeld.

Twee munten 2 cent Leopold I

omstreeks 1861 en 1863 had ik in

handen. Als in een soort trance

begon ik in en om het gegraven

onderwaterputje heen te spit-

ten, in totaal vond ik B munten

waar,onder een zilveren 2franc
Napoleon lll van 1866 (foto 5) en

een compleet frame van wat oo¡t

een geldbuidel moet zijn geweest
(foto 4).

ThuisÇekomen bekeek ik aan-

dachtig deze merkwaardige

vondst, iets klopte niet in het ver-

haaltje, de zandgroeve dateerde

van net na WO ll en het munt-
schatje was zomaar bijna 100 jaar

ouder!1.



De oplossing kwam dan ook enige tijd
later. Bij één van de volgende bezoe-
ken aan dit watertje, ontmoetten we

daar een oude man op een bromfiets
die ons wist te vertellen dat hier in de

beginjaren'60 meermaals bagger-
slib werd gestort uit een omliggend
natuurlijk riviertje. Opeens was het
mysterie opgelost.

Verdere vondsten uit deze periode

werden gedaan door Rammstein en

mezelf in de vorm van enkele loslig-
gende Franse munten en nog enkele
Leopold ll centen die her en der ver-

spreid werden bovengespit.
Wat een meevallerll!l

Moment van dit schrijven, bijna eind
augustus 2006, beginnen de geoogste

akkers weer te lonken, de drang van

de akkerzoekmicrobe krijgt stilaan

weer de overhand. lk ga dan ook een

van volgende weken het waterzoeken

stopzetten, ik kan niet anders, het
is sterker dan mezelf. De CZ 20 mag

dan weer in de bijbehorende zwarte
koffer voor een welverdiende vroege
winterslaap.

ln de komkommertijd ergens voorjaar

2007 ontwaakt ie wel samen met het

in mij sluimerende waterzoekvirus, en

dan ga ik weer

waterzoeken!!l

Stingray

Het Detector Magazine in 2007 ook in de brievenbus?

Alles over uw contributie op pogino 6

et was op een perceel waar ze

bieten hadden gerooid en waar

binnen afzienbare tijd geploegd

zou gaan worden.

Snelheid van zoeken was dus geboden.

Na een paar banen gelopen te hebben
(en natuurlük langs het uitgezette

lijntje) kwam ik vlakbij de perceelsgrens

die aan een oude sloot grenst.

Hier was het waar het signaal doorkwam.

Na een paar vette kleiklompen omge-

woeld te hebben, had ik uiteindelijk nog

maar een natte kleifilm over waar toch het

signaal in moest zitten.

Na een paarþeldtel bewegingen"met
de vingers ontwaarde ik iets wat op een

kleine penning leek.

Een beetje "extra vocht"deed de rest en

liet een fraai zilveren penninkje zien.

Thuisgekomen heb ik de maat nog even

genomen van de munt.

Deze is: 1 1,5 mm rond en 1 mm dik.

Aangezien mijn "muntenbieb" niet alles-

omvattend is, riep ik voor de determinatie

de hulp in van de autoriteit op muntenge-

bied dhr. Arie van Herwijnen.

Deze kwam met de volgende

determinatie:

Graafschap Gelre.

Penning z). ( 1234-'1255)

M u ntheer: olto 1 1 (1 229-1 27 1)

Muntplaats: Arnhem.

lk hoop, eventueel, met dit verhaal ons

mooie blad, "De Detector Amateur'i weer

verder te sieren.

Met v r i e nd el ij ke g roet,

Piet van Schuppen.
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Toeken op het strard, een m
+'.- 'a.

isdrüf?

Hallo medezoekers,

Hiermee wil ik een ervaring in Portugal met jullie delen.
lk heb het hele zomerseizoen met mijn zoekmaatTeun, wij
zijn allebei uitgewerkt (VUT), het Nederlandse strand zeer

succesvol onveilig gemaakt. Dus alle gelegenheid om bij
nacht en ontij de stranden uit te kammen.

Toen onze spaarpot aardig gevuld was met euro's en diverse
sieraden, kregen we het verlangen om ons seizoen wat te
verlengen. Het buitenland is dan natuurlijk'een goede optie,
omdat de stranden van Frankrijk, ltalië, Spanje, Portugal

e.d. de gehele zomer druk bezocht worden.

Na ampel beraád moest het Spanje worden, de stranden
van llorett de Mar staan immers bekend om hun geweldige
drukte. Op lnternet op zoek naafeen voordeligrapparte- -
ment. Een reisje was snel geboekt, en de voorbereidingen
konden beginnen. De pret was echter al snel bedorven,
omdat we van verschillende zoekers te horen kregen dat we
het slechtste strand van Spanje hadden uitgezocht. Zand is

er nauwelijks, alles is grind en stenen, en het strand loopt zo

steil af dat je na drie stappen in het water al kunt verdrin-
ken. Kortom naar Benidorm hadden we gemoeten.

Kontact opgenomen met het reisbureau, en deze wilde ons
gelukkig terwille zijn. Alleen Benidorm was niet meer
beschikbaar in de door ons geboekte periode. Portugal

dan maar, ik was er al eerder geweest en.had daar âardigg

vondsten gedaan. Dus op naar Albgfeira.- 
"''r\-.

Deeerste dag, na drie uur in debr¿¡dende zon, hadden we

samen 4,50 euro. Laat ik voorzichtig zeggen dat ik een

ietsje teleurgesteld was. De volgende dag vroeg op, en bij

laag water een poging gewaagd. Na twee uur ongeveer

60 euro en de eerste gouden ring bovengehaald, dat ging er

al op lijken. De dagen er op kwam er een sterke wind
opsteken, en daardoor dus zeer hoge golven uit de Atlanti-
sche Oceaan. ln één nacht was er van het gehele strand

een halve meter zand weggespoeld, en kwam er dus zand

b[òot te liggen waar we normaal niet bij, konden. Toen kon

het feest echt beginnen, de ene munt na de andere kwam

uit het zand, ln totaal ruim 500 euro,8 gouden ringen, een

stukof twaalf zilveren ringen en een zilveren armband. En

we hadden nog een weekte gaan. Dus de pret kon niet op.

Maar helaas, mijn maat was iets eerder naar het strand

vertrokken dan ik, ik moest nog even bellen. Toen ik na tien
minuten aankwam op het strand zag ik een politieagent

trekken aan de detector van een Engelsman die we daar

al eerder ontmoet hadden. Zijn surfmaster werd in beslag

genomen. Dus ik als een haas er vandoor. Terug naar mijn

kamer ging via een helling van 12o/o en 600 meter lang.

__*o,--



Volgens mij heb ik een nieuw record gevestigd, want ik was

in twee minuten boven. Mijn detector in mijn kamer gezet,

en gelijk weer terug om mijn maat te waarschuwen. Hal-

verwege de eerder genoemde helling kwam ik hem echter
tegen met alleen nog een schep op zijn nek.

Behoorlijk chagrijnig hebben we de hele avond op het
balkon naar buiten zitten staren. Mijn maat moest zich de

volgende dag melden op het bureau van de Politia Mari-
tima, de strandpolitie dus, om zijn paspoort te laten zien, en

zijn detector een Fisher i 280X weer op te halen.

Mis, er werd een kopie van het paspoort gemaakt en een
procesverbaal volgde, de detector ging in depot, en de

officier van justitie zou gaan bepalen wat er verder zou ge-

beuren. lk heb van de politie een boekje gezien waarin staat
dat de boete begint b¡j 2500 euro. Het wordt beschouwd als

een misdrijf en geen overtreding.
lk heb nog een geprek gehad met de reguliere politie op

straat, deze vertelde dat Ricardo Anthonius Pereira Arvela

van de strandpolitie een aktie is gestart om detectoristen
aan te pakken. De strandwachten werken mee, en zij bellen

de politie als ze je zien lopen. 's Avonds in het donker zie
je echter wel Portugezen met detectors over het strand

scharrelen, (hadden wij ook moeten doen). Dus het gedoog
beleid is over en de wet wordt hier weer streng gehanteerd.

Dus hiermee een waarschuwing voor andere zoekers, wees

zeer voorzichtig in Portugal, of laat je detector thuis en

geniet van de zon.

Op bijgaande foto mijn aandeel in de buit, 263 euro,6 gou-
den ringen, T zilveren ringen en een zilveren armband.

vr.gr.

Leo Verheij

HEILIG EN PROFAAN 3

Sinds hetverschijnen van HEILIG EN PROFAAN I (1993)

bleven vele nieuwe typen religieuze en profane insignes
tevoorschijn komen uit de Nederlandse en Vlaamse bodem.
In 1995 ging het Project HP2 van start: De Stichting Mid-
deleeuwse Religieuze en Profane Insignes deed een beroep
op vele Nederlandse en Vlaamse wetenschappelijke instel-
Iingen, archeologische diensten, musea, particuliere verza-

melaars en amateur archeologen om kennis en materiaal
ter beschikking te stellen voor dit tweede standaardwerk.
HEILIG EN PROFAAN 2 (2001)vormde een wezenlijke
aanvulling op het eerste deel 1. Het bevat een groot aantal
nieuwe typen insignes. Door enkele spectaculaire vondsten
zijnvariatie en kwaliteit verder toegenomen. Van in deel I
gepubliceerde fragmenten zljnnu gave exemplaren opgeno-
men. Eerder niet of onjuist geduide insignes konden worden
geïdentificeerd. In het tekstgedeelte belicht een groot aantal
auteurs het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.

Na de boeken Heilig en Profaan 1 en 2 op weg naar HEILIG
EN PROFAAN 3.

De twee eerste delen van Heilig en Profaan vormen met de

beschrijving van bijna 2300 insignes een boeiend, comple-
mentair naslagwerk. Na het verschijnen van deel 2 (2001 )

bleven zowel vondsten als meldingen gewoon doorgaan: het
insignemateriaal is werkelijk onuitputtelijk in variatie. Een

in 2001 gestarte digitale database'HP3'groeit gestaag en op
dit moment zijn hierin ongeveer 350 insignes gedocumen-
teerd die in aanmerking komen voor het derde deel: nieuwe
lypen, variaties op bekende typen, rectificaties, identifica-
ties, gave exemplaren van eerder gepubliceerde fragmenten,

enzovoort! Daarom heeft de Stichting het startsein gegeven

voor Project HP3.

OPROEP
De Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes

doet een beroep op u als archeoloog, amateur-archeoloog en

metaaldetectorzoeker; op musea, archeologische diensten en

instellingen, en op particuliere verzamelaars in Nederland
en Vlaanderen.
Blijf ons uw insignes/insignevondsten melden en werk met
ons samen aan de inventarisatie van nieuwe en/of afwij-
kende typen insignes en de totstandkoming van Heilig en

Profaan 3. Ook in het derde deel gaat het om laatmiddel-
eeuwse draagtekens, vondsten uit Nederland en Vlaanderen

die niet later gedateerd zljn dan 1530. Reageer per email of
gebruik het postadres van de Stichting.

HEILIG EN PROFAAN 3 zal een welkome en passende aan-
vulling zijn op de delen I en 2. Ook dit derde deel zal een

uitgave zljnvan de Stichting Middeleeuwse Religieuze en

Profane Insignes en verschijnt in de reeks Rotterdam Papers.

Samenstelling en redactie: H.f.E. van Beuningen, A.M. Kol-
deweij en D. Kicken. Verwachte verschijningsdatum: 2009.

Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes
Gooyerdijk 43,3947 NB Langbroek
www.medievalbadges.org/
foundation@medievalbadges. org



Levendigheid in'Het
Land van Hilde'.

"Onze bedoeling was een

levendig en toegankelijk ver-

haal te vertellen"schrijven de

auteurs in de inleiding van Het

land van Hilde, archeologie in

het Noord-Hollandse kustge-

bied.ln dat voornemen zijn zij

geslaagd.

Nu biedt de archeologie van

de periode 600 voor Christus

tot 800 na Christus in het Oer-

lJgebied voldoende interessant

materiaal. Een kano van 26 eeu-

wen oud; sceatta's en skeletten.

Tot die laatstgenoemde vondst-

groep behoort ook Hilde van

Castricum. Het skelet van Hilde

werd in 1995 redelijk intact

aangetroffen tijdens archeolo-

gisch onderzoek in Castricum.

Zij is tot leven gewekt dankzij

een gezichtsreconstructie. Het

leven van deze vierde-eeuwse

vrouw vormt de rode draad in

I Tekst: Leon Mijderwijk I

het boek dat na een chrono-

logische instap thematisch is

ingedeeld.

Het gaat om vertrouwde

onderwerpen: voeding; het da-

gelijks leven; goden en rituelen;

wapens en handel.

Ondanks dat de tekst hier niet

veel nieuws biedt voor een

kenner van deze periode is het

boek zelfs voor hem of haar de

moeite waard. De vele tekenin-

gen van de hand van Rob van

Eerden zijn namel'rjk een lust

voor het oog, maar bovendien

nuttig voor het verhaal. De

illustraties verzorgen een groot

deel van de gewenste leven-

digheid. ln veel archeologische

boeken zijn de gevonden

voorwerpen de illustratie bij

de tekst. Het is dan aan de ver-

beeldingskracht van de lezer

om het voorwerp in contact te

brengen met de mens. ln Het

land van Hilde wordt de vondst

getoond samen met zijn maker

of gebruiker. De artefacten

vormen een onderdeel van het

leven van de mens. Een bron-

zen schaar is niet langer een

voorwerp in de vondstcatego-

rie'metaali maar is een nuttig
gereedschap in de hand van

een vrouw die kleding maakt.

Zo gaal dat ook op voor de

huls die aan het uiteinde van

een drinkhoorn zat. Dit ¡s een

kunstig kleinood, maar bovenal

een onmisbaar onderdeel van

de dierbare'metgezel' van de

Germaanse man.

Rijkelilk gevulde hoorns zorgden voor de nodtge levendtghe¡d.

Een intrigerend hoofdstuk is

"Oude geluiden, stille getuigen"

over de taal van de bewoners

van het Noord-Hollandse

kustgebied. De archeologie

heeft aan de taalkunde een

bijdrage geleverd in de vorm

van vondsten van runeninscrip-

ties. ln het onderzoeksgebied

zi)n deze echter niet aangetrof-

fen, Aan de hand van woorden

wordt de verwantschap van

West-Germaans en Oud-Fries

en hedendaagse talen belicht.

In hoofdstuk 9 wordt de

geschiedenis van toen naar nu

verteld, waarbij uiteraard de

belangrijke rol van het water

ter sprake komt. ln alle tijden

zijn mensen act¡ef geweest in

het kustgebied. Die activitei-

ten hebben zowel boven- als

ondergronds sporen nagela-

ten. De schatten onder onze

voeten (hoofdstuk 10) die zijn

gevonden hebben gezorgd

voor het nodige inzicht in de

periode. Het duiden van deze

vondsten is belangrijk voor de

wetenschappelijke kennis. Het

is echter een vak apart om die

kennis inzichtelijk én interes-

sant te maken voor een groot

publiek. De reconstructie van

Hilde en de publicatie Het land

van Hilde zijn geslaagde proe-

ven in dit vakmanschap.

Claudia Dekkers, Gaston Dorren en

Rob van Eerden, Het l¿nd van Hilde,

Archeologie in het Noord-Hollandse

kustgebied (H¿arlem/Utrecht 2006)

ISBN: 90 5345-288-5, € 1 9,95 U¡tqe

vert Matrijs, www.matrUs.com

Van skelet tot h¡sto babe: H¡lde van

( ottn(um
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zoeken, Gebruik

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48,-
5215 Mt's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0173 548 1199,

fax: +31 (0)73 548 1195

E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl
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Waarom u nu kiest voor een

C.scope, Fisher of TroV detector

bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar
ervailng

. Wii hebben een goed contact

met de labrikant
. Wii hebben leveringen rechtst-

reeks van de fab¡ikant
. Wii ziin op de hoogte over de

laatste ontwikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle

verbeteringen aan de detectors
. Wii hebben alle modellen op

voorraad

. Wii leveren detectors met CE

keurmerk
. Wii hante¡en een eigen

garantietermijn van 3 jaar

. Wii leveren met Nede¡landse

handleiding
. W¡i z¡¡n ook open op zaterdag

(na afspraak)

) ,'
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CSC PE
cs660
Met de C5660 begini professir neel

detecteren pas echt. Een volwaardige
metaaldetector in de 'LAZY 5' klasse

voor een ongelofelijke lage prijs. Zoals

bij vele sporten en hobby's leveren
fe ling en volharding pas resultaten

op als u over het goede
È: materiaal beschikt.

'l e"gurundeerd is de.' 
C5660 het instrument

¿f
lJ-

cs990xD

m€coPE

@

dat u nodig hebt.

De 990 is niet

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.

12tO
De gevoeligheid voor relikwieën is nu

beter dan oo¡t en het dieptebereik is

tot nu toe nog niet geëvenaard.
De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te
'kijken', een nauwkeurige grondbalans

regelaar voor moeilijke grond- condi-
ties en een'silencer'voor stil en

duidelijk discrimineren. 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 5MD 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 niks,
sínds zijn
introductie

een van de meest

't ¡¡

rt
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verkochte detectoren. C5990XD

discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoor-

[eeld een spijker aan. Grondeffect en

discriminatie zijn instelbaar.

csr220R
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 C55MXP.

Snelle respons met extra 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 Rf
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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Hoe kom ¡k

aan een leuke

zoekstek ???

Een domme vraag natuurlijk want normaal gesproken zulje daar
zelf actief achteraan moeten. De mensen komen normaal gesproken
niet bij je met de vraag of je bij hun wilt komen zoeken (of het moet
al een zoekopdracht zijn).
Met mijn buurman en tevens zoekmaat Marten hebben wij deze
zomer de stoute schoenen aangetrokken en een kraam gehuurd op
de plaatselijke Spijkster jaarmarkt waar altijd veel volk op af komt uit
de regio.

Wij hebben van onze vondsten een leuke expositie samengesteld
(zie foto's) en deze bestond zowel uit detectorvondsten als de z.g.n.
bijvondsten.

Het geheel hebben wij opgefleurd met determinatieboeken en
natuurlijk onze prachtige verenigingsbladen.
Het weer zat gelukkig mee en dan is het goed toeven aan het Loug
in ons prachtige dorp Spijk.

Voor heel veel mensen was het een verrassing, wat wij aan vondsten
uit deze omgeving boven de grond hadden gebracht.

Boven de kraam hadden wij een bord geplaatst met een tekst van
de onderstaande strekking:

Gevraagd:
Zoekplaatsen,
weilanden,
akkers en
tuinen.
(na de oogst)

En daar kwamen

een hele serie

leuke contakten

u¡t voort, met als

resultaat dat wij
voor de komende
herfst een vijftiental nieuwe zoekplekken hebben gekregen en

tevens twee opdrachtjes om in tuinen zoekgeraakte trouwringen te
helpen opsporen.
Al met al een prima dag, waar wij veel nieuwe contakten aan over
hielden. Ook hebben wij uitleg kunnen geven over het zoeken met
een metaaldetector en natuurlijk over het lidmaatschap en de ma-
gazines van onze mooie verenigingen.
Resultaten van onze nieuwe stekken hebben wij nog niet maar zo
gauw er wat te melden is, horen jullie van ons.

Misschien is deze manier ook voor anderen geschikt om je omge-
ving positief voor te lichten over onze mooie hobby en er een aantal
mooie zoekstekken aan over te houden.

Groetjes en piep ze,

Marten Bolt en Tjibbe Noppert
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GRATIS. handboek voor zoela.ers bij ølle modellen
de DDA. Zie onze websíte voor meer ínformatie.
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recreatiep ark De Scherpenhof
* * * *

Een paradijs aan de l)ssel
Recreatiepark De Scherpenhof, op steenworp afstand van het rustieke dorpje Terwolde,

is een zeer complete recreatiecamping voor jong en oud De camping is schitterend

gelegen aan de lJssel en grenst aan de Veluwe Uniek op ons parl< zijn het overdekte

speelparadijs 'Play-City' en het eveneens overdekte zwembad.

Gezinscamping met j achthaven
Het parl< omvat een gezinscamping en een eigen jachthaven met open verbinding naar

de lJssel De camping is geschikt voor caravans en tenten tot maximaal zes personen

op ruime standplaatsen met een elektra-aansluiting (4 ampère) Er is een l<euze r-rit

plaatsen d¡rect aan de lJssel, aan de recreatieplas of op het binnenterrein De jachthaven

beschikt over zeventig ligplaatsen en een aantal plaatsen voor jetski's

Ghalets, stacaravans, bungalows en appartementen
U kunt kiezen voor een verblijf in een geschakelde gelijkvloerse bungalow, een apparte-

ment, eetr chalet of een stacaravan. De accommodaties zijn comfortabel ingericht en

voorzien van keuken, ruir¡e zithoek en een badkamer ¡net douche en toilet, Ze

beschikken bovendien over een kleurentelevisie en een terras met tuinmeubilair Een

aantal 6-persoons bungalows heeft de mogelill<heid om via een tussendeur gekoppeld

te worden, waardoor een 12-persoons bungalow ontstaat

Voor onze brochure kunt u bellen naar: +3'l (0)571 291 731

r ecre atiep ark De Scherpenhof
Bandijk 60 7396 NC Terwolde I +31 (O)571 291 731

f +31 (O)571 292 267 e info@scherpenhof.nl i www.scherpenhof.nl

WWW.SUCCESPARKEN.N L . 0900.1223344
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Jub¡leum Toekweekend
maart 2007
ln 2O07 viert de vereniging een jubileum,

jawel het jubileum van 15 jaar Detector

Amateur.

Dit wilden we natuurlijk niet ongemerkt

voorbij laten gaan en daarom pakken we

groots uit. Voor het zoekweekend in het

nieuwe jaar hebben wij een hele leuke

locatie gevonden.

Op 24 en 25 maart2007 is er een groots zoek-
weekend in Terwolde. De voorbereidingen hier-
voor zijn dus ook in volle gang.

Zowel op zaterdag als zondag zullen er wed-
strijden zijn voor de jeugd en voor volwassenen.
Tevens kan men gebruik maken (voor de kids)
van Playcity (speeltuin etc.). Tijdens de avonduren
zullen we zorgen voor'live muziek'. En natuurlijk
kunt u gezellig samen de avond doorbrengen
onder het genot van een hapje en drankje, en
diverse andere activiteiten.
Dit alles vindt plaats op recreatiepark de Scher-
penhof te Terwolde in het midden van het land.

We hopen en rekenen er natuurlijk op dat we
zoveel mogelijk mensen zien en horen. Dat is voor
ons als bestuur en activiteitencommissie toch ook
een blijk van waardering voor onze inzet al die
jaren.

Er is een ruime gelegenheid om te overnachten
met tent of caravan, maar ook in een apparte-
ment of stacaravan (zie ook advertentie hier-
naast). Meer hierover op de website van de
vereniging en in het februari/maart nummer van

volgend jaar.

INSCHRIJVING
lnschrijven vindt plaats door voorinschrijving.
Na ontvangst van uw aanmelding per mail of brief
zullen we u een code toezenden. Na ontvangst
van uw betaling met de vermelding van de aan u
toegekende code is de inschrijving definitief.

Aanmelden kunt u via zoekdagdda@gmail.com .

Of door een brief of kaartje te sturen naar
postbus 2729,7301 EE Apeldoorn.

PRIJS:

Leden: Weekend 25 euro
Per dag 15 euro

Niet leden: Weekend 30 euro
Per dag 20 euro

Dit zijn de kosten voor het zoekweekend. De

kosten voor overnachting zullen moeten wor-
den voldaan door betaling aan 'recreatiepark de
Scherpenhof'. Op de website zal hier een kortings-
code voor bekend worden gemaakt.



Weer goud onder
de schotel!

Het zal in het bestaarì van

onze vereniging niet vaak

voorgekomen zijn dat een zoeker

in één jaar 2x een vondst inbrengt
voor de "vondst van het jaar'i

Ondergetekende had zeker niet

gedacht dat hem dat zou

overkomen. Zeker, als er weer

eens mooie vondsten werden

gedaan door andere zoekers

waarvan verslag werd gedaan in

ons verenigingsblad, dan

droomde ik ervan zelf zo'n mooie

vondst onder de schotel te krijgen.

Maar dat me dat twee keer in één
jaar zou overkomen, had ook ik

niet durven dromen.

ln hetjuli nummervan het
"Detector Magazine"van dit jaar

deed ik verslag van de vondst van

een gouden dukaat uit1741.

Deze vondst die ik nog steeds

als mr.¡n mooiste ooit beschouw,

kreeg op 1 1 november een mooi

vervolg.

Als weerman Piet Paulusma zijnzin
had gekregen dan waren mijn zoek-

maat Dick Eekhof (wie kent hem niet?)

en ik niet op pad gegaan.

De weersverwachtingen waren bar
en boos. Desondanks vertrokken Dick
en ik in alle vroegte in de stromende
regen naar de stek die we op het oog
hadden. Eenmaal aangekomen klaarde
het weer op. De regen maakte plaats

voor prachtig zoekweer. Het veld lag er

mooi bij en Dick en ik hadden er zin in.

We wisten dat we op een locatie

waren waar wat te
vinden was.

Binnen het uur had-

den we al verschei-

dene munten aan

de grond ontfutseld.
ln hoofdzaak duiten
van slechte kwaliteit
(de zogenaamde doorkijkers) en 2

zilveren dubbeltjes (Willem 3;1862 en

Wilhelmina; 1 941) ln de ochtenduren

die volgden, kwamen daar nog vele
munten bij. Bovendien vonden we nog
enkele leuke andere vondsten zoals

een mooi bureaustempel en een mooi
kraantje.

Na een kleine hap in de middagpauze

besloten we ons geluk aan de andere
kant van hetzelfde veld te beproeven.
Ook daar kwamen weer vele munten
af waarvan nog één keer zilver (Willem

2; slechte kwaliteit) ln totaal vonden
we die dag 117 munten. Veel, maar op
3 na allemaal van zeer slechte kwali-
teit. Het hoogtepunt van de dag vond
plaats om een uur of drie.
Dagdromend en op de automatische
piloot legde ik mijn zoveelste signaal

bloot. Dit keer geen duit, spijker of
niet te determineren stuk oud ijzer,

maar een prachtige oude bewerkte
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stamt. Mochten sommige lezers mij

meer kunnen vertellen dan houd ik mij

aanbevolen.

Om misverstanden te voorkomen wil

ik er nog wel even op wijzen dat het

vinden van zoveel munten op één

akker tegenwoordig een zeldzaamheid

is. Bovendien is het pas de tweede
keer in 10 jaar dat ik'bud"goud vind.

Beide keren dus in 2006.

Met deze prachtige ring wil ik ook
graag meedingen naar de"vondst van

het jaar 2006'i

R i nke N ijd am, rnijdamgbor n ego. n I
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gouden trouwringl Alle vermoeid-

heid en stijve spieren verdwijnen op

zo'n moment in één keer. Dit zijn toch
de vondsten waarje het voor doet.

Van Dick begreep ik dat vanaf 1 820

gouden sieraden werden voorzien van

een goudmerk. De door mij gevonden

ring ontbeerde een goudmerk en

zal dan waarschijnlijk ook voor 1820

vervaardigd zijn. Dit wordt gestaafd

door de grote hoeveelheid duiten die

we vonden op deze akker uit de 18e

eeuw. Voorlopig ga ik er dan ook van-

uit dat deze ring ook uit deze periode
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De inboedelverzekering en de vondstenverzameling
Overwegingen om entge helderheid te verschaffen

Zo door de tijd heen is onze collectie

vondsten waarschijnlijk al aardig gegroeid

en het zou best wel eens kunnen zijn, dat
zij al een behoorlijke waarde vertegen-

woordigt.

Moet je dit nu wel of niet (extra) verzeke-

ren?

lk ga geen advies geven, want wat is

een waarde? Hechten wij er wel waarde

aan, zo ja, is het dan emotionele waarde

en/of is het een financiële waarde. Als het
gestolen wordt, w¡llen we het dan persé

vergoed krijgen of leeft de gedachte:"ik

heb het maar gevonden"en last but not
least, welke premie heb ik er voor over?

Bijvoorbeeld een juweel, dat je zelf ge-

kocht hebt voor € 5000,00, of een juweel

met dezelfde waarde uit een erfenis
gekregen; het zou best wel eens kunnen

zijn datje de laatste echt niet (extra) gaat

verzekeren omdat je het bij verloren gaan

toch niet weer koopt.

En als er nu iets uit je verzameling, of de

gehele verzameling gestolen wordt en

het is verzekerd en je wilt het wel vergoed

hebben, wat dan.......?
Ja...... de waarde zal vastgesteld moeten

worden. Nooit hebben we iets vastgelegd

in welke vorm dan ook, hoe dan verder?

Hopelijk kunnen we een juiste omschrij-

ving leveren en misschien weten we wel

ongeveer de waarde; als het totale bedrag

niet al te hoog is, zulje daar wel uitkomen

met de schadeexpert, maar o wee als het

in de papieren gaat lopen, dan wordt men

toch wel kritischer en dan begint het ge-

harrewar over de hoogte van de vergoe-

ding. Maar ligt dit nu aan de maatschappij

of toch aan ons zelf? Met een beetje eigen

inspanning kunnen we een boel ellende

voorkomenl

Het minste, dat we moeten doen, zeker

ten aanzien van de echte waardevolle

vondsten is er een foto van maken met

daarbij eventueel een omschrijving. Dat

kan tegenwoordig met de digitale moge-

lijkheden piekfijn geregeld worden, al zou

dat bij sommigen van ons wel eens een

inhaalslag kunnen betekenen met toch
wel enige avonden werk.

Vergeet niet om regelmatig een back-up

of kopieën te maken en leg deze vooral

op een ander adres neer. Het geeft zo'n

naar gevoel als bij brand blijkt, dat zowel

de originelen als de kopieën beschadigd

zijn. Bovendien kunnen rook, roet en

bluswater op kortere of langere termijn
hun inwerking doen gelden.

Wilje het echt verzekeren omdat de

waarde van de kostbaarheden aanzienlijk

is, dan is het het overwegen waard om

een beëdigd taxateur in te schakelen,

deze legt dan de waarde vast in een taxa-

tierapport, wat door de maatschappij on-

dertekend zal gaan worden en waarnaar

verwezen zal gaan worden op de polis.

Dit rapport blijft normaal gesproken 5

jaar geldig, hierna zal opnieuw getaxeerd

moeten worden als je het goed wilt doen.

Bij schade wordt dan de waarde vergoed

die in dit rapport staat. De kosten van dit
rapport zullen voor je eigen rekening zijn,

of je moet wel een hele lieve maatschap-
pij hebben.

Een andere mogelijkheid is uiteraard een

kluis bij een bank huren. Je mag er dan

van uitgaan dat wat er daar ook gebeurt
de verzameling intact blijft of mocht de

kluis gekraakt worden, dat de bank er dan

voor verzekerd is. Ook dan blijft waarde-

vaststelling nog van toepassing.

Maar .... we hebben toch ook een collec-

tie om bewonderd te worden, dus is het

een nadeel datje eerst naar de kluis moet,

na eventueel een afspraak gemaakt te

hebben met de bank. En buiten kantoor-

uren, wat dan? De kans is groot dat er dan

toch nog weer iets thuis ligt.

Gelukkig heb ik een bouvier en waaks dat

ie is!!!

Ha, ha, tijdens de inbraak liet ik hem net

uit of genoot mijn viervoeter van een wel-

verdiende vakantie op een logeeradres.

Bovendien zou het niet de eerste keer

zijn, dat een hond bedwelmd / verdoofd

wordt.

Het volgende schiet mij al schrijvende te

binnen. Een oom had een polit¡ehond en
jawel de beste van de politiehondenver-

eniging. lk woonde toen nog naast hem.

Op zekere dag was mijn broer bij mij op

bezoek en niet wetende dat het een echte

politiehond was, liep hij de kennel binnen

om hem te aaien, dierenvriend die hij is.

Wat gebeurde er? Deze gevaarlijke hond

kroop in een hoek van angst en blafte

zelfs niet meer.

Natuurlijk kwam net op dat moment
mijn oom er aan, toen begon hij wel te

blaffen en durfde hij weer. Maar kwaad

dat oomlief op mijn broer was. Hij mocht

nooit meer in de buurt van de kennel

komen, want hij zou deze hond, maar ook

andere honden voorgoed verpest kunnen

hebben. Op dat moment wou hij niet ver
tellen wat er aan de hand was. Veel later

vertelde hij mij dãt er m€Rsenziirwlie

een bepaalde uitstraling (ogen) hebben

waardoor een hond voor altijd van slag

kan raken (dit is werkelük gebeurd!).

Voor hondenkenners zal dit geen nieuws

zijn, maar ik wou het ter illustratie toch

even kwijt. Met andere woorden; ver-

trouw niet altijd op je hond.

lk dwaalde af, terug naar de verzekerin-

gen.

Als er een echt kostbare verzameling is,

vraag me niet naar de norm, want ook
dit is per maatschappij verschillend,
geef het dan in ieder geval door aan de

maatschappij of diens tussenpersoon

en laat het eventueel vastleggen in
de polis. Dit betekent nog niet dat het
verzekerd moet worden.

Want wat gaat er dan spelen bij zoveel

waardevolle dingen in huis?

RISICOVERZWARING!

De inbreker komt binnen voor jouw verza-

meling en ziet, als hij toch met zijn hobby

bezig is en misschien wel alle tijd heeft, de

zilveren kandelaar en het theeservies, dat
je van oma gekregen hebt en jouw mooie
plasmascherm met mooie 5.1 dolby dts

5 speakers met subwoofer hifi systeem,

waarje zolang voor gespaard hebt.

Waarom zou hij die ook niet meenemen?

Ook die dus nog eens pleite. Nog meer

extra zakcentjes voor hem.

Juist ja, de inbraakgevoeligheid wordt
stukken groter en kan van de maatschap-

pij uit leiden tot een reactie in de zin van:

hadden we dat geweten, dan hadden we

niet tegen deze premie geaccepteerd of
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hadden we beperkende voorwaarden

gesteld of nog erger, dan hadden we de

hele verzekering niet geaccepteerd.

Je voelt het al: Het kan wel eens lang du-

ren voordat er centen op tafel komen.

Realiseren wij ons wel hoeveel mensen

er van onze kostbaarheden afweten? De

buurman aan wie jij vol trots jouw laatste

kostbare vondst hebt laten zien en dìe

dan weer op een verjaardagspart¡jtje aan

zijn gasten vertelt dat jij zo'n prachtig stuk

hebt gevonden. Het begrip handlangers

en helers zalje niet onbekend in de oren

klinken.

Op de inboedelverzekering zal een gemax|

meerd bedrag gedekt zijn voor kostbaarhe-

den. D¡t is per maatschapp¡j verschillend,

dus is het verstandig de polisvoorwaarden

te raadplegen of uw assurantieadviseur c.q.

verzekeraar te bellen over hoe de dekking in

elkaar zit ten aanzien hiervan.

Over de premie kan ik geen indicatie geven.

Er zijn zoveel factoren die een rol spelen,

zoals de vorm van de dekking: alleen

brand-, brand en diefstal-, uitgebreide

gevaren-t extra uitgebreide gevaren-, alle

van buitenkomende onheil dekking (en

alle andere exot¡sche namen die men aan

een dekking heeft gegeven), maar ook:

de bouwaard van het huis, de ligging van

de opstallen: centrum, buitenwijk, in bos,

inbraak gevoelige wijken, de hoogte van het

te verzekeren bedrag, aanwezige of nog aan

te brengen beveiliging etc.

De maatschappij kan bij een aanzienlijke

waarde van de inboedel inbraakpreventie

verlangen, dit kan variëren van bouwkun-

dlg tot een alarminstallatie met doormel-

ding naar een alarmcentrale, ook dit is per

maatschappij verschìllend, de een vraagt

het sneller dan de andere.

Ter afsluiting:
lk heb u met dit stuk geen angst aan

willen praten, maar u wel aan het denken

willen zetten over moet ik nou wel of niet

wat richting verzekering doen?

Ook heb ìk geprobeerd duidelijk te maken

hoe verzekeraars tegen bepaalde factoren

aan kunnen kijken met de intentie dat in

geval van schade er een soepele schade-

regeling kan plaatsvinden, want uiteinde-

lijk zijn alle partijen hiermee gebaat.

Dit gevoed door een jarenlange ervaring

in acceptatie van verzekeringen en het

regelen van schades, zowel als assurantie-

adviseur, maar ook als inspecteur van één

van Nederlands grootste verzekeraars.

Doe je voordeel hiermee, ln welke zin dan

ook.

Wim.J.M.ten Arve

Vaassen

;.?i:HiiË;goj;AssËN
ARTIKEL 5.2.7.

meester aan
verboden 

oo
ubliek ¿oe_

enig ander ,

oPspore¡ yun
¿..g.tijk. 

br.l 
I

:

MIDDELBURG - Om het schatgraven
te ontmoedigen, moeten de Zeeuwse
gemeenten een detectorverbod instel_
len, zo blijkt uit de nieuwe provinciale
archeologienota. Gepleit wordt voor
een algeheel verbod om met behulp van
(metaal)detectors aan de slag te gaãn. Is
zo'n algemene verordening niet Logelijk,
dan moeten gemeenten een verbod afkon_
digen voor terreinen mer archeologische I

waarde. Zulke terreinen moeten volgens de
nota zo min mogelijk verstoord worden.
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I Tekst: Leon Mijderwijk ]

Goedkoop vermaak in Valkenburg aan de Geul

Mislukte schatvondst rs gokje waard

heden en vermakelijkheden'| aldus de

VVV-gids van ,l960.

En inderdaad Valkenburg heeft veel

te bieden, ook op historisch gebied.

Prehistorische werkplaatsen aan de
Plenkert; er zijn Romeinse vondsten
gedaan, het middeleeuwse kasteel is

door de Fransen in 1674r.oT ontplof-
fing gebracht en de mergelgrotten
tonen hoe generaties lokale arbeiders
hun werk onder de grond uitoefenden.
Aan het eind van de twintigste eeuw
waren dit echter niet de grote trek-
pleisters; velen zochten Valkenburg
op om bier, veel bier, te drinken en

zolang men daartoe in staat was, in de

Grotestraat oneindig heen en weer te
lopen. De ondernemers uit dit'stukje
buitenland'zagen op den duur deze

biertoeristen liever verdwijnen naar

het echte buitenland. Ondernemingen
als Kuuroord Thermae 2000 en Holland
Casino hebben als doel het imago van

de plaats te verbeteren. Oudere en

sjiekere - lees: beter gesitueerde -

klanten moeten zich thuis voelen in

Valkenburg. Toch is er kans dat som-
migen van hen bedrogen uitkomen.
Genoemde ondernemingen hebben
zich namelijk gevestigd op de Cau-

berg. Deze was weliswaar niet geheel

onbebouwd, maar de "natuurliefheb-
ber en de rustbehoevende wandelaar"
zal zijn vertrouwde "eldorado"r niet
terugvinden als hij terugkeert naar

Valkenburg. Met name voor de bouw
van Holland Casino is menige boom
gerooid om vrij uitzicht op de stad te
krijgen. Van het Rotspark, dat daar lag

rs wernrg over.

Gokschat
Het restaurant dat in het park lag, was

al begin jaren negentig van de twin-
t¡gste eeuw gesloopt. Speuren met de
detector leverde hier niets op want de
massieve fundamenten liggen er nog
wel. Op het pad dat naar dit restaurant

leidde, was echter wel iets te vinden...
een echte schatvondst. Eerst hadden
we met het blote oog al de nodige
munten gevonden, maar terugkeer
met de detector leverde een vuursalvo
aan signalen op. De droom van iedere
detectoramateur. Ware het niet dat
de tekst op een deel van de munten
de droom wreed verstoorde: "Deze

munt heeft geen waarde, alleen voor
amusement". De andere muntsoort
heeft als tekst: "Desco, Tolhuisstraat 38,

Rotterdam'i ongetwijfeld het bedrijf
dat deze penningen maakte. De pen-

ningen waren alleen geschikt voor een

speelautomaat en hebben inderdaad
geen enkele waarde.

Oké, misschien niet de schat, die je aan

het eind van de regenboog verwacht.

Maar daarom nog niet geheel oninte-
ressant. Boeiend is de vraag hoe die
penningen daar komen. Waarschijn-

lijkzijn ze doelbewust gestort. Maar
waarom? Was de automaat waarvoor
ze bestemd waren kapot en dumpte
de eigenaar de munten, zonder enige
zorgvoor de natuurlijke omgeving.

Was het een buit van een gelukkige
gokker of een dief? Deze vragen

blijven onbeantwoord. Terwijl het
amusement in Valkenburg onverhin-
derd voortduurt.... en ik geduldig
wacht totdat ik die munten in een

identieke speelautomaat kan gooien.

lmmers, als ik die muntschat niet kan

vinden, kan ik hem allicht winnen! Als

het zover mocht komen, doe ik wel
een gooi naar de'Vondst van hetjaari
Kortom, speltip voor de detectorama-
Teuri "Weet waar je kansen liggen.'2

Advertentie "N V Valkenburg omhoog'Wan
delkaart van Valkenburg (Valkenburg 1 959)

Dit is een van de slogans in de reclamecam
pagne van Holland Casino
http://www hollandcasino com/NR/
rdonlyres/1 C69F064-71 A5-45 1 4-8E03
63 1 0D9FA7BE0/0/barry mpg

I'lunten u¡t de'schat: Collect¡e outeur

Toeristisch Valkenburg
Valkenburg aan de Geul in Zuid-Lim-
burg heeft de -twijfelachtige- eer om
één van de eerste toeristenplaatsen
van Nederland te zijn. Al aan het eind
van de negent¡ende eeuw trokken
stadsmensen uit de omringende ste-

den en van verder weg naarValken-
burg. Het werd bezocht als kuuroord,
maar ook de'bourgondische keuken'
had aantrekkingskracht. Hotels spron-
gen als paddenstoelen uit de grond en

om de toeristen te binden werd hen

amusement geboden. De stad groeide

langzaam maar zeker uit tot "het ideale
vacantieoord en centrum van toeris-
me, gelegen in de nooit volprezen, aan

natuurschoon zo rijke Geulvallei, met
een ongeëvenaarde hotelaccommoda-
tie in elke prijsklasse, bezienswaardig-

Het restau(ont ¡n het Rotspark in de eerste helft van de twintigste eeuw

Rotspark-Reslauranl
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
Dealer van diverse merken metaaldetec-
toren / verhuur / opsporing en beveìlig-
ing particulieren en bedrijven

Weth Beerdastraat 2r,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
fel o6 z3 41 39 77 (op afspraak)
E-mail: info@detrilestinzen nl
lnternet: M.detrijestinzen.nl

Tussenpad 28,781¡ Cf N ieuw Amstefdam
Tel. (o59r) 55 26 35
Per z7 mei:
Va n Ewsumlaan 48, 77 4z X-f Coevorden
E-mai | : info@speelmandetectors,nl
I nternet: M xp-detectors.com

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

r Steenbergen Deteqtors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Viking / Celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detec-
tiepoorten / Beveiliging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondslraat 3-5, 456r BA Hulsl
tel. (orr4) 37 o48o,îax: (ott4) 77 o48t
I nternet: www.detectornet.nl

www.xp-delectors.nl
w.bounty-hunter.nl

E-mail: detect@wxs.nl

!f¡ngerdstraat 6, 664i BN Beuningen
tel (oz4l 677 406)

I
rol
scheppen /

magneten enz.

Pieter Maatsstraat ì2
r777 AP Hippolytushoef
tel (ozz7\ 59 3z 86, fax (ozz7) 59'n z9
mobiel'. o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan nl
lnternet: w.djlaan.nl

r Metaaldetectors Hoorn
Diverse merken w.o. Vy'hite's en Black
Knight

Poolster 3o, t6zz EB Hoorn
rel cz29-85o279 I 0616888981
E-mail: jim.deboer@quicknet.nl

Hagedoornstraat r2,
88oo Roeselare,'llest-Vìaanderen, België
Tel. o5r/2o.5o.o6, faxo5tlz4oT 55
Gsm o477þt.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: www. belgadetect.be

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

/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectie-
poorten / Beveiliging Detectìe / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particul¡er

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst (NL)
tel. oo31 tt4-37 04 8o, fax: oo3t tt4-37 o48t
lnternet: M detectornel nl

Mxp-detectors nl
ww. bounty-h u nter.nl

E-mail: detect@ws.nl

r Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / XP /
Powerlift zo / Handboek voor zoekers /
Verkoop lYerhuur I lnruil / Opsporing

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 43o o5 rz, fax (o53) $4 1¡S58
E-mail: info@detect.nl
lnternet: wwwdetect.nl

t Tuid Holland Metaaldetec-
tors
Black Knight / White's / Detector-
verhuur- en verkoop / Handboek voor
zoekers

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7tl 5zt48g9
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl
lnternet: w.zuidhmetaaldetectors.nl

r Flevo
Tesoro
/ Laser
oPsPonngsservrce

r MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. \lhite's, Mìnelab, Laser en Tesoro
lmporteur van Coiltek schotels

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N.O.P.
Iel. (o527) 20 39 29, mobiel c,6-22242848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail. n I

I nternet: w.flevodetectors.nl ¡ Gelan Detectiesvstemen BV
Importeur ven C.ScopË | Fisher lTroy
Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 tt gg,fax: (o7) 548 tt 95
E-mail: info@gelan nl
lnternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

lYiking / Lortone tumblers i EMACi
Emmi ultrasoon reinigers

Zwaluw r5, 3752 N\l Bunschoten
tel. q1299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland nl
lnternet: \¡W.detectoLnl Keepstraat 2, 57oz LH Helmond

Iel (o492) 57 41 94
E-mai I : i nfo@ metaa ldetector.nl
I nternet: ww. metaaldetectornl
w.tesoro nl

BELCIË

ww\/. d etecto ra m ate u r.n I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie
. r. I l.¡/. a,i r l, rj' ':ii' :.1)



I Tekst / Foto's: Patrick Van Wanzeele ]

.' et archeologisch onderzoek op
, het industrieterrein ten noorden

-i I I uun leper waar slag geleverd

werd van 1 91 5 tot 1 91 7 tussen de
Britten en de Duitsers is momen-

teel voor 75o/o afgewerkt. De terreinen
zijn ondertussen al voor 2/3 in beslag
genomen door fabrieksgebouwen.

De metaaldetector was hier de

wegwijzer bij uitstek en zoveel is nu

al zeker, slagveldarcheologie zonder
metaaldetectie kan gewoon niet.
Zes jaar prospecteren met de metaal-
detector, ¡nterpreteren, inschatten en
graven op allerlei locaties zowel in de
Britse als in de Duitse linies hebben
een enorme schat aan informatie aan

het licht gebracht. De metaaldetector
was op alle plaatsen onontbeerlijk. En

het archief dat naar boven kwam, was

ongewoon wreed maar zeer duidelijk.
Precies zoals hierboven beschreven

was de onmenselijke ellende en de
zinloosheid van een oorlog duide-
lijk af te lezen in deze verscheurde
aardlagen. En zeker de impact van

de artillerie op soldaten in primitieve
loopgraafsystemen.

Voor het eerst in Vlaanderen hebben
we een inventaris gemaakt van een

onderzoek van een slagveld met voor-
namelijk de hulp van metaaldetectie.
Het is een gigantisch archief gewor-

den. Gaande van duizenden losse

metaalvondsten tot het inventariseren
van prullaria in metaal bij onderzoek
van menselijke resten. Een algemene
procedure is ingevoerd in samen-

spraak met politiediensten om mense-
lijke resten en bijbehoren sereen over
te dragen aan Binnenlandse Zaken.

Een andere procedure was voor mij
het veilig herbergen en overdragen
van springtuigen en gasflessen via de
politie aan de dienst DOVO (opruiming

De vuurdoop van 191 5 in de

salientvan lepef DEEL ,,

9tiß lichtpÌstool met tekst: WEBLEY & scoTT LoNDON tt EtRMtNGHAM',l 4

'14 - 1914

van springtuigen). Het slagveld was

ook uniek alleen al door het feit dat
het terrein door de vorige eigenaars

niet of nauwelijks geroerd was. lets

wat normaal niet veel meer voorkomt
in Vlaanderen. De voormalige slagvel-
den zijn trouwens voor 90o/o tot op een

diepte van 1 meter volledig u¡tgespit
of niet meer in originele context. Een

heel grote bijdrage was ongetwijfeld
de medewerking van alle bouwfirma's
en eigenaars van terreinen op de
nieuwe industriezone. Zonder hun en-
gelengeduld was veel van het archief
nooit ontdekt en nooit vastgelegd.

Een ander aspect dat in Vlaanderen bij-
na noo¡t aan bod kwam, was de grote
aanwezigheid van gesneuvelden. Tot

op heden meer dan 200 vaststellingen.
Het ontdekken van menselijke resten

is nog nooit zoveel in de belangstel-
ling gekomen. Ononderbroken is deze
WO I tragiek de laatste jaren door de
media in beeld gebracht. Met schuld-
gevoel is men zich na de bouwacti-
viteiten zelfs gaan afuragen waarom
er geen voorkennis van dit terrein
was. Ook in het buitenland is men de

voormalige slagvelden uit een andere

hoek gaan bekijken. Vanuit hoger-
hand is men zelfs bezig deze materie
in een bepaalde richting te duwen.

Een ongeroerd slagveld binnen een

uitbreiding van een industrieterrein

zal in de toekomst in Vlaanderen niet
meer kunnen. En misschien is dit wel
de beste oplossing.

De hernieuwde kennismaking met de

tragiek die zich afspeelde op een ver-

geten slagveld in de salient was voor

ln ve rbÌ ndi ngsloopg roo f opge rolde telefoond ro od.



Bntse schop ap de baden','cn een laopgtaof

velen in binnen- en buitenland een u¡-

terst unieke ervaring. Velen hebben nu

een nieuwe vis¡e op dit gebeuren en

willen zich een plaats toeeigenen in dit
nieuwe archeologiegebeuren. Velen

hebben zichzelfs aangeboden om te

helpen. Maar ik heb niemand toegela-

ten. Alleen leden van de Diggers kwa-

men in aanmerking. ln samenspraak

Bntse I'ntlptong

met het stadsbestuur van leper leek

mij dit de beste oplossing.

De geschiedenis is niet omkeerbaar.

Het slagveld ten noorden van leper

en - helaas - nu onder de industrie-
gebouwen zal wellicht nooit meer

vergeten worden. Maar in de toekomst
kunnen wij er veel van leren. En ook

de Vlaamse archeologie. Wetten en

wetteksten hebben het slagveld niet
ontdekt en ook niet beschermd. Door
interpretatie via een metaaldetector is

wel de unieke site ontdekt en aange-
meld. Vanuit dit gezichtspunt kunnen
wij stellen dat onze zaak de goede

kant opgaat. Metaaldetectie leer je

door jarenlange ervaring. Ongeroerde

of geroerde slagvelden ontdekje niet
bij het bekijken van kaartmateriaal.

Detectoronderzoek is nuttig in eender

welk vooronderzoek en vergroot het

inzicht om de archeologische waarde
van een terre¡n te bepalen, Dit vooron-
derzoek kan in de praktijk nooit meer

opzij gezel worden.

Dit is niet nieuw voor de archeolo-
gietop. ln de toekomst kunnen we
dan ook radicale veranderingen

verwachten. N ieuwe maatstaven

voor het gebruik van detectors. Vanaf

2004 volgt volgens recente bronnen

meer samenwerking. En dit is hoog

nodig. Gezamenlijke kennis van het

bodemarchief kan je slechts bereiken

door die kennis samen te brengen en

aan elkaar door te spelen. Zo kunnen

wij erin slagen om een groot deel van

het bedreigd bodemarchief te redden.

Elk archeologisch vooronderzoek kan

je trouwens slechts eenmaal goed

uitvoeren. Elke archeologische op-
graving kan je slechts eenmaal goed

verrichten.

*ìl
:.

i?

Aan de meer dan 1 90 opgegraven
gesneuvelden die ondertussen een

nieuw graf kregen in de omgeving

van het slagveld is de eeuwige rust

gegund. Voor hen stopte het leven

abrupt in Vlaanderen en zij zullen hier

voor altijd herdacht worden.
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I Redactie: Dick Eekhof ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

POSTBUS 2729,7301 EE APELDOORN

OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Aan deze rubriek werken mee: J. Zijlstra, A. van Helwijnen, f. Koning, C.B. Leenheer, D. Eekhol Geld- en Bankmuseum, E. Kramer', W. v/d Brandhof

Vraag I
Beste mijnheer Eekhof,

Zoals ik begrepen heb, heeft u bij de vraagbaak het roer van de

heer Koning overgenomen. Bij dezen wordt u gelijk voor de

leeuwen gegooid en ik hoop dat u iets weet te vertellen over deze

vondsten?

a. Ik dacht een Messing sleutel van'n uulwerk? Ik vond het 2

jaar geleden achter cle Oudheidkamer hier in Reeuwijk. De

Oudheidkamer is een oude boerderij geweest. Achter die

Oudheidkamer hebben ze de sloten toen uitgebaggerd en ik
ben daar toen met de detector gaan zoeken. Na een kwartiertje

was het bingo, een mooie heldere toon en een 6 op het scherm

van mijn White's. Na wat geroer in de prut kwam er een zwart

uitgeslagen voorwerpje naar l¡oven. Ook vond ik een versleten

koperen munt van Stevensweert, waar het jaartal niet meer op

te zien was?

De messing sleutel? heb ik schoongemaakt met een hoogtoeren

machientje met een geelkoperen borsteltje erin. Omdat ik
eerst dacht dat het van tin was. Was ik even verbaasd dat er

een gele kleur tevoorschijn kwam. De gegevens van de sleutel?

Lengte 55 mm, bij het kniestuk is hij geklonken en zo te zien

scharnierend geweest. De dikte is daar 10 mm. Helemaal links

aan het uiteinde zit een uitholling in de vorm van een (u) van

10 nm. Verder is het in zijn geheel massief. Misschien is het

ook een kachelpook geweest? Wat is de ouderdom hiervan?

Antwoord:

Hallo Richard,

Het voor

de wolven

goo¡en valt

wel mee.

Een beetje

ervaring heb

ik wef, maar regelmat¡g zie ik voorwerpen waar ik niet uit kom,

Maar als ik er niet uit kom, dan weet een van de andere mede-

werkers van de vraagbaak het misschien. En als zij het ook niet

weten, dan misschien een van onze leden.

De sleutel is geen sleutel maar een onderdeel van een trekklep.

ln een kachelpijp zit vaak een ronde klep om de trek van de

schoorsteen te reduceren. Jouw vondst (met vierkant gat voor
het stangetje) is de handgreep hiervan. Datering zo rond 'l 900.

b. Dit heb ik vorig jaar gevonden op een stuk land, dat in
het verleden gebruikt werd als tuin. ik heb op dat stuk

verschillende duiten gevonden, van o.a) Zeelandia, Hollandia,

Stad Utecht, Frisia, Zwolla en een stadsmunt van Roermond. Ik

vermoecl dat verveners die van heinde en ver kwamen om hier hun

welk te doen hier hun duiten hebben verloren of zo. Het voorwerp is

een holle buis met in het midden een stelschroef, en aan de binnenzijde

zit nog een soort ho1le bamboestok? De breedte is 30 mm en de lengte

is 45 mm, het geheel is van roodkoper.

Antwoord:

Het tweede is een holle buis

met daarin een stelschroef om

een andere buis of stok vast te

klemmen. We kennen zoiets bij

bijvoorbeeld een tentstok. De

uiteindelijke functie hiervan is

niet meer te herleiden, omdat

er een gedeelte ontbreekt. Je

schrijft dat er vroeger verve-

ningsarbeiders hebben gewerkt.

Na het afgraven van het veen

werd het land vaakweeropge-
hoogd met stadsafval. De verschillende duiten die daar hebt gevonden

zouden misschien ook wel met stadsafval mee gekomen kunnen zijn.

c. Dit voorwerp is bronzen schietlood. Lengte 65 mm, achterkant rechts is

het 1B mm dik en bij de ronding links is het 13 mm dik. Aan de rechter

kant in het midden zit een vierkant gat van 5 mm en aan de linkerkant

in het smalle gedeelte zit in het midden een klein rond gaatje van 2

mm. Het geheel is massief. Weet u de ouderdom van het schietlood?

Antwoord:

Een schietlood heb ik zelf in mijn gereedschapskist zitten en die

dateert van 1965, maar die van jou is ietsje ouder, zo rond 1800. De

lijn voor het meetpunt in het midden van het lood is mooi te zien. Op

dat punt moest het schietlood corresponderen met het houten blokje

waaraan men het lood kon laten schieten.

d. Deze platte koperen gesp vond ik in 2000 in Breda in het Kroeten

gebied tegenover het N.S. Station. Ze waren daar bezig nieuwe

woningen te bouwen en hadden het terrein afgegraven. In de

afgegraven grondhopen kreeg ik een mooi signaal. Gegevens van de

gesp: breedte 65 mm, in de ronding is hij 43 mm en de breedte van
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die lip is 18 mm. De gesp is

versierd. Weet u de ouderdom?

Antwoord:

De grote gesp ¡s een sier- of
schoengesp en stamt ook uit

dezelfde periode.

e. Het tweede voorwerp heb ik
ook op dat terrein gevonden.

Ik vond daar nog een tinnen

dekseltje met strooigaatjes erin. Misschien voor zout of peper of
iets dergelijks. Het Dekseltje is waarschijnlijk van tin en heeft geen

schroefÊtting. Het heeft zo re zten ergens erop geklemd gezeten. Er

zitten drie kleine openingetjes in, twee aan de zijkant en een aan de

bovenkant. De doorsnede is 35 mm en de bovenste kegel is l0 mm. Het

weegt 20 gram. Hopende dat u de ontknoping hier van weet?

Antwoord:

De foto van het dekseltje heb ik even wat meer vergroot en ik denk dat

het van koper is. Het is waarschijnlijk het dekseltje van een tondel-
doosje. Door de buitenste oogjes kwam een ringetje voor een draag-

ketting, in het middelste een verbindingskettinkje voor het doosje zelf.

De datering is zo rond I800.

f. Dit voorwerp is volgens mij een knoopje van een soort zilver metaal,

het is in ieder geval grijs van kleur. Ik vond het rn 2002 bij de aanleg

van de nieuwe Rijksweg van Bodegraven naar Alphen a/d Rijn ter

hoogte van Zwamrnerdam, ongeveer 600 m van waar eens een

castellum heeft gestaan. Mijn vermoeden is dan ook dat het gaat om

een Romeins knoopje of van Italiaans fabrikaat? Ik vond het in de vette

klei, waarschijnlijk is het daarom zo goed intact gebleven. Afmetingen:

20 mm dikte 2 mm, gewicht 10 gram. Het opschrift aan de voorkant

is Ferristato of Perrostata UITIOBRE met nom. 5 in het middelvlak.

Op de achterzijde van het knoopje staat de tekst CASTELMAGGIORE.

Mijnvraag is deze.... wat is de herkomst van dit knoopje en de

betekenis van het opschrift van de voor- en achterkant? Zou het dan

toch Romeins zijn?

Antwoord:

Jammergenoeg moet ik je teleur-

stellen. De knoop is een machinaal

vervaardigde knoop van ltaliaanse

productie, Bij de datering denk ik aan

1 930-40.

g. Dit is een messing plaatje. Ik dacht een soort registratle voor

vee of zo? Ik vond het in 2000 in Breda in het Kroeten gebied.

Misschien heeft een koe het in 1916 verloren. Afmetingen: 25

mm x 20 mm. Op de ene zijde staat het wapen van Breda, op

de andere zijde staat het jaartal 1916 en het nummer 92 De koe

zal nu wel niet meer leven.

Antwoord:

Dit is een hondenbelastingplaatje, in 1916 uitgegeven in

Breda met nummer 92.

h. Een groot Gouds lakenlood, dat

hetzelfde land in Reeuwijk waar

ik in 2002 gevonden heb op

ik ook het bronzen schietlood

heb gevonden. Ik heb het

in 2 stukken gevonden,

zo'n 5 m uit elkaar. Ik
heb de 2 stukken weer

aan elkander gelijmd

met 2 componenten lijm.

Wat is de ouderdom van

dit Goudse lakenlood?

Doorsnede: 40 mm, dikte

1 mm.

Antwoord:

Het Gouds lakenlood dateer ik zo rond de 17e-18e eeuw.

i. Dit is een zilveren boekbeslag. Wat is de ouderdom ervan?

Afmetingen: lengte 40 mm, breedte 15 mm.

Antwoord:

Het zilveren boek-

beslag is gezien

de stijl van zo rond

1 750. Helaas heeft

u niet vermeld of er

ook zilvermerkjes in

staan. Met z¡lvermerkjes is een preciezere dater¡ng mogelijk.

Groeten yan Richard Brusik, alias de Polderzoeker uit Reeuwijk

Yraag2

Hallo beste vrienden van de piep-piep club, Vandaag was het

weer zoveL Het mais ging van het land en ik stond geduldig te

wachten tot de tractor het land verliet. De boer, waar ik vooraf
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toestemming van had gekregen, wenste mij veel succes.

Na het vinden van de gebruikelijke rommel, zoals folie,

spijkers en jampotdeksels, kreeg ik een mooi signaal. Dus.....

graven. Wat ik boven haalde kwam mij vreemd voor want

er was niks aan te zien, behalve dat er'iets' glom. Niet aan

prutsen dacht ik zo, thuis de tijd ervoor llemen en zorgvuldig

te werk gaan. Verder vond ik niet zoveel. Een bijzonder gave

duit Gelria úit 1786 was het meest noemenswaardige.

Thuisgekomen bekeek ik nauwkeurig wat het'flommeltje'
metaal kon zijn. Na het zand er tussenuit te hebben

geborsteld leek het mij dat het om een soort broche ging, die

rondom afgezet was met 14 steentjes. (3 boven en onde¡ en

4 links en rechts) Is dit nep, ofbehoorcle dit toe aan een rijke

boerin die er destijds edelstenen in had laten zetten. In zijn
geheel bekeken is het een knap stukje werk, dat weliswaar

te lijden heeft gehacl van de ploegmachines, maar toch nog

redelijk toonbaar is. Ik durf er verder niet aan te buigen of zo,

en heb het bij flink afborstelen in een sopje gelaten.

Wie kan mij iets meer vertellen over deze vondst ?

Alvast bedankt beste piep-vrienden.

Groeten, Rienk vnn der Sluis

Antwoord:

Hallo Rienk,

Een heel leuke vondst hebje gedaan. Het is absoluut geen

nep maar een kunstig stukje handwerk van een vakman.

Deze broche, kun je dateren zo rond 1 875-.1 925. De

steentjes zijn gewoon van glas

gemaakr. Je kunt je denk ik wel

voorstellen hoe mooi het sieraad

vroeger is geweest. Glimmend

koper met glinsterende steentjes

op bijvoorbeeld een hele mooie

zwarte japon.

4r vrnglanþ-Í-¿am wa'uf tL

/ruftAt, fu:rd,getu #v
¿tu&W zoo/.

Zorg dat u op uw
zoektocht goed
warm aan-
gekleed bent
Kledinglijn met het
logo van de
De Detector Amateur

Bodywarmer € 30,00
Jack € 20,00 .i

T-shirt € 12,50
Cap € 10,00
Trui€ 25,00
(exclusief vezendkosten)

Exclusieve verkoop door:

Dirk Jan laan
Pieter MaatsstraalT2, L777 AP Hippolytushoef
Tet. (0227) 59 32 86
E-mail: info@djlaan.nl

ifgineel kodo voor
de feestdagen of

verjoordagen
Deze DDA-cadeaubonnen zijn er in de waardes van 10,25 en 50 euro en

zijn in te wisselen bij de dealers en importeurs die op de website van de

vereniging zijn vermeld.

Hoe te bestellen
Telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat:

n.d.boon@detectoramateur.nl Adresgegevens zie bestuurspagina.

Naast de waarde van de bon betaalt u alleen de verzendkosten.

wnnrf,"rþp.tt-

\l



I Tekst:Jan Zijlstra / foto:Johan Koning I

Het teken van

de Wolf(?)
ln ons magazine no.74 (mei 2004)

schreef ik over chrlstelijke insignes,

waaronder mogelijk Schijfi bulae met
kruismotief. Deze laatste zouden
volgens sommige onderzoekers zgn.
"Bekennerfi beln" kunnen zijn geweest.

D.w.z. insignes waardoor men voor
anderen herkenbaar was als een

aanhanger van de in onze streken toen
nog jonge christelijke leer. Ze zouden

dus zijn bedoeld om de bekeerden
"emblematisch zu binden" Naast kruis-
voorstellingen komen ook christus- en

heiligenfi guren voor en afbeeldingen
van het Agnus Dei (lamgods), herken-
baar aan het kruis er boven.
Verder zUn er natuurlijk,,gewone" sier-

broches zonder speciale achtergrond
of symboliek.

Er is echter behalve de schijffibulae
met christelijke voorstellingen ook een

kleine groep met dierfiguren; vier-
voeters om precies te zijn, die in het
geheel niet op een lam lijken en ook
geen kruis "dragen'i

Soms kijken ze om of bijten in hun
staart. ln een aantal gevallen lijkt
het om een wolf of hond te gaan en

men zou dan kunnen denken aan het
fabeldier of de mythische wolf ,,Fenrir'í
maar vooral ook aan de ,,heraldische"
naam Wolf of Wulf waarmee sommige
vroegmiddeleeuwse elitegeslachten

zich tooiden. Engeland en Friesland

kenden hun Wulfingen of Wulfinga's
(kinderen van de wolf ) en waarschijn-
lijk vormden zij een internationaal

elitenetwerk inclusief familiebanden.
Aan de ene kant waren de kinderen
van de wolf strijdvaardig, solidair,

heldhaftig en trouw, maar aan de
andere kant, vooral na de kerstening

kregen ze de zwarte piet toegespeeld
en werden ze als vredeloos en duivels

afgeschilderd.

Koning Radbod bijv. die wellicht zelf
tot de Wulfinga's behoorde kreeg in

elk geval tijdens de overgangstijd van

heidendom naar christendom (met

terugwerkende kracht?) het predicaat

"Wolf" opgeplakt en dat in negatieve
zin. De wolf stond voor heidendom;
het was één van de dieren van Wodan,
(naast twee raven) en het is niet onmo-
gelijk dat evenals later in Scandinavië
naast kruisjes ook nog Thorshamer-

tjes werden gedragen, in Friesland

door verstokte heidenen schijffi bulae
met een wolf als " Bekennerfibeln" in

gebruik waren.

ln september 2006 werd bij Menaldum
een fraai specimen van zo'n "Signum

lupus" gevonden. De erop afgebeelde

viervoeter zou heel goed een wolf
kunnen voorstellen. Het stuk behoort
tot de Karolingische-Ottoonse schijf-

fibulae met email champlevé (zie

mijn artikel in magazine 68, mei 2003)

ln dit geval is rode en zwarte email

toegepast en de benedenrand steekt

evenals bij de heiligenfibulae iets uit.

Wellicht werden ze in hetzelfde atelier
gemaakt. De groep is slechts vertegen-
woordigd met hoogu¡t 10 exemplaren

waaronder een prachtexemplaar in

het Groninger Museum. Ook deze rela-

tieve zeldzaamheid zou in de richting
van een heidens embleem kunnen

wijzen. De aanhangers der christelijke

leer zullen in de Karolingische tijd toch
wel in de meerderheid zijn geweest.

Naast min of meer neutrale groepen

kunnen de ,,oude heidenen" rond

800-850 (globale datering fibula) nog

slechts een kleine minderheid hebben
gevormd.
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Dirk Jan Laan

B¡i ons
geen

beloften en geen

; ,om
waw. vrijbtijvende bezoek het
beste plannen na een
tel efon ische afspraak.

bla bla,
I

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.

. 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.

Pieter Ma

1777 AP oef
Tel.: 0227-593286

tax:0227-591129
Mobiel 06-20.22.77.90

e-mail: info@djlaan.nl

www.djlaan.nl



De Matrix M6
allround detector
Bijzonder makkelijk in gebruik
Waterdichte 24 crn schotel
Mogelijkheid voor alle 2 D schotels

Instelbare toon identificatie
Handmatige discrirninatie en diepte
Precisie VCO(*) PP schakelaar
Beeldscherm: VDI(**) getallen & diepte
Zoekfrequentie: l4Khz
40 uur zoeken met 8 penlights
2 jaar garantie

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 Zalk
(bij Zrnolle en 10 km ucLn Elburg)

Tel.: (038) 3636591
Email : info@metaaldetectors.nl
Internet: www.metaaldetectors.nl

ONCE A WHITE'S,
AIIWAYS AWINNER!!!

Prijs:795r00
* Toonhoogte
** Visuele Discriminatie Identificatie


