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G
Junior 1 0/ Junior 20
Een leuk€ st¿rter, !oor !r e voor r€l¿leÍ\?e nrq

geld to(heen moho¡ det€(torr/ i retfiehâ
sele(te Delunor20h€€ftze [5eermeleren

t¡ondi5(nmin¿le Eé¡ J¡ar!¿r¿ntie

(-5cope C5.3.MX
Gloedn eu\? op de m¿rkt, ee¡ tot¿al, !oor{
blJ¡à revolut on¿r nteut, ge uid en eÉn ¿llop

pelbàre,rp¡h,r¿lerd(hte bedren ngikðt l(om m

genoonee¡kÈúbeklken tetenen\oelenl

(-Scope C5.220 / C5.330
Dit ß één v¡¡ de l¿nçst verkoahk nrode e¡

flel¿àldelectotr EenvoudenIrrliterralnrle

twee begr ppen die btJ deze dekrtor p¿sen

De (5 ll0 heeft met¿¿l5ele(tie

C-5cope (S.990.XD
Deze d€re(tor r5 ¿lgeleld vd¡ de ege¡darl(he

VLF IR 950 D m¿ar rnmrddels verpakt tn een

modern t¿)le Voor¡e¡ v¿n de befa¿nìd€

audrodr5(!oorhoqeen ¿q€toondrrmtn¿tie

Tesoro Compadre
5ùperlicht, perfecl u tgeb¿l¿¡(eerd en door de

! e ¡e ¿oekschrjf (l 5(nr) 5uper !e5(h kt !oor

iiort en ¿nder€ vervu lde Fterne I \i/ordt
qevoed door één 9 Volú b okle

xP ADXl00
X¿ ee¡ vÍrl n¡€uv merk ult Franlirjk naar niet

meerr,egledenke¡ leergevoeiq,k¿nopde

heup vorCen !edr¿qen en r,ordl kofipleet ge

everd mel búchûmk¿p V€el optlú lÊ!erb¿¿rl

Fisher 1212X
Bil dezc detcrtor g¿¿t eenloud en krÊ ite I

r¿men Lekkcr r(ht, qoede mel¡¿ 5€le(t e

enbefo!\rb¿re [ßherkrÆ1ite tvoor¡og
geEn €100,-l

Whitet Prizm ll
\bof r/ e een\oud \ii (ombrner€n m€t vi!ue e rnF0r

m¿ile tr de\'lhrþ'5 Pr zm sûre een e(hte¿anrðder

DePrlzm llen ll rlnrootrtenv¿n eenSìl(hteæek

rhll.De !enVhebbeneenl0,5blenzoek(hri1l

Minelab X-Tera 30
De mat€loo5 popu a[e nreurle

l,1l¡elâb 5 de X leÍd l0 nog eenvoudrg roor

rt¿rteß, deX ler¿ 50 sqe¿v¿nceÊ¡derende

X ler¿ 70 Á rondut profuf onee ll

Robuurt€ not on dele(toß \!¿¿¡v¿n de [5 2

I u tqe( 5t met 8'di(hte ¿oek5(hljfen de

(5 2 l,lP een grot€ open'polo zoekschijf'

llatuur ijk mer I ja¿r 9ar¿nl e

Tesoro Vaquero
5uperl(ht (999 gßm), hà¡dm¿t 9e grondb¿

l¿nr, 21x24 cnr 5ptd€r zoek5(hrjf,

0iteßt geroeliq voor het'kletnste 5pr l':

Kortom een r¿zendpopul¿[e le5oro

i?o

Tesoro 5ilver u-Max
0ezeÏesoro is mrs(hren lrelde de¿ e starter

teno€ne¡ 5e(hú990qr¿m,20cmzoekrhiii

SLbtemenet¿¿ 5ee(tieenzee¡(ompartte

vervoeren Ien ¿¿nDderl

Ttoy Shadow X3
Dhr lroy, fàn¿h€ke Ftsherzoeket heeft¿ijn

erqen dele.t0r onil?ikkelt, de lroy L€kker ltcht,

go€d gevoe]lq, perfekte dilttm ¡at e en

op de rtort Bolendi€n; Scherp qepritsdl

..4

!-i lr.

Fisher 1236X2.
6eb¡uikrvriende|lk en !ootr e¡ v¿n rn5te b¿re

silen(e¡ voor zoekef ¿onde¡ ù¿er gekrðak':

v¿r ¿bel lrequEnte en ¡floppelb¿¿r \oor

monGqe Dile6c ¿oekfh lven aJn opt o¡e€l

Minelab X-Terra 30

inclusief DVD en beschermkap,
zolang de voorraad strekt,
. lnruil is bespreekbaar!

^ïx

Minelab Sovereign GT
\le¡kt op 17 Íeque¡t er tu$en de 1,5 €n de

25,5lHz 5uperop hetzoiltetr¿nd m¿¿r

bútopde¿kkeß KonpleetmetNil,lHop¡¿dre1

en lekker ¿flioppe b¿ar voor op de heup

(-5cope C5.1220.R
Iigenlûk rpe(t¿(u ¿ r: ten diq rale n0n mohon

detectot hoe vooru ßrelend k¿n ee¡ aon5erva

tieve Eritzjnl Ie¡ 5!perdele(tor!oorde þchte

llon llot cn fre¿k :

Fisher lD-EXCEL
Rede 1k nreurr en rrat onbekend m¿¿r: Lekker

/i.ht, €envord q diqit¿¿1,62 o¿ter a¿ yr¿

[€n 5uperee¡voudige m¿ar toch geavanceerde

dig t¿le dete(tor v¿¡ Fßhef kw¿|teitl

'Frf#-
gFEgA

IB

Minelab X-Terra 50
Heerlljk li(ht e l ruper urtqeb¡l¿n(eerd,

p¡¿.hhgderign f,linel¿bl!erin geld¿gd

eenhelepreftiged git¿ edelectortenl¿ken

dE qoed pre5teert€nvooreen preft qepri5

XP Adventis 2
IoppertJe nret ge¿!¿n(eerde meb¿ßeleatle

R€€ds voorbererde dD¿Cloze hooldte efoon

teg€n nreerprÞ Zeer kompleet qelev€rd rn(l

(omfort¿be e h€upbs voor h pm0rft fg

White's M6
De n eryßte diq t¿Ìe Whrtei m€t qrote d sp ày

en 5peo¡ e"5Í¿nd rt¿nd: L€kkea eenvoud q en

to(h komp eel door vold0€nde tnstelnoqeli,k-

h€den [e¡ ¡anr] nlt rn het\Thttet

Fisher 1 280-X Aquanaut
Deze del€ctor be\!rIt ¡l ve]e

Þ¡ en 5 tol /5 me(er diep \r¿terdi( lt g¿¿r 75

rur mee nìel een i€tj€ batlerûe¡, ú ¿eer lolÌde

en b l¿o¡de¡ gunsl q qepr isd

@

XP G-Maxx ll (4,6 KhZl I
Goldmaxx Power (18kHz)
ln koire I Jd brlna beroÈmd qe\forden loeken n

de¿lemet¿lenst¿nd t€n'nilijzergeengelutd
geefll [Ju5ergdr€p€nÈrgq€roel¡gloorklfln
5pu Dr¿ðdloze hoofdre efoon soDt e

Minelab X-Tera 70
tiqe¡lijk d¡ e dete(tors in één D m v het

\tßle en v¿n zoek5rh JVen ku¡t ! ¿oeken op

de làge lkHz de 5t¡¡dô¿rd 7 5kHz (conc of

DD) 0fde hoqc 18,/5kH¿ lro¡d ofelliph5.h)

*;1.#3
Tesoro Tejon
Vo gen5onsdebesteTeso¡o'tlieve¡ven¡en

¿¿n de hà¡dmât qe grondb¿l¿n5 m¡ar dðt

leerprù(es \r€rp1 beste vru(hten ¿ll Lekker l ah

en nìoore zoek(hriven ¿ls optrel

White's DFX
Her topmodel v¿n \'/hrter, een prttige dete(t0r

v0or de m€€st veele¡se¡de dete(toritfmel
foßeler¿ngij5t Akkersof ¿outnr¿ni,deDFX

sl¡àt z n mannette Dlv oDtes lererba¿r

(-Scope Newforce Rl
Zeer robùrste, digrt¿le, rp¿il!àterdichte d€-

t€(tor v¿n ('Scope met f¿d¿r voor !teerg¿f e y¿n

oble(lgr0ott€ Veel rnf eln0!el lkheden, e€n

25(m open z0ekrh jfen ¿15 optie eef !¿n l5rm

Fisher (Z20
Een door en door beproefde Qut(l! fv€¡ in het

Iuú v¿n de fßher 1280 \'jerkl 0É¡lekf oD

¿kkeß ¿ls tot 75 m€ter dlep tn het \r¿rer ook

op het zoute str¿nd ¿€er qerhiktl

Ttoy Shadow X5.
,4lr e¡rqe oflcle e lroy de¿ler ¿ln r/ttroú op dìt

hoog5t¿ rdj€'1 lliks diqrt¿a, qe\!oon'e€n sp¿t

rÆterd (hte, srperlichte k¿Í met¿ le b€¡odtgde

i xtclmoqclijkhcdcn 0ok 0p't zoutc (r¿nd

Minelab Explorer SE
Deze fre!\vre fup ore¡uerkt\o gens hel t85

5yjteem rÆ¿rbii 28 freque¡tes (trs5en de 1,5

0p 2Spunten verbeterd r o v de L\p orer I



Dirk Jan Laan

Blj $ms
geen

beloften en geen
koude drukte.
Wij zien het als ons doel om u de

metaaldetector te adviseren die het
beste voldoet aan uw wensen/eisen.

Onze klanten zijn ons visitekaartie,
vraag hen naar hun ervaringen!

" Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

* Groot assortiment accessoires, boeken,

tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,

hoofdtelefoons, beschermhoezen etc., etc....

u 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.

Dirk Jan Laan

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef
Tel.: 0227-593286
Fax:0227-591129
Mobiel 06-20.22.77.90

e-mail: info@djlaan.nl

www.djlaan.nl

bla bla,
geen loze

Flsl-lE

MINELAB

Om teleurstelling te
voorkomen kunt u uw
vrijblijvende bezoek het
beste plannen na een
telefonische afspraak.

rôtrîtËs



ZUID HOLLAND METAALDETECTORS

l4i¿uw: ooh ùe I'oercn in NIEUW!!
WHITES M6

MATBIX

Analoog/digitaal 1 4 kt-1'z

NA DE BLACK
KNIGHT I

NU DE
KRACHTIGE

BLACK
KNIGHT II

,VONDSTE]I

Adressen provinciaal archeologen voor
het aanmelden:

http://www.sna.nlladres/provincies.php

,íAililEtDEJt,
rtEI]IE IIOEITE!

Gebruik het Archis-
formulier

Het formulier kunt u
downloaden op:

http://www.racm.nllcontenV
xm l_racm/vondstmelding.

xml.asp

Munten kunt u van te

GENDETECTIESYSTEMEN

Voor wie met minder geen genoegen neemt:
de nieuwe Fisher F75!

Voor eerlijk advies
en een goede service
bent u bij ons van
harte welkom.

Officieel importeur van C. Scope en Fisher metaaldetectors

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48 . 5215 ML's-Hertogenbosch

Tel.: 073-5481 199 . Fax: 073-5481195
wwwgelan.nl . info@gelan nl



Inhoud
mei 2OO7

Kanonskogels

Registratie middeleeuwse zegelstempels

Ruiterbeeldje van Romeins-Keltische
oorsprong

De overstap van akkerzoeken naar
waterzoeken

Gouden Kolbenarmring uit Deventer

Fotoverslag zo ekweekend

Mijn eerste goud

Veel moois van de stort van...

Stille levens beleven

Vondst van het jaar

Veldtest C.Scope CS3MX en CS4PI

Op zoek naar de bronssmid

Data magazines
Uitetste oonleverdato
kopij (ortlkelen)
l juni
6 ougustus
3 oktober
22 november
31 januari 2008
4 april

Verschijningsdata
m og az¡ ne (stteeîd otu m)
a juli
4 september
3 november
24december
3 mdatt 2008
5 mei

Golofon
Detector magaz¡ne is het verenig¡ng¡blad van
'De Detector Amateur'en versch¡jnt 6 keer per jaar

R€dact¡e
C B. Leenheer
M. Hoffmann, J. Koning, K Bot, J. Bosma (fotografre)

Medewerkers redactie:
J. Zijlstra, M.A Holtman, L.C. Mijderwijk, A. van Herwijnen,
K. van Santvoord, D. Eekhof

Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken 'l 53, 9205 CL Drachten,
e-ma¡l: redactie@detectoramateurnl

Advertenties
Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertenties doet de redactie van het Detector Maga-
zine c.q. de vereniging De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofdiensten.

Advertent¡eaquis¡tie
Advertentievoorwaarden- en tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype
E-ma¡l: studio@creatype nl

Vohgev¡ng en product¡e
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (05'l 2) 54 52 40, www creatype nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N: 1 386-5935

@Copyr¡ght: Niets u¡t deze u¡tgove mqg worden verveelvuldigd en/ofopenbaar gemaakt
door mîddel van druk, fotogrcfre, mkrcfrlm, ¡nternet ofopwelkewijze dan ook, zonder
voorafgaande, schriftelüke toestemm¡ng von de rcdoctie

7

8

10

Bestuur
Voorzitter
Roy Hutters
wcr hutters@detecloramateur nl

Secretar¡aat
Natasja Boon
n d boon@detectoramateur nl

Penn¡ngmeester
J.E. van Leeuwen
j e vanleeuwen@detectoramateurnl

Bestuurslid activ¡te¡tencomm.
Gerard Lukassen
g lukassenPdetectoramateur nl

Bestuurslid algemene zaken
Coen Paraschakis

c paraschakis@detectoramateur nl

Bestuurslid ledenpassen
Therese Paraschakis

t paraschakis6detectoramateur nl

Bestuurslid algemene zaken
Henk de Beer

h debeer@detectoramateur nl

Bestuur¡lid algemene zaken
Jan Bos

j bos@detectoramateur nl

Algemeen postadres:
Poslbus 2729, 73Ol EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-43839979
(uitsluitend van maandag t/m
vrijdag van 19,(X1-21 .OO uur)

l1

t3

17

18

25

26

28

30

33

Ledenadministratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
ove¡ de contributie enz.

Natasja Boon
Posrbus 27 29, 7301 EE Apeldoorn

E mail: ¿dminìstrat¡e@detectoramateur.nl

Redactie Detector Magaz¡ne
Kopij en inzendingen voor het magazìne

Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten, e-maìl: redactie@detectoramateur.nl

Act¡Y¡teitencommissie
Voor vragen, suggest¡es enz. over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht

bij: G Lukassen, Posfbus2729,730l EE Apeldoorn

Tel (050) 541 3396, e-mail: zoekdag@detectoramateurnl

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

te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en adres ¿an 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 hetjaar toetreden, ontvangen alle reeds
eerder verschenen nummers van het lopende jaar' Opzegging dient
uiterlijk op 1 november schriftelijk binnen te zijn.

De contributie bedraagt per 1 januari 2007:
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

detecto r AMATEIJR
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Van de voorzitter

Beste leden,

Na een geslaagd zoekweekend zijn inmiddels de

meeste zoekvelden weer ingezaaid, en gaan we verder

lT.O. 
Ot"t.rlvan de dag zoals o.a. de vakantieplan-

De rvaterzoekers onder ons gaan nu echter juist de

mooie kant van het zoekjaar op.

\brig jaar hebben we een schrijven doen uitgaan
omdat de contributiebetaling van velen achterbleef.
Helaas is het ook dit jaar weer zo, dat er enkele

honderden leden nog steeds hun lidmaatschapgeld niet hebben
overgemaakt.

Wij weten onderhand ook niet meer hoe we dit nu moeten aan-
pakken, iedereen bellen, n'eer een brief schrijven, of maar gewoon
een streep zetten onder het verhaal en stoppen met de vereniging.
Uitgezonderd de wel betalende leden, en dat zijn gelukkig de meesten,

hebben veel leden denk ik niet in de gaten, wat dit voor administratie
met zich meebrengt, om van alle extra kosten maar te zwijgen

We proberen het dan nog maar een keer om een ieder die zijn beta-
ling nog niet heeft voldaan op te roepen dit per omgaande te doen.

Tevens rqil ik u er op attent maken dat per 1l december 2008 de

lunctie van secretaris en die van voorzitter wegens beëindiging van de

vier jaren termijn vacant komen.
Heeft u interesse voor een van de beide functies, of wilt u meer
informatie hierover dan kunt u contact opnemen met een van de

bestuursleden. Reden temeer dus om er op de eerstvolgende bestuurs-
vergadering bij te zijn. De datum zullen we nog bekend maken.

Helaas is onze penningmeester nog steeds niet inzetbaar door een

aantal pittige medische ingrepen in de afgelopen maanden. We wen-
sen hem dan ook veel sterkte en hopen dat hij zich snel lveer aan de

bestuurstafel zal voegen

Van de redactie

Geen abonnement

Er zijn nog steeds leden die denken dat ze een'abonnement'hebben
op het Detector Magazine. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de krant,
televisiegids of een ander blad. Dat is dus een misverstand. U heeft
geen abonnement, maar bent lid van de vereniging De Detector Ama-
teur, en deze vereniging geeft het magazine uit.
Oh ja, en wat is dan het verschil, zult u misschien zeggen. Achter veel

magazines, met veelal grote oplages, zit een professionele uitgeverij
met een redactie en betaalde auteurs.
Achter het Detector Magazine zit geen uitgeverij, wij zijn afhankelijk
van de inzet en inbreng van de leden van de vereniging, en.... dus ook
van uw inbreng

Natuurlijk, ook u heeft het druk met uw werk, gezin, sport enz. En
als u dan vrij bent, wilt u voor de ontspanning gewoon even lekker
zoeken en geen andere toestanden aan het hoofd hebben. Begrijpelijk,
maar ja, als iedereen dat zott zeggen is het gauw afgelopen met het
magazine. Bovendien is het ook nog eens heel leuk om een artikel
over je favoriete hobb¡ over mooie vondsten of detector te schrijven,
vondsten te fotograferen, en tenslotte om je artikel afgedrukt te zien
in het magazine.

Kortom, we hebben voor het magazine gewoon auteurs en redactie-
ìeden nodig die z.o nu en dan wat tijd willen vrij maken om wat voor
het magazine te doen.

We rekenen op u,

Kees Leenheer

Ik wens u allen een hele mooie zomer, en voor de mensen die al vroeg
met vakantie gaan, een hele goede vakantie.

Met vriendelijke groet
Roy Hutter s, v oorzitter

)aar
Vondst van het jaar 2OOz
Om mee te doen met de'Vondst van het jaar'dient u een verhaal

van tenminste 150 woorden te schrijven over het door u gevonden

object.

Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het object mee. lnzending

één object per keer, Voorwerpen van archeologische waarde (alles

van vóór 1500) dienen te zijn aangemeld.

Voor de categorie metaalvondsten zijn er 4 prijzen beschikbaar.

De hoofdprijs van 90 euro wordt ook dit jaar ter beschikking ge-

steld door de firma Creatype. Daarnaast stelt de vereniging nog

2 DDA-bonnen van 50 euro en een prachtig DDA-windjack beschik-

baar.

Voor de moo¡ste'bfvondst'is er een DDA-bodywarmer als prijs.

vondst

Uitslag van de vondst van het
jaar 2006
i . Muntschat Tony Keevel

2. Gouden ingelegde broche, Willy de Graaff
3. Gouden keelknopen, Johan Vegelien
4. Gouden hollandse dukaat, Rinke Nijdam

Mooiste bijvondst:
Stenen bijl, Cees-Jan van de Pol

De winnaar van de bodywarmer is: Piet Haakman uit Bovenkar-
spel.

Alle prijswinnaars krijgen hun prijzen z.s.m. toegestuurd.
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Kanónsko
lk was op zoek naar een stuk grond, waar ik wilde zoeken Om de kogels zat een heel dikke korst, die eerst voorzichtig

met mijn metaaldetector. Vroeger had op die plek een oude verwijderd moest worden. Er bleken 4 granaten tussen te

boerderij gestaan, die in de jaren zestig was afgebrand. zitten. ln deze kogels zit een gat (en ze zijn hol van binnen).

Daarvoor stond er een café en het gebied is nu in gebruik lk heb ze leeg gemaakt en omgespoeld. Er zat alleen maar

als maisland. natte drap in.

I

t.l\

ln de buurt heb ik wat navraag gedaan. Het werd me al snel

duidelijk bij wie ik moest zijn om toestemming te vragen.

Toen ik bij de boer aankwam, was hij druk bezig met het

opslaan van aardappelen in een loods, die daar speciaal

voor bestemd is. Toestemming om te zoeken op het stukje

maisland, kreeg ik zonder probleem. Hij vertelde me over

een stuk aardappelland, waar hij tijdens het aardappels

rooien kanonskogels in zijn aardappelrooier had gevonden.

Die akker was echter niet van hem.

Zaterdags daarop belde Martin, mljn zoekmakker, of we

nog gingen zoeken. lkvertelde hem het verhaal van de boer

over de kanonskogels in de aardappelrooier.

Wij zijn naar de landeigenaar van dat stuk grond gegaan.

Hij vond het prima dat wij daar gingen zoeken. Dus wij op

pad.

Na ongeveer 45 minuten zoeken vond Martin de eerste

kogel. Hij wilde de kogel naar de auto brengen, want rond

lopen met zo'n zwaar geval is ook geen doen. lk draaide me

om, om verder te zoeken. lk was nog geen vijf meter van de

plek, waar de eerste kogel was gevonden of ik kreeg een

signaal door. Spitten dus en ja hoor, ik vond ook een kogel.

We vonden er die middag 5 in totaal.

Twee weken later zijn we nog eens gaan zoeken op die plek

en opnieuw was het raak. We vonden er weer drie. ln totaal

dus I kogels.

Nadat de kogels schoon waren, heb ik ze met lijnolie gecon-

serveerd.

Later heb ik de landeigenaar een kanonskogel gegeven.

Die staat nu op zijn vensterbank te prijken. Hij kon zich niet

voorstellen dat we dat op zijn land hadden gevonden.

lk vond het een bijzondere ervaring om, in plaats van munt-
jes, een paar kanonskogels te vinden.

Jan Godeke



Tja, het blijft allemaal breekbaar

Misschien heeft u het gelezen of gezien;"Onbe-

taalbare spiegel voor camera aan diggelen'i ln

Peking tijdens een uitzending, liet een program-

mamaker per ongeluk een 2500 jaar oude bron-

zen spiegel kapot vallen. Het incident gebeurde

tijdens de opnames voor een tv-uitzending

KlaaÇ 6ot waarin de'tien waardevolste schatten' uit Chinese

privécollecties zouden worden getoond. De kleine
versierde spiegel ingelegd met turkoois,uit4T5 tot 221 voor Chris-

tus, was de enige in zijn soort. Verzamelaars hadden de eigenaar
er al eens een miljoen dollar voor geboden.

Tja, als je zo'n artikel leest of voorbij ziet komen op tV wordt je

toch wel iets zenuwachtig. Je denkt dan bij jezelf, al die jaren heeft
dit object de tand des tijds overleefd en dan plots laats laat dan
zo'n Pekingse programmamaker hem vallen. Wat zou er door je

heen gaan als je de eigenaar bent van zo'n uniek stuk? Volgens mij
zijn bij hem de meest gruwelijke dingen opgekomen. Daarbij alle

niet in de Dikke van Dalen terug vindbare woorden, dit als onder-
steuning vanzijn gedachten. Hij zal vast n¡et gedacht hebben
van:'Ach, kan gebeuren, gelukkig zijn we goed verzekerd'i

Mijn gedachten zwerven weer even naar vervlogen tijden. lk kan

me herinneren dat de AVRO vroeger ook zo'n soort uitzending
had met een oudheidsdeskundige. Een prachtig en sensationeel

I Tekst: Jan Zijlstra / Foto:Johan Koning I

programma, waarin zeldzame dingen getoond werden, met de

daarbij behorende uitleg. lk moet zeggen dat voor m¡j altijd sen-

sat¡e zat in het feit dat de oudheidsdeskundige leed aan een vorm

van Parkinson. Dat betekende altijd spannende momenten als hij

weer eens een uniek stukje aardewerk of ander fragiel object in
zijn handen hield. Mijn spanning zat hem in het feit of het object
de uitleg en het tonen wel zou overleven. lk vond dat idee, als

kind zijnde, zo spannend dat ik bijna nooit het verhaal volgde,

dat de man over het object vertelde. ln mijn kinderlijke onschuld,

maar met spanning en sensatie, volgde ik de bewegingen die de

man met de objecten maakte. Maar de eerlijkheid gebiedt me te
zeggen, dat ik hem nooit heb kunnen betrappen op het feit dat

hem iets uit de handen glipte. Bij die gedachte moet ik toch wel

een beetje grinniken, wie weet wat al die eigenaren van de diverse

objecten toentertüd wel niet allemaal gedacht en gevoeld heb-

ben, bij de aanblikvan het programma.

lk denk dat ik maar een slotje op mijn vitrinekast maak, ik heb hier

drie kleine meiden rondlopen in huis. Dit is nou ook niet altijd
bepaald een geruststellende gedachte."Wat is dit voor een ding
papa ?"

Vindplaats: Lioessens(?)

Vorm en materiaal: rond (met handvat en oog), zwaar beschadigd; brons

Collectie/data: particulier

.......(pR(?)toRts DE A...?G..? N...

= ...prior (afkomstig) van?....

drie identieke heraldische figuren lgestileerde lelies?] in cirkel

waarschijnlijk 1 4e eeuw

Dit stempel is fragmentarisch. Waarschijnlijk is het na de dood van de eigenaar
vernietigd of onbruikbaar gemaakt.

De lezing prior(is) is onzeker. De eerste twee letters (PR) zijn onduidelijk; er

zou ook AE kunnen staan. De tweede R kan eventueel een P zijn. Er komt dan
echter geen zinnige tekst (fragment) uit.

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen:
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Technisch onderzoek naar Romeinse ruiterhelmen

2 juni t/m 1B november 2007

Museum Het Valkhof bezit een bijzondere groep Romeinse

ruiterhelmen uit de 1e eeuw na Chr. Kenmerkende onderdelen

daarvan zijn de vizieren in de vorm van een gezicht. De ijzeren

helmen waren bovendien rijk versierd: de viziermaskers met

een dun laagje zilver en de helmen zelf met een geornamen-

teerde bekleding gemaakt van haar en textiel' Ze hoorden tot de

uitrust¡ng van de ruiters in het Romeinse legeç al weten we niet

of ze alleen bij plechtigheden of ook tijdens gevechten werden

gedragen.

De helmen en maskers zijn met groot technisch vernuft en mate-

riaalbeheersing vervaardigd. Een aantal aspecten van materiaal-

gebruik en vervaardiging zijn nog onduidelijk. Om deze vragen

te beantwoorden is onlangs een technisch onderzoek gestart

naar de vervaardiging van deze opmerkelijke helmen.

De eerste resultaten worden gepresenteerd in een kleine ten-

toonstelling op de galerij van het museum. Voor het eerst is het

gezichtsmasker te zien dat in de zomer van 2006 is gevonden.

Het kwam op korte afstand van het museum te voorschijn bij

opgravingen op de 5t. Josephhof uitgevoerd door het Bureau

Archeologie van de gemeente Nijmegen.

De tentoonstelling vindt plaats van 2 juni t/m 1B november 2007'

Na bijna twintig eeuwen hebben de helmen veel van hun oor-

spronkelijke pracht verloren. Het grootste deel van het zilver is er

al in de Oudheid van afgehaald, de bekleding van haar en textiel

is alleen nog herkenbaar als fijne patronen in de roestlagen op

het ijzer. Van sommige helmen zijn niet meer dan fragmenten

bewaard.

Onderzocht wordt of de helmen zijn gesmeed en hoe het zilver

is aangebracht. Door analyse van het zilver wordt getracht de

herkomst van dit materiaalte achterhalen. Met röntgenfoto's

worden details van de constructie zichtbaar die tot nu toe in de

ijzercorrosie verborgen bleven.

Ook proberen de onderzoekers te achterhalen hoe het zilverblik

en de bekleding van haar en textiel op het ijzer waren vastgezet'

Museum Het Valkhof voert het onderzoek uit in nauwe samen-

werking met de restauratieafdeling van het Rheinische Landes-

museum in Bonn. Diverse specialisten in Duitsland en Nederland

zijn erbij betrokken.

De presentatie van de resultaten vindt mede plaats naar aanlei-

ding van de 16e Roman Military Equipment Conference in Xan-

ten. De deelnemers bezoeken 15 juni a.s. Museum Het Valkhof'

Voor informatie over de Roman Military Equipment Conference

XVI in Xanten (D): http://www.romec-xvi-xanten.de

lnlÌthtingen: Museun Het Volkhof, Kelfkensbos 59, Niineqen,024 160 88 05, www nuseumhet

volkhof.nl

MUSEUM A G E N D A (bron: www.sno.nl)

Maastricht - 21 jan Vm 1 1 jun 2007

Dominicanenklooiter' a(ht eeuwen A'locatie

Tentoonstelling overde bewogen geschiedenis v¿n de 13e-eeuwse

Dominicanenkerk en het d¿araan verbonden kl00ster le l\4¿africht

In 13 hoofdstukken belichtde tent00nstelling, ondersteund door

archeoloqische vondsten, historisthe objetten, oude prenten en

unieke f0t0's, diverse ¿spetten uit dit verleden

lnlkht¡nqen : kntre Cérunique, Avenue Gro mique, M11sttichr,

0 4 3 - 3 50 56 00, w ww.ce n trere ro m i q ue. n I

leiden - l2jun Vm 21 ok 2007

Verboden te verzamelen?

ln de tentoonstelling'Verboden te verz¿melen?'staan muse¿le

kwefies bij het verz¿melen en presenteren van archeologische

objecten doorhet Rijksmuseum v¿n 0udheden rentraal Deten-

toonstelling laat zien dat er veel discussie mogelijk is over wat wel

en n¡et is toegestaan ln muse¿. Het museum kiest positie in deze

discussies door het presenteren van standpunten overthema's,

zoals de omqang met menselijke resten, hel ¿fstoten van 0bjecten,

¿uthenticite¡t en herkomstgeschiedenis. Voorwerpen ult de e¡gen

collectie illuçreren de onderwerpen.

lnlichtingen: Rijkmuseun von )udheden, Rapenburg 28, Leiden,

0/l 516 31 63, synpos¡un@mo.nl

Hoensbroek- 19 Vm 20 mei + 27 Vm 28 mei 2007

Ridderfestiin

Gr00t r¡dderfestijn ¡n en rond K¿steel Hoensbroek Je ¿anschouwt

onder meer een spect¿culair riddertoernooi en je ziet demonstr¿-

t¡es van zwaardvechters en boogschutters Tevens kun je rondlopen

in een echt rldderk¿mpement met middeleeuwse tenten, ridders

in blinkend h¿rnas en vrouwen en klnderen in middeleeuwse

kledij. De ridders oefenen hun gevechtstechnieken- De kinderen

spelen, vrouwen bereiden het eten en ¿mbachtslieden tonen hun

vakmanschap.

lnliûtingen: Klsteel Hlensbroek, Klinkertstrozt 1 18, Hlensbrlek,

045-522 72 /2, www.kosteelhoensbroek.nl, open I0 17.30 uut

entree €6,50 kinderen 4-12 € 4,50



Zaterdag2T januari hield het pas geopende

lJstijdenmuseum in Buitenpost (verbonden

aan het daar al langer aanwezige Kruiden-
tuinmuseum) open dag voor mensen met

vragen over bodemvondsten.

Onder de ruim honderd bezoekers

bevonden zich tallozen met interes-

sante vondsten waaronder een

6e-eeuwse kru isvormige

fibula uit omgeving

Driesum, een fraaie

Merovingische vogel-

fibula uit Ooster-

beintum, een e¡nd

1 9e eeuwse sabel

gevonden in vijverslib

uit de stad

Groningen.

Een brok ver-

steend hout
uit Beieren,

fossiele zeeëgels

en als

klapstuk van de dag een onooglijk beeldje van 5 bij 7 cm van
sterk gecorrodeerd brons van een ruiter te paard.

lnitiatiefnemers Jan Kloosterman en Lammert postma van ge-

noemd museum reserveerden alvast experts voor volgend jaar,

zo'n succes was deze eerste open dag.

De heer Johannes Durkstra uit Heerenveen had het ruiterbrons-
je drie jaar geleden opgepiept uit grond in zijn omgeving en

veronderstelde dat het om kinderspeelgoed (badde) ging.
Zijn vrouw die het paardje eerder voor een ezel hield, drong al

die tijd aan op determinatie en zaterdag was die gelegenheid in
Buitenpost, waar ze toch al naar op weg waren voor familiebe-
zoek.

Uit Friesland zijn meer dan dertig fraaie bronsbeeldjes uit de
Romeinse tijd bekend, zeer fraai en gedetailleerd van uitvoering.
Qua grootte komt het paardje goed overeen met een exemplaar
uit Holwerd dat in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
wordt bewaard. Ook dit beeldje is, zelfs na reiniging, minder fraai
van uitvoering dan andere goden- en dierenbeeldjes die we ken-
nen uit de Fries-Groningse terpen en wierden.
Het opstaand staartje is een ander overeenkomstig detail.
Ruiterbeeldjes waren ons nog niet uit Friese context bekend
maar worden vaker wel in Engeland aangetroffen.
De houding van de rechterarm veronderstelt een wapenspeer of
zwaard, terwijl in het Engelse voorbeeld de ruiter in zijn linker-

op bodemvondstendag lJstijdenmuseum te Buitenpost

óõrs,

hand een schild draagt.

Qua datering denk ikaan de eerste eeuwen na het begin van de
jaartelling.

Het beeldje is nog niet schoongemaakt. Onder een dikke korst
corrosie bevinden zich ongetwijfeld details van gelaatsuitdruk-
king, schoeisel, kleding en haardracht van ruiter en paard.

Gewicht is nu mét corrosie 24,6 gram. Misschien dat een nadere
toewijzing dan nog preciezer zal uitvallen.

Voorlopig hou ik het op een herkomst uit de Romeins- Kelt¡sche
wereld en is de maker iemand geweest die de kneepjes van het
vak nog niet helemaal onder de knie had.

lndien Romeins qua ouderdom, komt dit bronsje van een secun-
daire vindplaats en is daar terechtgekomen met verscheepte
terpmodder uit het terpengebied. Terpmodder werd als bo-
demverbeteraar vanaf midden 19e begin 20e eeuw naar schrale
zandgronden verscheept.

Onze verzameling in het Fries Museum kent hoogtepunten van

beeldhouwkunst op het gebied van bronsjes uit de Romeinse

tijd. Vergelijk bijvoorbeeld het steigerende paardje van Sorte-
rum, het bokje van Marssum of de Mars van Tzum.

Dat het beeldje uiteindelijk in Friesland terechtkwam hoeft niet
te verbazen, Friese jongelingen dienden in Romeinse legioenen
elders waaronder in Engeland.

Misschien nam een van hen dit kleinood ter herinnering aan zijn
cavallerietijd mee terug naar lt Heitelân (Friesland).

Evert Kramer

5 februari 2007

Foto's: Fr¡es Museum

Redact¡e (J. Koning): Deze vondst geeft weer eens aan waar het ju¡ste

gebruik van een metaaldetector toe kon leiden. Deze vondst is waarschijn-

lijk gedaan in een weiland, dot nog moar net in gebruik was genomen

als moisland. Dit soort belongrijke vondsten worden gewoonlijk binnen

enkele joren totoal verploegd en zijn don ook van generlei archeologische

waarde meer.

Gelukkig is er in het noorden van het land een goed begrip voor een juist

gebruik van de metaaldetector en kunnen de verschillende aanverwante

verenigingen, actief op archeologisch gebied, goed met elkaar somenwer-

ken.

lL
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Waden, kijkt men in het woordenboek dan staat er letterlijk

"door ondiep water loPen'i

En tja, als je dit toch doet, kun je net zo goed je metaalde-

tector meenemen.

Maar wat beweegt iemand om met zijn metaaldetector in

het water te gaan zoeken naar verloren spullen? Tja, het kan

allemaal raar lopen, en als je eenmaal de smaak te pakken

hebt van het waden is er geen stap meer terug; het werkt

verslavend!

lk ben nu ongeveer 5 jaar actief als detectorzoeker, waarvan

ik het laatste jaar steeds meer richting strand en water trek.

ln de voorgaande 4jaren heb ik fanatiek gezocht op de ak-

kers, en in de zomermaanden kreeg m'n detector de nodige

rust, simpel omdat m'n favoriete zoekstekjes

(akkers) ingezaaid waren. Af en toe zocht ik nog wel eens

een bouwput op, maar afgezien van dat stond m'n detector

stil totdat de akkers geoogst werden. En wat baalde ik weer

als de akkers weer werden ingezaaid...Uit pure frustratie

ben ik toen maar eens het strand opgegaan, niet voor de

vondsten, maar gewoon om weer eens lekker te kunnen

zwaaien met de schotel.

De eerste keer vond ik er weinig aan, je haalt wat treklipjes

omhoog, een propje zilverfolie, en een paar muntjes... maar

het bloed kruipt waar het niet gaan kan en voor ik het wist

was ik in de zomer een fanatiek strandzoeker geworden ...'

Op de diverse forums op het lnternet las ik dat er al lang

door veel meer zoekers op het strand en in het water werd

gezocht; ik was uiteraard niet de eerste die op het strand

zocht. lk ben me er in gaan verdiepen en zag op de forums

mooie vondsten staan van sieraden en geld. Dat leek me

ook wel wat, de euro's kon ik mooi opsparen om daar weer

batterijenvantekopenvoorindeWinteralsikdeakkers>

ry'ik rçr
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Munten en penningen

8002 CATALoGUS, DE NEDtRLANDSE IvIUNTEN VAN 1806

totheden fi4evrus 2005)

8008 CAIAI0GUS, DE tllUNTEN VAN BELGIt 1790'1997

Booe KLEINERDEIJTSCHER I¡UNTZCATALOG 1871'1997

B0r3 IIIINTB0EKVAN PIEIVERKADE (1540'1795)

8044 v D cHlls BETLDENMR. Nederlandse nunlen tot 1576

8146 HANDBOEK NEDERUNOS KOPERGTLD 1523.1797

8147 STANDARD CATALOG OF GERI¡AN COINS 1601 TO PRESINI

B20o RoMAN CoINS and their values, deel I (t0t 96 n Chr) D Sears

B22r R0MAN colNs ônd their values, deel ll (96 235 n Chr) 700 pag

8200 R0À4AN CoINS and their values, deel lll (t0t 96 n Chr) D Sears

8215 tES M0NNAIES DE BRABANI lll (1598'1790) met waafdeaand

8216 LES MoNNAIES DE BRAB,qNT (1467 1598) met waardeaand )

8216 DE IIIUNTEN VAN DE GRAVTN VAN VI-AÂNDEREN (1556'1754)

8217 LES I¡ONNAIES 0tS C0NITES DE FI-ANDRE (1384 1556)

8218 IES I4ONNA|ES DES Coli¡TES 0t TUNDRE (1244 1384)

8227 EURo [4liNVKqTAtoG 2002 135 pagina's (B¿ttenberg)

8225 DE MUNTEN VAN tulK (in het trans) A4 form 170 pag 1300 afb

821e MIjNWONDSTEN LJIT 19 EtUWtN (Arend POl - KPN) 36 pag

Determinatie van hoofdz. metalen YoonYerpen

8085 EEN EIGENZINNIG VTRZA[4El-AÂR,94 pag h0nderden f0t0's

van melalen !00nveÍpen, kandelaars, piipe\rroeters, tin' enz

8117 GtLD UIT DE BELT, lvliddelburgse hursvuilvondsten 1550-15i0

B1B1 4000 JMR I4EIMI lN NEDERLAND, alleen detect0ru0ndste¡

8186 CA'IALOGUS NEDIRI,ANDSE HONDENBEI-ASTINGPENNINGEN

d00rA i Kooij 1998 A4 f0rmaat,212 pagnra's {3083 afbeeldingen)

8211 VINGERHOEDENenNA¡IRINGEN 111pag (AU/Nuitg)230afb

lJitslekend ged0cumerteerd Nederlanrlstalig b0ek over vingerh0edenl

Bo96 DEIECTOR tINDS 1 100 pag 1000 illustraties (zwartllit)

8113 DEIECI0R FINDS 2, 100 pag 1000 illustt (^vart'wlt)

8189 [4EDIEVALARTIFACTS, veru0lg R0mân Artetacts tull Col0r met

prijslljst 300 illustrat¡es do0r Nigel [¡ills

B1s6 BUCKLES 1250 1800 (44 boek over gespen, m00l naslag)

125 pag, kleur

B16J DEIECIoR FINDS 3 (veel rn kleur) A4 f0rmaat, very0lg van

B1s6 CELTIC & ROI¡AN ARTTFACTS, Nigel [lills, íull colOr!l

8212 FINDS IDENIIFIED (Detector Finds 4) (boordev0l detectoru0ndsten)

8211 SAX0N AND VIKINGARTEFACTS izie sere MedÌeval en C€lhc

& R0man) B00rdev0l detect0ruondsten, me€ste ln kleur)

8226 DEIECT0RFINDS 5 van G0rd0n Bailey (44 f0rnaat) (full c0l0r)
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B1s7 ARTEF,qCTS 0t ENGTAND & UNITED KINGD0[1' meÌ meer dan

1000 foto's van v0ndsten vanaf de sleentijd tOt 1750 (* act prijslt) 26,95

8190 IHEACCoMPtISHED,qRI, gOuden v00nverpen uitdebronstijd in

tngeland en lerland Prachtv0ek, in priis gehalveerd, nu 22,95

8203 HEILIG EN PROFA,qN 2 (van Beuningen) 1200 laat middeleeu\$e

lnsignes 512 pagina's, [y'eer dan 1000 afbeeldingen 72'50

8236 VERSCHoTLENE SCHAIZE lm Sal¿kammergut' 120 pag Geb Hard

k¿ft Prachtig boek over de verd\renen Nazi schalten in oostenrijk 19'50

B22s KRIJ|SENDESPoREN,handlerdingvooramateurarch 160pag 14'50

8229 FRIESI-ANDS 0UDHEID, Het rijk van de Friese konlng€n' 0pk0mst en

Ondergang LevenswkvanH Halbertsmal 406pag Geb Hardl(aft 37'50

Metaaldetectors

Nr 1003 HANDB0EKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink,350 pag 380 kleuren-

F0t0's en tekeningen 1000 afgebeelde bodemvondsten 39,90

8141 TRE,ASURT Ho,qRDS, (prachtb0ek ged rn kleur 0ver scharv0ndst) 20'95

B1s2 ORTIINGSTECHNIK fijr Pr0fis 169 pôg W0lfgang Schüler 1999

Gaat 0ver profe$rOnele detectietechnieken (Duits) 18'95

8237 NEDERI-ANDS KLEIN IILVER en schepwerl 1650 1880' 376 bÞ Ge

Hard kaft, duizenden zilveten v00Nerpen en nerkjes ¿fgebeeldll 63'50

B23s ZEGELSTEII¡PEIS EN ZEGELRINGEN, uit Zeeuwse b0dem 144 pag

Geb Hard kaft, 300 ¿fb rn kleur, Detect0rhobby¡sne in g0ed daglicht 19'50

8222 DEIITSCHE 0RDEN UND EHRENZEICHEN (1871'1945' 311 pag 19'50

8214 VINGERH0IDENenNAAIRINGEN 111pag (AWNuitg)230afb

LiitstekendgedocumenteerdNederlandstaligb0ekovervrngerh0ed€nl 14,50

8193 I¡ASTTRINGÍHE IIINTI,AB üPTORER XS & S 18'95

N¡euwe boeken!l-- 2006"'-'Nieuwe boeken! !

NLtoo3 HANDB0EKV00R ZOEKERS d00r Geft Gesirk,1320 pag 380 kleuren

F0t0's en lekentngen Full C0l0r, kmt uit ln het v0orj¿ar van 2005 39'90

8210 ARTEFACIS 0F ENGI-AND & UNIIED KINGD0[4, Sec0nd tdìtion.

608 pagrna's, duizenden v0ndsten in kleur afgebeeld (* act prijslt) 39,90

8241 AFGEDA¡¡D EN ,qTGEDANKI, metaalv0ndsten uit 2 middeleeuwse

Nedetreltingen in teidsche R¡jn Michel Hendriksen 128 pag I2'5o

8242 BUTTONS & FASTENERS 500v-1840 G0rdon Bailey' 114 pag kleur 19'50

Hard kaft, dutzenden zilveren v00merpeI en merkjes afgebeeldll 63'50

8243 THEIRIBESTCoINS0FCELTICBRIIAIN,+prijslijsl,S0pag 19,50

8244 READING LAND, Edward Fletcher, g0ede zoekplekken vinden 12,50

B21s READING BEÀCHES, Edward tletcher, goede zoekplekken vinden 72,50

8246 RE,qDINGTIDAL RIVERS, E Uetcher, goede zoekplekken v¡nden 12'50
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hobby, dat strand'i dacht ik nog bij mezelf....
Zo gezegd, zo gedaan, en ik was een fanatiek strandzoeker
geworden. Eerst geheel op het droge zand bij recreatie-
watertjes in de buurt, later ook aan de Noordzeestranden,
maar dat feest hield al snel op, m'n detector (Laser Rapier)
stoorde als een gek op het natte zout.
Op het droge strandzand ging het echter wel goed, en mijn
allereerste ringetje vond ik op het strand aan de Noordzee-
kust. lk moest eerst eens goed kijken wat ik nu werkelijk in
mijn handen had? Raar vierkant modelletje, vast en zeker
iets van een moertje of zo, dacht ik bij mezelf en ik wilde
hem al bijna weer weggooien, totdat ik eens beter keek en
er een naam in zag staan! Het bleek een platina ring te zijn,
en wat was ik hier blij meel

Eenmaal weer thuis kreeg ik steeds meer de smaak te
pakken van het strandzoeken, Er volgden nog wat meer
ringetjes, muntjes en zelfs een sieraadjel Maar toch had het
water een bepaalde aantrekk¡ngskracht op me...
Eerst op het natte zand, dan op de waterlijn, vervolgens
met laarzen aan het water in, uiteraard zo ver mogelijk (iets
wat me regelmatig natte voeten opleverde!). lk wilde steeds
verder het water in, maar beschikte eigenlijk niet over de
juiste uitrusting. lk liep nog steeds met m'n landdetector en
laarzen aan. Een waterdichte detector, een waadschep en
een waadpak moesten er maar komen, vond ik. Eerst heb
ik een waadpak en een waadschep gekocht en toen ben ik
weer met m'n Laser Rapier het water in gegaan. lk kon nu al
een stuk dieper dan met m'n gewone laarzen aan, maar wel
link, ik liep zo diep mogelijk als het elektronicakastje van
de Rapier het toeliet, maar één misstap, even je evenwicht
verliezen en de Rapier was niet meer.... Op zoek dus naar
een waterdichte detector. Na wat wikken en wegen heb ik
uiteindelijk een Tesoro Stingray aangeschaft, en sindsdien
ben ik niet meer weg te slaan uit het water,

Afgelopen seizoen ben ik laat begonnen, het was per slot
van rekening al oktober toen ik de waaddetector aanschaf-
te. lk ben toch heel fanatiek gaan zoeken en gelukkig vond
ik in mijn woonplaats een zoekmaatje, dat geheel gelijkge-
stemd was wat betreft waterzoeken! En ook een fanatiek
Romeinse zoeker sloot zich aanlWe mopperden met elkaar
wat over de steeds slechter wordende kwaliteit van de
akkervondsten door het bemesten van de akkers. Geluk-
kig is met het zoeken in het water de slechte kwaliteit van
vondsten verleden tijd! Allemaal recent verloren spullen, en
het mooiste was nog dat de vondsten elk jaar weer werden
bijgevuld door recreanten! Nou ja, over slechte kwaliteit ge-
sproken, dit klopt eigenlijk niet helemaal, als je nu eurogeld
naar boven haalt, schrik je soms van de slechte kwaliteit van
dit geld. Roest is geen onbekend fenomeen op eurogeld.
Maar met een brillosponsje zijn ze weer mooi te krijgen en
dus weer inwisselbaar. Wat je met antieke munten dus nooit
mag doen, mag wel met moderne munten; lekker hard
schrobbenl

tor weer in de kast gezet i.v.m. de kou. Het water is behoor-
lijk koud momenteel, ongeveer 5 graden Celsius. Maar met
een klein fanatiek clubje zoeken we onverstoorbaar door,
waarsch ijnlijk totdat de watertjes dichtvriezen.
De vondsten liegen er niet om; kettinkjes, ringen, armband-
jes, hangertjes, eurogeld, oud en vertrouwd guldengeld,
oorbellen enzovoorts komen regelmatig in de waadschep
terecht. ln alle varianten: goud, zilver, edelstaal, maar uiter-
aard ook in gewoon rvs, of goedkope imitatiesieraden.
Onlangs vond ik in het water zelfs een zilveren kinderrin-
getje uit vroeg 1900. En de ene keer vind je veel, de andere
keer weinig, net zoals op een akker eigenlijk. Je moet net
het geluk hebben datje er overheen loopt, en er overheen
zwaait.

Op een strandje bij mij in de buurt vond ik zelfs een 1/24e
Thaler uit 1623, en ook mijn zoekmaatje heeft er regelmatig
duitjes gevonden. Waarschijnlijk komen deze hier terecht
door het opspuiten van het strand.

Maar uiteraard ligt er ook een hoop afval, dat door recrean-
ten wordt achtergelaten. Trekl ipjes, proppen zi lverpapier,
blikjes, je kunt het zo gek niet bedenken of iedere waterzoe-
ker heeft het wel eens in zijn waadschep aangetroffen. Feit
is wel dat hoe verder je het water ingaat, hoe minder afual je
tegenkomt!

Waden is net een stapje moeilijker dan het zoeken op een
akker. Op de akker kun je zien waar je moet graven, maar als
je tot borsthoogte in het water staat, is de bodem niet meer
te zien en gaat alles op gevoel. Een samenwerking tussen de
schotel, je voeten en een goed gevoel voor blind pinpoin-
ten zijn onmisbaar. Maar als je het eenmaal door hebt, is het
een fluitje van een cent en vaak heb je dan al tijdens de eer-
ste keer scheppen met de waadschepje vondst te pakkenl

Op de diverse forums zijn meerdere waterzoekers actief,
maar er was voor de rest weinig te vinden over het waden
met de piepstok. Een enkele website bood wat informatie
over het waden en strandzoeken, en verder op de forums
was de rubriek"strand en watervondsten"wel een vast item,
dat in de zomer redelijk druk bezocht werd,
Tijd voor mij om actie te ondernemen, en ik besloot een
waterzoekersforum op te zetten. ln eerste instantie een
gratis proefforum, maar al snel omgezet naar een eigen
domeinnaam, omdat het beter liep dan ik had verwacht.
Blijkbaar was er toch behoefte aan een medium dat alleen
over strandzoeken en waden ging. Het strandzoekers en

wadersforum is te vinden op www.waterzoekers.nl

Jeroen Heuts
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Samen met mijn zoekmaatje Dirk had ik ergens in het

voorjaar 2005 (alweer) afgesproken om een dagje te gaan

zoeken. lk had gehoord dat ze op een van onze zoekstek-

ken waren begonnen met de geplande graafwerkzaamhe-

den. Op deze zoekstek hadden we in het verleden al best

wat leuke vondsten gedaan. Maar dat er nu een vondst

werd gedaan die de rest zou overtreffen bleek later. Op de

bewuste plek waren ze inderdaad begonnen. We hebben

direct toestemming gevraagd en een praatje gemaakt met

de kraanmachinist. Ze waren bezig met het egaliseren van

een weiland. Op dit weiland bevond zich een verhoging

en de bedoeling was om deze verhoging afte graven en er

het lage gedeelte mee op te vullen. Hoogste tijd dus om de

detector op te halen en te gaan zoeken!!! Þ
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Þ Al snel vonden we een aantal muntjes en voorwerpjes.
Vooral de kraanmachinist toonde veel belangstelling na

het zien van de eerste vondsten. Dit had hij niet verwacht.
We vroegen hem om de verhoging laagsgewijs af te graven
zodat we beter konden zoeken. Dat was geen probleem,
zodra hij een gedeelte had afgegraven begon hij zelfs aan

de andere kant, zodat we elke keer het afgegraven stuk
rustig konden afzoeken,Ter plekke van de verhoging kwam
op een bepaalde diepte een groot donker spoor te voor-
schijn. Helaas werd er niet dieper afgegraven maar uit dit
spoor werd toch een metaalvondst opgepiept (zie fotol ).

Het zag er goudkleurig uit en het voelde zwaar aan. Het had

wel iets weg van de horens van een stier. Ons viel wel op
dat de rest van de vondsten donkergroen tot bruin uit de
grond kwamen. Zou het dan toch goud zijn, en wat zou het
dan geweest kunnen zijn? De week er op toch het stuk laten
toetsen bij de juwelier, en wat bleek? Het was inderdaad
goud en met maar liefst een gewicht van 43,5 graml!! lk heb
hierna de vondst aangemeld bij de stadsarcheoloog en de
provinciaal archeologe. Helaas heb ik hier verder niets van
vernomen. Dus toen heb ik maar besloten om een berichtje
te sturen naar de vraagbaak of jullie mij iets meer konden
vertellen over het stukje goud. Zie nr.88. blz.26.

Het antwoord hierop kwam van Johan Nicolay (werþaam
bij het Groninger lnstituut voor Archeologie, Rijksuniversi-
teit Groningen). Volgens hem kon dit stuk goud wel eens

vroeg-middeleeuws zijn. Het stuk deed hem sterk denken
aan een deel van een gouden armring. H'rj wilde het stuk
dan ook graag eens bekijken. lk heb toen contact opgeno-
men met Johan Nicolay en een afspraak gemaakt voor het
bezichtigen van het stuk goud.

Op het moment dat Johan het stuk onder ogen kreeg, werd
het onmiddellijk duidelijk dat het hier maar om één object
kon gaan: een groot deel van een zware, gouden armring,
Een zogenaamde Kolbenarmring en waarschijnlijk uit de
5e-6e eeuw na Christus. De armring is helaas niet compleet,
maar vermoedelijk al in de (vroege) middeleeuwen ten
dele aan een smeltkroes ten prooi gevallen. Wat resteert zun

beide zijden van de armring, uitlopend in verdikte, stompe
uiteinden. Deze zijn grof aan elkaar gesoldeerd en daardoor
niet direct herkenbaar. De breuk aan de andere uitein-

den is als

gevolg van

verhitting
afgerond.
Een van de

uiteinden is

foto 2

daarnaast licht vervormd, Het stukje goud heeft een lengte
van 6,5 cm en een resterende breedte van 2,5 cm.

De diameter van de smalle armen is 0,4 cm en van de
verbrede uiteinden 0,7 cm. Het gewicht bedraagt 43,5 gram

en zal oorspronkelijk rond de 80 à 90 gram hebben gelegen.

Dergelijke armringen en andere sieraden uit deze periode

zijn waarschijnlijk vervaardigd uit omgesmolten solidi. Dit
zijn laat-Romeinse gouden munten (zie foto 2).

De gouden armring is intussen uitgebreid beschreven en
gepubliceerd in het vakblad voor archeologie Archeobrief.
Hierin wordt ook vermeld dat van dergelijke armringen
slechts 26 vondsten uit heel Europa bekend zijn.Dezezijn
aangetroffen in graven, schatvondsten en als losse vonds-
ten. En deze Kolbenarmring uit Deventer kan hier aan

worden toegevoegd.

Een dergelijke

armring is tot
op heden

nog niet
eerder in
Nederland

aangetrof-

fen. Blijk-

baar be-

horen deze

armringen
alleen toe aan de
hoogste elite uit de
vroege middeleeuwen.
Voorbeelden zijn een vondst
van een Kolbenarmring uit het beroemde graf van de Fran-

kische koning Childeric (zie foto 3). Deze armring heeft maar

liefst een gewicht van 300 gram en is een parallel van de in
Deventer gevonden armring. Ook de gouden armring die
onder de Dom van Keulen is gevonden (66 gram) en rond
535-540 na Christus wordt gedateerd, kan met een lid van

het Frankische koningshuis in verband worden gebracht. Nu

blijkt dus dat deze vondst de
rest inderdaad overtrof,

Gelukkig dat ik via de Detector Amateur in contact kwam
met Johan Nicolay want anders was deze vondst lange tijd
of misschien helemaal niet bekend en herkend geworden.

Nu blijkt dus nogmaals hoe belangrijk het kan zijn om lid te
zijn van de Detector Amateur. En ik ben ervan overtuigd dat
er zich onder andere detectoramateurs ook vondsten be-
vinden die ook de moeite waard zijn, maar niet als zodanig
worden herkend. Meld dus altijd je vondst aan bij diverse
instanties, je word er vast wijzer van. lk wil dan ook bij dezen

de redactie van het magazine bedanken. Via hen ben ik toch
in contact gekomen met Johan Nicolay die uiteindelijk het
stuk determineerde en een zeer uitvoerig verslag publiceer-

de over deze prachtige en zeer zeldzame vondst.

Met vriendelijke groet: Freddy Onlond
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NIEUWIII GOLD MAXX Power
- Regelbare ijzer geluidsvolutue - Frequentie: 18 kHz. - Alle metalen stand.

- Zeer goede stabiliteit op alle soorten teneinen - Nieuwe gevoeligere

microprocessor- Verwìsselbue 22.5 cm schotel met beschenìÌap. - f)uuzame

schotelkabel. - Bijzonder goede discriminatie. - Grond afstelling. -

Voeding: 8 AA Atkaline batterijen of accu pack - Heupmontage voor nog meer

zoekgemak. - Vergulde afsluitbare schotel aansluiting - ABS kunststof
behuizing.

NIEUW!!! G-MAX IT

- AnaÌyse van metalen door Multi-tonen - Regelbue geluidsvolume in de lage

tonen (metalen) - Frequenlie:4,6 kHz - Heel goede stabiliteit oP alle

soorten teÍeinen Nieuwe gevoeligere microprocessor- Veruisselbare 22 5 cm

schotel met beschermkap. - Duurzme schotelkabel. - Algemeen gedrag veromt
met de Adventis II - Uitzonderliik goede discriminatie

NIEUW!!!ADVENTIS II
- Verwisselbue 22 5 cm schotel met beschermkap - Frequentie: 4,6 kHz

Dubbele discriminatie. Alle metalen stand. - Sileocer schakelaæ. -

Vergulde afsluitbare schotel aansluiting - Voeding: 8 AA Aìkaline
battùijen - Heupmontage voor nog meer zoekgemak
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- Veruisselbare 22.5 cm schotel met beschernkâp - Duurzame schotelkabel

ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de detector als ook als

hip-mount te gebruiken - Frequentie: 4,6 kHz. - Discriminatie D1 D2 /Alle
metalen stand

ADX100
- Robuusle 22.5 cm schotel net beschermkap

elektronicabehuizing. - Frequentie: 4,6 yJIz. -

stând. Regelbüe gevoeligheid.

- ABS kunststof
Discrimiratie /Alle metalen
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recre a.tiep ark De Scherpenhof
t * * *

Een paradijs aan de lJssel
Recreatiepark De Scherpenhof, op steenworp afstand van het rustiel<e 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 park zijn het overdekte

speelparadijs 'Play-City' en het eveneens overdekte zwembad

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

de l.Jssel De camping is geschikt voor caravans en tenten tot maxitraal zes personen

op ruime standplaatsen met een elektra-aansluiting (4 ampère) Er is een keuze uit

plaatsen direct 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, een chalet of een stacaravan De accommodaties zijn comfortabel ingericht en

voorzien van keuken, ruime zithoek en een badkamer met douche en toilet. Ze

beschikken bovendien over een kleurentelevisie en een terras met tuinmeubilair Een

aantal 6-persoons bungalows heeft de mogelilkheid 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 ecr e atiep ark De Scherpenhof
Bandijk 60 7396 NC Terwolde t +31 (O)571 29i 731

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

WWW.SU CCESPARKEN. N L . 0900 -1223344
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Het was woensdagochtend I november 20O6
toen ik werd gebeld door een bevriende collega
genaamd lvo.

lvo vertelde m¡j dat een kameraad van hem zijn gouden
trouwring was verloren in een bosperceel in de omgeving
van Sleen (Drenthe). Dit was gebeurd in de nacht ervoor
tijdens een bedrijfsuitje waarbij een "Outdoor Smokkeltrail"
op het programma stond.
Deze smokkeltrail is een ludieke"wandeling"waarbij partf A

een zogenaamde fles drank moet overbrengen naar een be-
paalde locatie. Partij B moet ervoor zorgen, dat dit niet lukt.
Gedurende deze nachtelijk avondsessie kwam partij A regel-
matig in contact met partij B.

Peter, het "slachtoffer" vermoedde, dat tijdens een van deze
ontmoetingen de trouwring van zijn vinger was gegleden.
Peter zat in zak en as en was deze ochtend al een aantal
malen het pad afgelopen, hopende zijn ring te vinden. Nu

resultaat uitbleef klopten lvo en Peter bij mij aan.

"Of ik kon helpen met mijn detector... tenminste als ik die
nog in bezit had?'i was lvo's vraag.
De detector bezit ik nog steeds en die gaat ook echt niet
weg. lk was die middag vrij en besloot lvo en Peter te hel-
pen.

Aangekomen op de plaats des onheils zag ik dat de bos-
paden bezaaid lagen met gouden, rode en bruinkleurige
herfstbladeren. Geen wonder dat Peter zijn ring op het oog
niet kon vinden.
Peter vertelde dat er een drietal plaatsen waren waar de
ring mogelijk van zijn vinger was gegleden.
- De plaats waar Peter en lvo zich hadden verwarmd bij een

vuurkorfen een aantal fakkels.
- Een droge sloot van zo'n 30 meter lang waar Peter door

was gekomen om uit handen van partij B te blfven.
- Een dode boom aan een bospad waar Peter de zoge-

naamde drankfles had overgedragen aan een groepslid.

Als de ring niet op een van deze locaties lag dan was 3 x 250
meter met bladeren bezaaid bospad de overige mogelijk-
heid.

Het was inmiddels 13.50 uur en over 21/2 uur zouhet al

schemerig gaan worden. lk pakte mijn detector uit de auto,
zette de discriminatie op zeer laag en begon te zoeken.
Op twee aluminium snoepwikkels en een lomp stuk ijzer na

vond ik op de genoemde drie locaties niets.

Er bleef niets anders over dan de drie bospaden secuur te
gaan afzoeken. Het bleef stil onder mijn zoekschotel.... heel
sti l.

Plotseling knalde er een harde toon door mijn koptelefoon.
lk veegde het blad weg en vond niets. De schotel er nog
maar een keer over. Het geluid zat er nog steeds. Het leek
mij haast onmogelijk dat de ring nu al in de grond zat. Peter
assisteerde mij en wipte met de schep een stukje keiharde
aarde omhoog.
Het bleek inderdaad een ring. Een vogelring wel te verstaan.
Best een leuke vondst. De nummers waren nog goed lees-

baar en ik besloot deze ring mee te nemen en later op te
sturen naar Jaap de Vries, die ik ken via het DDA - clubblad. Þ



DEALERPAGINA

r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
llhite's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight I Sanddigger f verhuur I
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

Weth Beerdastraat zl,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel- o6 z3 41 39 77 (op afspraak)

E-ma il: info@detrijestinzen.nl

I nternet: www.detrijestinzen.nl

I MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. White's, Minelab, Laser en Tesoro
lmporteur van Coiltek schotels

Zwaluw t5,3752 Nll Bunschoten

tel. q3-z9g 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholland.nl
I ntern et: www.detector.nl
I nternet: www.mínelab.nl

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope I Fisher lTroy

Het Sterrenbeeld 48,

5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o¿) 548 rr 99, fax: (o731 548 tt 95

E-mail: info@gelan,nl

lnternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2, 57o2. LH Helmond

tel. (o492) 57 41 94
E-mail: info@ metaaldetector.n I

I nternet: www.metaaldetector.n I

www.tesoro.nl

Hagedoornstraat rz,

88oo Roeselare, West-Vlaanderen, Bel gië

Tel. o5r /zo.5o.o 6, fax o5t 124.o7.55

Csm o477l3'r 66.56

E-mail: jpcalmeyn@telenet be

I nternet: www belgadetect. be

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Wh¡te's / Minelab / XP / Tesoror Speelman Detectors

White's / XP detectors lfesoro I
Minelab / verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

Wingerdstraat 6, 664t BN Beuningen

tel. (oz4) 611 4o63

Van Ewsumlaan 48, 7742XT Coevorden

Tel. (o524) 85 o8 o8

E-mail: info@detectorgigant.nl

I nternet: www detectorgigant.nl

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

Wooldriksweg 88, 75lz AY Enschede

tel. (o53) 43oc'512, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect.nl

lnternet: www.detect nl

r Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors

/ Laser / Verhuur van diepzoekers en
oPsPon ngsservlce

Kerkpad r8, 83t6 DB Marknesse N.O.P.

tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848

E-mail: fl evodetectors@planet.nl

I nternet: www.fl evodetectors nl

r Handelsonderneming
D. f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.ScoPe /
Fisher/ White's / Troy

f Belgadet€Ct lcalmeyn lean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Mine-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

I piip- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
ops pori ngs servicePieter Maatsstraat rz

t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 11 29

mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: wwwdjlaan.nl

r Metaaldetectors Hoorn
White's en Black Knight
Tevens verkoop ultrasoon reinigers,
nachtkijkers enz.
Kijk ook eens in onze webwinkel.

Poolster 3o, r6zz EB Hoorn
tel. ozzg-85o279, bgg o6t688898t
E-mail: jim.deboer@quicknet.nl

I nternet: www. metaaldetectorwebwin kel.nl

t Zuid Holland
Metaaldetectors
Black Knight / White's
verhuur- en verkoop /
zoekers

/ DetectoÊ
Handboek voor

Energìeweg 4, Zoeterwoude

tel (o7r) 5zl4899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl

I nternet: wwwzuidhmetaaldetectors.nl

UTR

CELDERLAND
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NOORD-HOLLAND
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ww\A/. d ete cto ra m ate u r.n I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie



Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook
als back-up detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-
discrim¡natie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

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

Silver FMax
Dst=='--

r-'=

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

up, denk dan eens aan deze

detector, Weegt 999 gram I Enorm
goede prijs/kwaliteitsverhouding I

oÈQg.-
De Cortes is

een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezìng op de display. Heel bijzon-
der 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 zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

€ 799,-

€ 699,-

€ 949,.

Gen Ge¡i¡t

Handboek

Cibola,1 : l:i'i.',,,
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-:-l^-.-.^--rderd. Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel
krachtiger dan hun voorgangers

-< 

- ffiäï#{frili,ii:
twee modellen ligt rond de

vaquero "i,:l?li:i'lil!ïH:å;;^'¡'voor de Cibola en de Vaquero zijn er' ,' ;' i , nieuwe schijven: een concentrische van
' 15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.

^ De eerste schiif is zeer geschikt voor erg

,lÌ vervuilde 9roni, d" tweede is zeer geschikt

|Ç ;l"::iï:::i,.f,î i,T,i"'"'n 
vervui I ins'

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

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

'-'*.-,

Lobo Super
TRAQ

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond. Nu ook extra
grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine 1 5 cm concentrische
schijf vooradig De Lobo is in twee uítvoerinqen te koop: met 28 cm wide sc¿n

schijf en met 21 x 24 cm concentrísche schijf. Respectievelijk
.hr e Sg,gO
ùe&d¡ldkd 

&ts¡xb

å..ä.Í*^,*#,:F 
/{¡r I

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes

ål 899,- Êrn € 949,

ulot.o.t-urì



Minelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab onderccheidt zich door

zeer professionele detectors te fabriceren in het hoogste

marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend nieuwe

technieken waardoor ze tot de absolute top behoren. De Quat{ro en de Explorer ll ziin

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

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

waa¡doo¡ ze zeer gevoelig zijn voor zeer kleine voorwefpen en een onvergeliikbaar

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

X-Terrat 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,- ril

De Excalibur 800 en 1 000 is de

onden¡vater- 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 ijzer, cokes en zilver-papier.

Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector te

gebruiken. Wordt geleverd met: ladet waterdichte hoofdtelefoon en

beschermkap.

X.TERRA
X-TERRA 3O

€ 469,-

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties die

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

Visuele Pinpoint, Vaste Alle Metalen-stand.

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

Noise Cancel, Hogere Gevoeligheidinstelling. 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
pelect is op akkers, maar niet op oude stads

stort. Somm¡ge zijn weer niet te gebruiken

tussen eb en vloed vanwege het 'natte zout

effect' en weer andere laat de hele kleine voorwerpjes

in veryuilde grond liggen. Vooral erg als die kleine

dingetjes bestaan uit gouden sieraden of bijzonder

kleine kostbare muntjes of bijzondere (pelgrims) insignes

van tin.

Op 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
€' 949t' (zonder accesso¡res)

€ 999r- (met oplaadpack, oplader en regenhoes)

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

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

zout¡nvloeden. 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 schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer

vermogen is verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik ie ìn twee

seconden in en uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan schijl aan lou 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.

26 cm
wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

25 cm
elliptische schijf

€ 166,-

'plorer SE

De Explorer SE 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
. Kleur: zwart
. Minder ijzermaskering door snellere

processotS
. Verbeterde discriminatie
o Langere batterijduur

Minelab overtreft zichzelf met
twee middenklasse detectors de

X-TERRA 30 en X-TERRA 50.

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak als

hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze super-

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

lnclusief accessoire
Koss hoofdtelefoon,
Minelab oplaadpack 1600
niMh, oplader batterij
en beschermkap (t.wv.
21 6,00 euro)

€ 769,-



Þ lvo was inmiddels met een Tesoro, die hij had geleend aan

de slag gegaan. Hij nam het 1e bospad terwijl Peter en ik nu
zochten op het 2e pad.

Peter wist zich nog te herinneren dat hij zoveel mogelijk
links van het pad had gelopen.

Hierop besloot ik dan ook alleen links te zoeken en even-
tueel op de terugweg de rechterzijde te pakken. Peter en

ikzochten nu nabij de dode boom waar de overdracht had
plaats gevonden. Op zo'n I5 meter van deze boom knalde
er wederom een luide piep door mijn koptelefoon. pin-poin-

ten, bladeren wegvegen en ja hoor daar lag hij. De trouw-
ring was weer terecht. Peter zijn gezicht klaarde helemaal
op. Hij stopte de ring snel in zijn broekzak met de medede-
ling:"Deze ga ik snel een maatje kleiner laten maken.'i

lk had mijn eerste goud gevonden maar moest het met veel
plezier al snel weer afstaan aan de rechtmatige eigenaar.

lk maakte nog wat foto's van Peter met zijn ring en de
vindplaats. Hierna liepen wij terug naar lvo, die nog druk
zoekende was. Enig ongeloof was op lvo's gezicht te lezen
toen hem duidelijk werd dat de ring terecht was.

Peter vertelde dat hij nog maar kort getrouwd was en dat
zijn vrouw niet blij was met het verliezen van de ring. Werd
deze nachtelijk Outdoor 5mokkeltrail toch bijna helemaal
Out Door voor Peter.

Bert Jaap Wolters, Assen

Fisher F75
's nachts

goed afle-

zen.

Eenmaal

gemaakte

instellingen

worden in

het geheu-

gen opgeslagen en zijn

altijd direct voorhanden!

Voor zowel de ervaren

als beginnende zoeker

heeft deze detector het

nodige te bieden zoals:

Audio discriminat¡e; uit-
gebreide discriminatie-

en notch mogel'rjkheden;

All Metal stand in zowel

motion als non motion,
permanente diepte aan-

duiding, object indicatie,

achtergrondverlichting

etc. Frequentie: 1 3kHz.

Tijdens de introduc-
tieperiode die loopt
t/m juni 2007 wordt
deze detector geleverd

inclusief kunstleren

draagtas, bescherm-

kap en hoogwaardige
lader (merk GB 4 x AA,

2700mAh).

Dit alles ter waarde van

€ 1 15,00.

I nform atie : Gela n Detect¡e-

systemen 8.V., tel: 073-

5481 1 99

Detector

Nieuw, maar nu
al legendarisch!

Fisher introduceert haar

nieuwe F75 digitale
detector,

Een mooie detector, die

prettig in de hand ligt.

De 3-delige steel is mid-
dels snelkoppelingen

op de juiste lengte in te
stellen.

Deze lichtgewicht

detector wordt gevoed

met 4 AA batterijen, die

goed zijn voor ca.40 uur

zoekplezier. Het plaatsen

van de batterijen gaat

erg eenvoudig.

Door de achtergrondver-

lichting laat het display

zich ook bij schemerig

weer of

Weggevertjes en
nieuwtjes bij Whites
electronics
Bij aankoop van een

Whites DFX, MXT of XLT krijg
je er nu gratis een Bulls Eye ll

pinpointer en een originele Whites
draagtas bij. Bij de MATRIX M6 krijg
je gratis een Bull Eye ll.

Nu verkrijgbaar voor DFX , MXT en

MATRIX:

De super 12 lichtgewicþt spider-
schotel (28 cm) die garant staat voor
nog meer dieptebereik.

opgravert¡es
Hallo ik ben Henk Marskamp en ik woon in Wa-
penveld. Ik zoek iemand die met me mee wil lopen
met een metaaldetector. Want alleen lopen vind ik
niks aan.

Interesse, bel even 0640307L52

U kunt contact opnemenTe koop archeologische
vondstenboeken; o.a. Opgravingen in de steden

Alkmaar, Amersfoort,Bodemvondsten uit Goeree

Overflakkee ( I 5 euro), eventueel AMIN boekjes
(2 euro per stuk), Vrije Friezen (ook met archeolo-
gische artikels) 0513 416225



Munsters Detectie

SUPERDE
4 supermodellen voor in

TESORO Teion

Nu725,'

de klei!

MINELAB ExplorerSE

Nú 1350,-

XP GoldMaxx Power

Nu 899,-

,
o t ì-e,t¡tu

a
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Munsters
Detectie Bezoek op arspraa n0492-514 525 Helmond

www. meta a I d etecto r. n I
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DEEL 1

Veel moois van de stort van

Afgelopen herfst zijn we op bezoek geweest bij André Nieuwland in

Alphen aan den Rijn en hebben, van een klein gedeelte van zijn vonds-

ten, foto's gemaakt. Het vinden van dit materiaal op de stort bij Alphen

a/d Rijn vergde nogal wat zwaar graafwerk. Er moesten kuilen gegraven

worden van ongeveer 2 meter diep. Maar zeker als er gebruik gemaakt

werd van de 0-discriminat¡estand of alle metalen stand kon je tussen al

het andere afval veel moois tegenkomen. Natuurlijk waren er ook ge-

noeg scherven te vinden van diverse soorten Romeins en middeleeuws

aardewerk. Ook enkele gemmen werden op het oog gevonden'

De vondsten op de stort zijn afkomstig van de opgravingen naar het

Romeinse castellum Albaniana in Alphen a/d Rijn. Dit castellum, een

Romeins kamp voor hulptroepen, heeft iets ten noorden gelegen van

waar men bezig was met de renovatie van het stadshart. Als dater¡ng

voor het castellum gaat men uit van de periode 40-275 naChr'

3.

4,

5.

6.

1. 5chuifsleutel
lJzer

2. Mes
Handvat met een leeuwenkoP
met opengesperde mond.
lJzer, met vertinningssporen.

Mes met oog
Uzer

Schuifsleutel
lJzer

Sleutel
Gestileerd, met verfrestanten?

Spiraalfibula
Compleet met rivierPatina.
Brons

Spiraalfibula
Cornpleet, bruin patina.
Brons

Hengsel van Romeinse helm,
met ronde eindknoppen, rivier-
patina.
Brons

9. Tafelklokje
Rechthoekig met op de 4
hoeken druppels (balletjes), met
zwaar uitgevoerd hangoog.
Bronzen bel met vastzittende
ijzeren klingel.

Opm. in de tentoonstelling'de
Kelten'is een klokje opgenomen
van het zelfde type. Deze wordt als

Latène/Romeins gedetermineerd
en is afkomstig van een onbekende
vindplaats in Frankrijk. Van dit type

schijnen er meer gevonden te zun

die gedateerd zijn in de 'l e eeuw
na Chr.

1 0. Gesp
Paardenbeslag, compleet.
Vgl.Unz / Deschler-Erb, tafel 67,

nr.l922
Brons

1 1. Sleutel
lJzer

12. Complete gesp met beslagPlaat
van een plaatpantser en een be-
slagplaat van een Plaatpantser.
Ygl.Unz /DeschlerErb, tafel 33.

Brons

1 3. Vingerring met sleutel
Brons

14. Scharnierfibula
Brons

Foto's: Kees Leenheer
Tekst: Johan Koning,

Wouter van den Brandhol
Kees Leenheer.

Literatuur:

http://www.alphenaandenr¡jn.nl/smart-

site20649.htm

J.K. Haalebos, PF.J. Franzen e.a.: Nijmegen

2000, Alphen aan den Rün-Alban¡na.1998-
'I 999. lSBN- 908024647

Kathhy 5as en HugoThoen: Leuven,2002,

5chone 5chijn, Rome¡nse juweelkunst in

West-Eu ropa, ISBN - 90429 1 2464

7.
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Geregeld loop ik boekenwinkels binnen

om te zien of er nog iets leuks is

uitgekomen op het gebied van stillevens

of van schilders die in goed detail het da-
gelijkse leven van eeuwen geleden weer-
gaven, Onlangs zagik een boek over

fijnschilders waarin meerdere

afbeeldingen stonden met rokende

figuren en stillevens,

Op de achterzijde van het boek stond een heel
fraai detail van een schilderij uit 1665 met
een aan een koord hangend horloge. Toen ik
het boek inkeek om het gehele schilderij te
bewonderen zag ik al zoveel aan bruikbaar
materiaal dat ik het direct heb aangeschaft.
Dergelijke afbeeldingen in deze boeken vertel-
len een verhaal van lang vervlogen tijden en
van de vondsten die we tegenwoordig terug
vinden,

Het schilderij
Het schilderij is gemaakt door Gerrit Dou (1613-

1675)in Leiden in hetjaar 1665. De naam van het
schilderij is'Stilleven met kandelaar en horloge'.

Op het schilderij is een nis te zien met een gordijn
waarachter een zandloper, twee boeken, een kan-

delaar en op een met tabak gevulde bladzijde van

een oud boek een kleipijp. Voor het gordijn hangt
in een blauw lint met strik een horloge. ln de stof
van het lint heeft men de sleutel van het horloge
geregen. Het gordijn is voorzien van twaalf ringen
en hangt aan een draad die met twee zogenaam-
de nagels in de muur is bevestigd.

De gordijnringen
Menig detectoramateur zal wel meer dan eens

een dergelijke ring hebben gevonden en gedacht
hebben dat het ook wel eens een gesp kon zijn

Boven tv/ee gordijnr¡ngen, onder twee gespen



T'tee lzeren nogels, de lengte van de bovenste ß 21 cm

t
geweest. ln de praktijk is dat dan ook moeiìijk te onderscheiden

en verraadt een eventuele angelrust, of een deel waar de angel

de ring heeft ingesleten dat het ook echt om een gesp moet zijn

gegaan. Op de afbeelding van de ringen staan ook twee gespen

waarvan ik vermoed dat degene met de koperen en afwijkende

angel best wel eens een zogenaamde gordijnring kan zijn ge-

weest waarvan men een gesp heeft gemaakt. wat de diameter

betreft is er weinig verschil tussen de ringen en de gesp(en).

De ijzeren nagels

De op de foto's afgebeelde ijzeren nagels zijn vrijwel iden-

tiek aan de ijzeren nagels die zijn afgebeeld op het schilderij.

De functie van deze nagels was multifunctioneel daar ze voor

vele doeleinden werden gebruikt. Op het schilderij worden ze

gebruikt voor het bevestigen van het gordijn, terwijl op anderen

schilderijen duÌdelijk te zien is dat men er ook zwaardere voor-

werpen aan ophing, zoals daar zijn ketels en vogelkooitjes.

De kleipijp
De kleipijp is wel de meest opgeraapte oogvondst die in Ne-

derland wordt gedaan. Ze werden voor het eerst gemaakt aan

het einde van de 16e eeuw.Toen had tabak nog een medicinale

toeschrijving en daarom kon men dan ook tabak bij de apotheek

verkrijgen. Al vrij snel was het gemeengoed geworden en met

de groeiende overzeese handel kon feitelijk iedereen wel genie-

ten van het tabak roken. Het werd een groeiende industrie en

in veel steden vestigden zich dan ook gespecialiseerde makers

van de kleipijpjes. Door de groeiende toename van tabak (men

ging het ook in Nederland telen) daalde de prijs en kon men

meer gaan roken. Dit resulteerde in een grotere afmeting van

de zogenaamde ketel. Hoewel het soms moeilijk is een steel

te dateren, de ketel vormt dus geen enkel probleem. Daar de

meeste zoekers ze weten te dateren is het vaak ook een indica-

tor voor de tijdsperiode waaruit ook de andere vondsten kunnen

stammen. Sommige van de ketels hebben aan de onderzijde

een uitstulping, de hiel genaamd. Op deze hiel staat vaak een

kleine stempel, met het merk van de maker. Door veel stedelijk

onderzoek is men de afgelopen decennia veel over de makers te

weten gekomen, wat het dateren van het pijpje vereenvoudigt.

Het horloge en sleuteltje
Duidelijk zichtbaar hangt aan een blauw lint het horloge met

het bijbehorende sleuteltje. Het is zeker niet uitgesloten dat het

schilderij is aangekocht/ besteld door iemand met een nauti-

sche achtergrond daar horloges een hulpmiddel waren om de

positie van het schip te berekenen. Het vinden van een dergelijk

afgebeeld horloge is uiterst zeldzaam. Echt handig waren ze he-

laas nog niet, want hette hard opwinden deed de veerte strak

staan wat de tijd sneller deed lopen en men dus toch weer een

beroep moest doen op de kerkklok om het horloge weer op de

juist tijd te zetten. Toch zullen vele zoekers een sleutel van een

dergelijk horloge vast wel eens hebben gevonden.Tot in de 20e

eeuw werden immers de horloges opgewonden door middel

van dergelijke sleuteltjes. De sleuteìs zijn in de loop van de tijd
gelukkig onderhevig geweest aan de heersende mode, wat net

als de kleipijpjes het dateren ervan makkelijker maakt.

Tv"ee kleip¡jpen van rcnd 1660,',laarvan één met verstenng

/
f

Somm¡ge kle¡p¡jples

hebben fraoie hielmerkjes

Gedeelte von een harlogesleutel.

DFTFCTOR N4AGAZ NE 92 / N4E 2OO7



Qm mee te doen met de 'Vendst van het jaar'dient u een
verhaal, van tenminste 15ö r¡Ûoorden, te schrijven over het

vondst

ntnten uL2 lUr*
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Quaerere est Quaerere, Zoeken is zoeken
Dit is een van mijn lijfspreuken die ik als onderschrift op een aantal serieuze forums op het lnternet
gebruik, en zoals ik in nummer 87 van ons magazine schreef, ben ik nog steeds zoekende. Ja het gaat
gewoon door, alleen ik loop niet zo snel meer, we worden ouder en de gebreken beginnen te komen,
Mijn collega en zoekmaat Rinke N4dam heeft er een andere mening over; hijzegt tegen iedereen "Dick
loopt als een jonge knaap van 24" . Maar dat is nu wel even anders sinds ik jicht onder mijn linkervoet
gekregen heb. Als je ouder wordt kun je zoals ik Bapoverlof opnemen. Zodoende heb ik 1 dag in de
week, op de vrijdag, vrij en dat is net een mooie dag, zo voor het weekend, dat je er even lekker tus-
sen uit kan gaan om te zoeken.

Zo ook op die vrijdag
2februari 2007.
Eerst even uitslapen,
maar het weer was

mooi , dus wat I
doen we dan?

Zo tegen 10 uur
vertrok ik naar een

van mijn zoekvel-

den, een uurtje later
kwam ik bij het voor mij
welbekende terrein aan,

uit voorzorg even reserve

batterijen in mijn jas mee
en ik stap het land op
alwaar ik al eerder
mooie vondsten
gedaan heb.

Genietend van het
mooie weer stap ik
al zoekend van het
ene landje naar het
andere land.

lk kreeg visite, de
landeigenaar kwam
er aan met tractor- en

mestwagen om de munten te
injecteren en onder te dompelen in de vloeibare
mest. Even stoppen voor een begroeting en een

It tr

I

í{,



vondst

ningkabinet in Leiden of je maakte een

potloodafdruk van de munt en stuurde

die op, in de hoop dat je bericht terug

kreeg. Het is ons met het lnternet nu

wel gemakkelijker gemaakt, even de

munten scannen of met de digitale ca-

mera een opname maken en opsturen

via e-mail.

Ook voor de determinatie van de mun-

ten is het gemakkelijker geworden,

er zijn hele goede fora waar de echte

experts en numismaten zitten,

Of ik nadien nog ben teruggegaan

naar dat schatvondst landje, ik heb er

wel van gedroomd, ja, maarditwas
pas 7 weken later, lk heb 6 weken met

mijn voetje omhoog gezeten en Pas

rond 15 maart kon ik weer een beetje

normaal lopen. Samen met mijn zoon

ben ik weer naar de plek teruggegaan

en we hebben de schatplektoen nog

even verder uitgegraven. En ja hoor

weer 2 zilveren munten. Wat ik daar

voor de rest op hetzelfde stuk land

gevonden heb, zal ik in een volgend

stukje wel vertellen.

De haren worden wat dunner en we

worden wat ouder zoals Kees Leen-

heer in nummer 91 van ons magazine

schreef. Maar het blijft ook na de 28

jaar dat ik nu zoek met een metaalde-

tector, nog steeds spannend. Quaerere

(Zoeken).

Wat is onze hobby toch mooi.

Dank aan:

Drs J.E.L. (Jan) Pelsdonk van het Geld-

en Bankmuseum

De muntexperts van wwwmuntenbo-
demvondsten.nl

Groeten Dick Eekhof

praatje. Hij vertelde mij dat hij het

afgelopen jaar met de ruilverkaveling

een aantal aangrenzende percelen er

bij gekocht had, en een paar stuk-

ken van de gemeente in pacht had

genomen, "O interessant" zei ik en hij

begon te lachen, en gelijk legde hij mij

uit welke landen dat waren. "Geweldig"

zei ik, omdat ik nu weer meer land had

om op te zoeken.

Omdat de grond nu echt wel door die

munteninjecteerder te goor was en

het behoorlijk begon te stinken ben ik

doorgelopen naar het nieuwe stuk, en

geloof mij of niet, na 10 minuten kreeg

ik een zwak en mooi signaal, zo te

horen behoorlijk diep. BINGO, het eer-

ste dat ik hier opgroef was een grote

zilveren munt, een zilveren dukaat, of
ducaton. Gelijk weer de detector er

over heen en ja hoor ik zag in het

gat een rond randje zitten. Meerdere

munten rechtop staand in de zwarte

grond bij elkaar, drie stuks, ditmaal

waren het Arendschellingen. lk pakte

m¡jn telefoon en belde naar mijn zoon,

die niet mee wilde om te zoeken. lk zei

hem dat ik bezig was een schat op te
graven. lk had al vier munten maar ik

kreeg steeds weer signalen, ze bleven

komen. Even later belde mijn zoon zelf

en ik zei hem dat ik er nu 9 stuks had,

drie van die grote en 6 arendschel-

lingen, waarvan wist ik zo nog niet, en

dat er nog meer signalen in de grond

zaten. Ondertussen bleef de boer maar

heen en weer rijden, telkens als hij

wegreed begon ik weer te graven. Nor-

maal maak ik niet zulke grote gaten,

maar dit keer wel. Wat een spanning,

op het laatst heb ik het gat zorgvuldig

dichtgemaakt want ik kon niet meer

zoeken. Het lukte niet meer om gecon-

centreerd te blijven, en dus

heb ik mijn metaaldetector

uitgezet.

Al lopend naar de auto bel-

de ik mijn zoon en vertelde

hem de totaalscore. Een

echte schatvondst en mijn

derde schatvondst sinds ik

zoeker ben.

Thuis gekomen was zelfs

mijn vrouw blij dat ik nu

eindelijk eens iets moois

gevonden had. ln haar ogen

dan, de meningen zijn daar

soms over verdeeld. lk vind alle

vondsten die ik doe mooi.

Deze schatvondst heb ik

diezelfde avond nog, zoals het

ook hoort, gelijk per mail aan-

gemeld bij het Numis van het

Geld- en Bankmuseum.

Vroeger was het aanmelden

wel anders, of je ging met de

munten helemaal naar het pen-

1) 
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30 C-Scope CSSMX
en CS4PI
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De CS3MX en de CS4PI zijn respec-

tievelijk een motion en een pulsinduc-

tie metaaldetector en worden door
C.Scope als totaalpakket aangeboden.

Uiteraard zijn ze ook separaat te koop.
Met deze tweeling -design en kleur
zijn identiek- heb je de instrumenten

in handen om geheel in je eigen voor-
keurstijl te gaan zoeken. Gezien de
ontwikkelingen op de digitale markt

had ik een CS.newface R2 verwacht,

daar de R1 van toch alweer 6laar
terug dateert. Waarom heeft C.Scope
voor een motiondetector van 17 KHz -
C.Scope produceert al een kwart eeuw
17 KHz detectoren- met een preset

grondbalance, twee draaiknoppen,

een pinpointknop, een gewicht van

circa 1,3 kg gekozen? Géén numerieke

objectindentificatie, géén meervoudige

audio-object informatie enz.

Terug naar de basis: turn-on en go.

Zwaaitechniek ken merken!
Met pulsinductie detectors heb ik geen

ervaring. lk zal dus moeten leren wat de

eigenschappen en kenmerken zijn van

de CS4Pl.

ls deze tweeling te scheiden? Kan de

één zonder de ander, of heb je ze beiden

nodig? Het is deze vraag die ik probeer

te beantwoorden, in combinatie met

gebru ikerserva ring.

Deze gebruikerservaring zal dan ook

meer het accent leggen op mijn be-

vindingen dan op een presentatie van

vondsten. De bevindingen worden in

combinatie met de bediening van beide

detectoren weergegeven, waarbij het

accent meer op de 3MX rust.

CS3MX audio en Pìnpoint-mode

Geeft deze detector mij de juiste informa-

tie wanneer er ijzer onder de schotei zit?

Het is voor de detector relatief gemakke-

lijker om het verschil tussen de conduc-

tiviteit van ijzer en zilver te herkennen,

maar zet je de discriminatieknop hoger

dan wordt dit onderscheid in de hogere

conductieve gebieden kleiner en zal het

object relatief groter moeten worden.

Zwaaitechniekkenmerken staan of vallen

met audio-informatie en discriminatie-

gevoeligheid. De audiotoonkwaliteit
van de 3MX is subliem, het beste kan ik

deze omschrijven als een korte krachtige

stoomfl uit. Hogere frequentiedetectors

geven per definitie een hogere toon-

hoogte (frequentie).

De impact na het detecteren van een

object is zo overduidelijk. Laat deze

toonkwaliteit leven met de juiste kop-

telefoon, maar ook zonder koptelefoon

is het geluid prima. Voor diepliggende

voorwerpen geeft deze "stoomfluit" een

mooie, volle toon met een iets lagere

frequentie. Uniek vind ik dat voorwer-

pen aan de oppervlakte of iets eronder

vergezeld gaan met een "klakgeluid"

(slag van hamer op aanbeeld). Je krìjgt

dan eerst een korte krachtige fluittoon

en dan "klak'iVoor grotere onregef matig

gevormde voorwerpen, zoals aluminium

f olie, ijzer, p latgetra pte b I i kjes, trekri n gen

heeft deze audio ook z'n eigen handteke-

ning. Mits aan de oppervlakte of ondiep

gelegen krijgen je een stacato audio, fluit-

klak-fluit-klak. Goede voorwerpen geven

over alle zwaairichtingen de mooie, korte,

krachtige toon. Let op, soms krijg je voor

de munt over één zwaairichting in beide

richtingen een goed signaal, maar in de

andere richting een gebroken signaal of
helemaal geen signaal, dan is dit sterk

afhankelijk van de positie en grootte van

de munt. Controleer nu enerzijds door

de zoekspoel omhoog te brengen over



het goede signaal en de toon repeteert,

en anderszijds door te pinpointen over

beide zwaairichtingen. Met een mooi

zacht signaal over beide zwaairichtingen

in de Pinpoint-mode graven. De All-Me-

tal-mode is ook een optie.

De Pinpoint-mode
Deze mode is een supergevoelige

non-mot¡on, All-Metal-mode. We weten

dat C.Scope nog één van de weinige

fabrikanten van non-motion detectors is.

lk bezit zelf de 1 220R. Deze non-motion-

techniek vind je qua accuratesse terug in

de M3X, zeer zeker voor de groottebepa-

ling van het object. Een uitstekend instru-

ment! Mijn ervaring is dat deze Pinpoint

mode zelfs nog onderscheid kan maken

tussen een loden kogel en een munt. Het

audio-signaal is dan net iets langer. Voor-

waarde is natuurlijk dat je niet"de-tuned"
(het object kleiner maken). De opgraving

van een musketkogel en een Juliana-cent

leerde mij dit. De musketkogel is in de

disciminatie-mode ook nog eens weg te

filteren. Een munt geeft een kort signaal,

een conservenblikdeksel een langer

signaal, een groot stuk ijzer een langge-

rekt signaal over één zwaairichting. Deze

supergevoelige Pinpoint-mode heeft ook

nog een andere bijzondere eigenschap,

de zijkant (rand) van de zoekspoel is ook

heerlijk gevoelig, ook in de discriminatie-

mode tot een bepaalde diepte natuurlijk.
. Als eerste: over vier richtingen kun

je door middel van aantikken met de

rand van de zoekschijf ook de grootte

van het object bepalen.
. Als tweede: twee objecten zo kort bij

elkaar dat ze samen onder de zoek-

spoel liggen en in één zwaairichting

twee signalen afgeven, tik dan met de

zijkant van de spoel links of rechts één

van deze voorwerpen aan, discrimeer

dan en je determineert het voorwerp

van je keus.

Je kunt natuurlijk ook beide voorwerpen-

opgraven.

CS3MX grondbalance en de eerste
ervar¡ng met puls¡nduct¡e
De grondbalance is vanaf fabriek

ingesteld. Dit betekent dat aanwezige

mineralen (magnetisch) al voor je worden

weg gefi lterd, ook gemineraliseerde

stenen. ln de All-Metal stand geeft een

voorwerp gelegen onder een geminerali-

seerde steen een duidelijk signaal af.

Enkele voorbeelden:

1. grote zilveren munt - 5 Reichsmark

1936;

2. Willem 1 centl 863;

3. lion 1 736

4. stuiverl952

5. €0,10cent2000

6. 1 cen'11872

7. gouden ring - 18 karaats

8. aluminiumfolie

9. pulltab

10. roundtab

ln de discriminatie-mode blijft de detec-

tor toch de relatief grote munten (+ Ø

22 mm) pakken wanneer deze onder de

gemineraliseerde steen ligt. Ook verticaal

onder de steen, met een duidelijk dubbel

signaal.

Voor knopen met z'n verscheidenheid in

samenstelling, stel dan de discriminatie-

mode op twee in, wanneer je te maken

hebt met gemineraliseerde grond en

stenen. Op discrimatiestand 1 worden

kleine stukjes folie al weg gefilterd. De

audioscherpte op gemineraliseerde

grond blijft uitstekend. Het strand is voor

de 3MX, met name het droge deel, geen

probleem. Anders is dit op het natte

deel, daar begint de detector toch echt

tegen te sputteren, met duidelijke waar-

neembare overgangssignalen, die extra

concentratie van je vragen.

CS4PI

De CS4PI komt nu in het spel. Zoals

gezegd, heb ik geen enkele ervaring

met pulsinductie dus gelijk maar aan de

slag. De grote 1 O"-sch¡jf valt gelijk op in

vergelijking met de 8"van de 3MX. Na

de handleiding gelezen te hebben, meer

dan 10 minuten heb je niet nodig, is het

aanzetten, gevoeligheid en zoekfrequen-

tie instellen. Je eigen gehoor is bepalend

voor de zoekfrequentie. Je stelt hem zo

in, dat je de signalen goed hoort. ln de

beginfase graaf ik alles op, van ijzer tot

munten. Na een tijdje zoeken, ben ik in

staat om ijzer te onderscheiden, de sig-

nalen zijn ook hier net ¡ets langgerekter,

de audiokwaliteit is ook voor de 4Pl prima

te noemen. Nu waag ik de stap naar

het natte deel van het strand en toen

begreep ik de kracht van pulsinductie. Dit

is wel zo makkelijk ontspannen zoeken,

de detector doet alles voor je en diep. Het

enige dat je moet doen, is graven en gra-

ven. De C54 pulsinductie heeft namelijk

geen discrimatie-knop.

De munten, oorbelletjes, zandhaken, bier-

dopjes, pulltabs en maar weer eens eurot-

jes maakten dit ruimschoots goed. Het

pinpointen vraagt ook meer oefening. lk

realiseerde me dat ik aanwezige -voor
zover aanwezig- mineralisatie (magne-

tisch) en de altijd aanwezige conductivi-

teit van het zout (niet-magnetisch) niet

hoefde te bestrijden met grondbalance

en discriminat¡e.

Gevoeligheid
Deze knop heeft drie functies. Hiermee

zet je de detector aan of uit, en regel je

de gevoeligheid in voor de te ontvangen

signalen. Onnodig om te zeggen dat je

deze bij "valse signalen" grondsignalen

zult moeten verlagen. De normale zoek-

mode wordt dan lekker rustig, met geen

noemenswaardig d iepteverl ies.
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Draaije de knop iets verder door in de
groene zone dan komt hetThreshold-

signaal in. Bij het detecteren van een

object zal deze Threshold in frequentie

veranderen. Je kunt natuurlijk ook ¡n

"Silent Search"zoeken, dat betekent voor
de 3MX dat je in het begin van de groene

zone zit. De Treshold kun je wel erg hoog

instellen. Hebben ze in Engeland veel

slechthorende schatzoekers?

Discriminatie mode
Stand 0 is de All-Metal mode, vanuit de

All-Metal mode naar de discrimatie mode,

die genummerd is van 1 tot en met 10,

hoor en voel je de draaiknop klikken. Een

ander elektronisch circuit? ljzerdiscrimi-

natie omvat de groene schaalverdeling

van 1 tot en met 4. De test met verroeste

spijkers in de grootte van 2 tot en met 13

cm lang, levert als resultaat op dat deze al

nagenoeg geëlimineerd worden ¡n stand

1. Het laatste beetje signaal was weg bij

een stand van 2. Een plat stuk ijzer van

4 x 10 cm, dik 4 mm heeft stand 4 nodig

om over één richting signaal te verliezen,
(4 cm). Als je over de langste zijde sneller

begint te zwaaien breekt het audiosig-

naal in kraken en ploppen of verdwijnt
helemaal. Bij non-ferro metalen blijfje
bij versneld zwaaien een goed signaal

behouden. Bij een aantal testen die

combinaties van ijzer en munt omvatten,

geeft de C53MX uitstekende audio-infor-
matie. De discriminatie nauwkeurigheid

is mijns inziens excellent.

C.Scope heeft de nikkel munten -mijn
standaard munt en hiervoor zijn het oude

nikkele dubbeltje en kwartje- naar de

hogere cond uctieve gebieden verwezen¡

voorbij het pulltab-square tab conduc-

tieve gebied. Dit betekent dat wanneer
je folie discrimineert in de bovengrens,

zodatje nog net een plopje hoort,je voor het goud naar beneden meer marge hebt, en

je nikkels blijft behouden. Dat ze dit nlet aan de grote verkoopklok hangen!!!

Een aantal testgegevens:

Luchttest voor discriminatie posities van metalen:

All-Metal

I

Folie

I

Zwaar
goud

I

Nikkel

I

Square
tab
pulltab

Dieptetest in vaste stevige grond CS3MX.

Metaal Diepte Signaalsterkte

Ztlver 10 cent 12.5 Zwak

Nikkel 1 gulden 15 Goed / uitstekend

kwartje 12.5 Goed

Dubbeltje 11 Goed

Koper 1 cent 20 Uitstekend

1/2 cenT 15 Goed

Willem % cent 12.5 Uitstekend

Juliana 5 cent koper 15 Goed

Lar 20 Goed

Gouden ring 1B k. 20 Goed

€ 0.10 20 Goed

Al deze munten zijn iets gekanteld gepositioneerd. De signalen, behalve voor het

zilveren dubbeltje, zijn duidelijk doorgekomen. Dit betekent dat ze nog dieper mogen

liggen om nog steeds een duidelijk hoorbaar signaal te verkrijgen.

Zwaar
wit

goud

Het [aatste
Detector

lliet als u uw contributie betaald heeft. Als u geen automatische incasso heeft afgegeven d¡ent
u zelÍte betalen. K¡jk bij twijfel gelijk uw bankafschrift na.

Zie voor contributie- en bankgegevens op pagina 5.
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Zonder twijfel de belangrijkste gebeurtenis in de prehistorie

voor de detectoramateur, is de periode waarin metaalbewerking

werd uitgevonden en geintroduceerd in onze contreien. ln Ne-

derland wordt de introductie van metaal toegeschreven aan de

zogenaamde Klokbeker cultuur. De eerste metalen voorwerpjes,

kleine koperen priemen en dolkjes, behoren tot deze periode'

De twee smidsgraven uit Lunteren en Soesterberg stammen ook

uit deze periode. Beide graven bevatten voorwerpen die toege-

schreven kunnen worden aan een smid zoals detushion stonesi

rechthoekige stukken steen die dienst deden als aambeeld. Het

gaat hier echter om de koude bewerking van goud en/of koper

en dus niet om het g¡eten van gesmolten metaal, zoals later met

brons gebeurde. ln Nederland is geen sprake van een duidelijke

kopertijd (Chalcolithicum). Het aantal koperen voorwerpen dat

we kennen is gering en het betreft niet gebruiksvoorwerpen

maar veelal prestigieuze grafgiften. Ook in de Bronstijd zijn

de meeste metalen voorwerpen statussymbolen in plaats van

gebruiksvoorwerpen, met als uitzondering de bijlen. Metalen

voorwerpen werden gedeponeerd op speciale rituele plaatsen;

met name rivieren, moerassen en venen. Uit een nederzettings-

context zijn vrijwel geen bronzen bekend. ln de Late Bronstijd

ontwikkelt zich een grote diversiteit aan verschillende voorwer-

pen. Ook ult deze periode komt het overgrote deel van de ons

bekende bronzen uit deposities, zijn losse vondsten of komen

uit een grafcontext. Ondanks het grote aantal bronzen uit alle

perioden is er nog steeds vrijwel niets bekend over de lokale

productie ervan.

Onlosmakelijk verbonden met het onderzoek naar metalen in

Nederland is J. J. Butler. Hij was de eerste die opperde dat er

sprake kon zijn van een lokale productie van brons in Neder-

land (Butler 1959,1961). Dit was een vrij radicaal idee. Tot dan

toe ging men vooral uit van de ideeën van Professor Gordon

Childe (tevens Butlers leermeester). Childe was van mening dat

metaalbewerking een dermate ingewikkeld proces was dat men

er vele leerjaren voor nodig had om het onder de knie te krijgen

en dat het bovendien niet te combineren was met andere taken.

Deze specialistische bronsproductie zou er dan ook voor zorgen

dat de metaalbewerkers gedetribalizeerd raakten. Zij stonden

los van de gemeenschap en reisden mogelijk rond om hun

koopwaar aan te bieden. Het idee van de rondreizende smeden

heeft tientallen jaren standgehouden. Butler nam dan ook een

grote stap door te beweren dat Nederland een eigen productie

kende. Vooral omdat geen van de benodigde metaalertsen

hier voorhanden waren. Koper, tin en brons (de legering van

tin en koper) moesten worden geÏmporteerd. Dit gebeurde

waarschijnlijk in de vorm van baren. Het is echter onduidelijk

hoe deze baren er hier uitzagen. Nederland kent geen vondsten

lijkend op de runderhuid-vormige ('ox-hide') baren die gangbaar

Ftg 1:Boven:j'Osennnge'eneen'Rippenbaar'.Onder:dezoqenoomdegrctkoeken,(nrct

op school)

waren in het Middellandse zeegebied. Mogelijk dienden hier de

ringvormige zogenaamde'Ösenringe' of 'Rippenbarren' als baren

of de gietkoeken ('casting cakes') (fig. 1)' Deze zijn in grote hoe-

veelheden aangetroffen in onder andere Duitsland, maar (nog)

niet in Nederland. Een laatste optie is dat oud materiaalwerd

omgesmolten. Het grote voordeel van brons is dat het hersmol-

ten kan worden. Zogenaamde'schroot depots' ('scrap hoards');

deposities waarin veel gebroken voorwerpen voorkomen (klaar

voor de smeltkroes?) zoals die van het Drouwenerveld (fig. 2),

zijn wel bekend uit Nederland. Dit was voor Butler dan ook een

van de eerste aanwijzingen. Delen van de depotvondst van

Wageningen (een stukje opgerold metaal en de kleine fragmen-

ten metaal) ¡nterpreteert hij als'baren'bedoeld om hersmolten

te worden. De lokale productie die Butler reconstrueert is vooral

gebaseerd op bijlen. Bepaalde bijltypes duidt hij op grond van

typologische kenmerken aan als regiona al.Zo zieT hij twee

productiegebieden waar deze regionale producten vervaardigd

zouden zijn; één in het zuiden en één in het noorden'

I Tekst: M.H.G. Kuijpers]

cl
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Fig 2: De depositie u¡t het Drouweneíveld. Afualmoter¡ool woorschlnlijk bedoeld om
hersmolten te worden Op de tvveede íij enkele q¡etprcppen (nÌet op schoal)

Aanwijzingen voor bronsproduct¡e ¡n
Nederland

Naast het voorkomen van regionale typen van artefacten zijn er

nog enkele andere aanwijzingen die Butlers theorie ondersteu-
nen. Zo brengt hij de vondst van een kokerguts en kokerbeitel
uit Deurne in verband met bronsgieters, deze artefacten zouden
rechtstreeks uit de werkplaats van een bronssmid komen. De

depotvondst van Ommenschans (werktuigen, schroot en een

zwaard) en de depotvondst van Voorhouten (1 7 bijlen, een

zogenaamd handelsdepot) zouden ook aanwijzingen zijn voor
het bestaan van een bronsindustrie in Nederland. Een fragment
van een bronzen mal werd gevonden in de Maas bij Roermond
en een fragment van een tweede mal bij Buggenum. Een derde
bronzen mal is bekend uit Havelte (fig. 3) Tevens uit Havelte

komt de gietprop, gevonden in een kleine depotvondst. Deze

gietprop (fig.4 + 5) is een belangrijke aanwijzing aangezien
het een direct overblijfsel is van het gietproces (fig. 6). Zeer

waarschijnlijk was dit stukje brons voorbestemd om weer in de

smeltkroes te verdwijnen. Helaas is het een losse vondst, zodat
over de context van deze vondst geen informatie bestaat. De

enige andere bekende gietproppen komen uit de deposit¡e van

Drouwenerveld (fiq.2).

Fig 4: De g¡etprop u¡t Hovelrc

Al deze aanwijzingen lijken sluitend bewijs van locale bronspro-
ductie te leveren. De vondsten, en met name hun contexten,
zijn echter niet alleen met productie in verband te brengen.
Zo kan de mal uit de Maas bij Roermond een rituele deposi-
tie zijn geweest, iets wat voor de depots van Ommenschans
en Voorhouten ook is verondersteld. Deze depots waren niet
bedoeld om op een later tijdstip weer op te halen. Wat betreft
de 17 bijlen uit Voorhout en het depot uit Ommerschans was

dit ook onwaarschijnlijk aang ezien zij in een moeras werden

ffiÆ çfl æ
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Fig 3: De bronzen g¡etmol u¡t Havelte (niet op schoal)



F¡g 6: Het gÌetproces Voor simpelevormen kon d¡t rechtsüeeks ¡n de bronTPn mnl

gebeuren Het hier afgebeelde proces laat het zogenaamde'verloren v/asmodel'(L¡re

perdue') zien ln de bronzen mal wordt gesmolten was qeqoten Deze wosvorm vlordt

omkleed meL leem De vlas wordt u¡tqesmolten en de leem gebakken, in deze vorm wordt

de bronzen b¡jl gegoten

gedeponeerd. Verder blijkt voor zowel de mal van Roermond als

bij die van Havelte dat het type bijl dat erin gegoten kon wor-

den, niet als regionaal is bestempeld door Butler en zelfs vrijwel

niet voorkomt in ons land. De gietprop uit Havelte, een van de

belangrijkste aanwijzingen, kent geen context en de gietprop-

pen uit het Drouwenerveld zijn onderdeel van een depositie die

ook als ritueel beschouwd kan worden. Het voorkomen van op

bronsproductie wijzende artefacten binnen deposities, duidt

echter nog steeds op mogelijke lokale bronsproductie, maar

de dataset is nog te klein om gegronde uitspraken te doen.

Afgaande op honderden bronzen artefacten die we kennen uit

Nederland, zijn de aanwijzingen voor de productie ervan mini-

maal en moeilijk te interpreteren. Wat betreft de zo benoemde

'lokaie'artefacten gaat het om typologische aanwijzingen. Deze

FU 5: De g¡elprop aan een net gegoten b¡jl

I
I

zijn aanvechtbaar en indirect Dat wilzeggen, behalve dat men

kan beargumenteren dat ze niet lokaal zijn, is er niets bekend

over waar, hoe en door wie ze gemaakt werden. Op grond van

bovenstaande vondsten kunnen we dan ook geen gedetail-

leerde invulling geven van de mogelijke aard en schaal van de

lokale bronsproductie en de - in aanvulling daarop bestaande

- supra-regionale uitwisseling van bronzen.

\
I

Waar is de brons-
sm¡d?

Toch is het zeer waar-

schijnlijk dat er lokale

bronsproductie plaats

vond in Nederland. Een

bijzonder belangrijke

ontdekking werd gedaan

in 2001. Bij opgravingen

te Oss kwam men onver-

wacht een mal tegen (fig.

7).Deze werd gevonden

in een kuil die vermoe-

delijk op een erf lag uit

de Midden Bronstijd. ln

deze mal, gemaakt van

een speciale klei, kon

men bronzen pijlpunten,

een bijl, of aan de andere

zijde, een radnaald gieten.

Naast het fe¡t dat deze

bijl wél bekend staat

als een regionaal type,

is dit ook de eerste mal

waarvan men aanneemt

dat het hier niet om een

rituele depositie gaat.

Een tweede belangrijke

vondst werd gedaan in

Cuijk. Hier trof een

amateur archeoloog een

Fg 7: De mal uilAss Aan de ene z¡jde (boven) een rodnaald,

aan de ondere z¡jde (ondeÒ de mogelijkheid om een b¡jl of
ptjlpunten te g¡eten
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zwaar beschadigde aardewerken mal aan in een kuil waar tevens

Bronstijdaardewerk zat. Uit de fragmenten van deze mal is vast

te stellen dat er een kleine dolk in gegoten kon worden. Hoewel

dit enkele veelbelovende vondsten betreffen, zijn deze nog
steeds geen onomstotelijk bewijs voor het aanwezig zijn van

een bronssmid. Waar is de werkplaats? Waar is het afval? Waar

zijn de ovens? Betekent dit dat Butler ongelijk heeft, of is er iets

anders aan de hand?

Experimentele archeologie laat zien dat het proces van een

brons smelten en gieten een stuk eenvoudiger is dan men altijd
heeft aangenomen én dat het vrijwel geen sporen achterlaat.
Een klein gat in de grond bepleisterd met klei is genoeg om een

aardewerken smeltkroes in te zetten met brons erin. Met behulp
van blaasbalgen is de temperatuur makkelijk op te voeren naar

1083 graden Celsius, de benodigde temperatuur om brons te
kunnen smelten. Een fragment brons van enkele honderden
grammen is binnen 15 minuten gesmolten en gegoten in een

mal. Wanneer men kijkt naar wat er in de grond over zou blijven
van dit proces - en wat er later dus mogelijk door archeologen
ontdekt kan worden - bl¡jkt dat dit proces vrijwel geen sporen

achterlaat. De blaasbalgen zijn van organisch materiaal en ver-
gaan. De mal (van klei) wordt kapot geslagen om het gegoten
voorwerp eruit te krijgen. Een smeltkroes gaat enkele gietingen
mee, maar verglaasd en vergruisd uiteindelijk helemaal. Van het
bventje'blijft waarschijnlijk niets meer over dan een klein spoor
in het opgravingvlak dat mogelijk niet als zodanig herkend
wordt omdat het te ondiep is, of wellicht als haardplaats wordt
geïnterpreteerd (houtskooll). Bronsdruppels hoeft men niet te
verwachten, dit materiaal was recyclebaar en alles wat er naast

valt of mislukt kan men gewoon opnieuw smelten. Dit bl¡jkt ook
uit de vondst van de mal in Oss. De gehele inhoud van de kuil is
uitgezeefd en minutieus onderzocht. Geen enkel bronsdruppel-
tje of andere aanwijzing werd aangetroffen. Hoewel het dus zeer

waarschijnlijk is dat er bronsproductie in Nederland heeft plaats-

gevonden tijdens de periode die naar dit metaal vernoemd is,

proberen archeologen dit nog steeds onornsto telijk aan te tonen.
De hoop is dan ook gevestigd op meer incidentele vondsten
waardoor we over meer aanwijzingen kunnen beschikken. Hier

ligt dan ook een kans en taak voor de amateur archeologen en
detectora mateu rs.

Oproep

Het onderzoek dat nu door de auteur wordt ondernomen richt
zich op het opnieuw bekijken van opgravingen en daarbij ge-
dane vondsten. Aangezien het hier echter ook over metaal gaat,

ben ik van mening dat een groot deel van de data verborgen
ligt in de verzamelingen van amateurarcheologen. Zonder
twijfel wordt een bronzen bijl herkend en aangemeld, maar een

voorwerp zoals de gietprop van Havelte of een'rippenbaar'zal
wellicht niet zo snel als zodanig herkend worden en mogelijk
verdwijnen in de rommelbak. Daarom wil ik vragen of u allen
kunt kijken of er wellicht iets in uw verzameling ligt wat van

waarde kan zijn voor dit onderzoek. Aan de hand van dit artikel
en deze oproep hoop ik meer informatie boven water te krijgen.
ledere losse kleine vondst is daarbij van belang. ln combinatie
met de data van opgravingen en verscheidene losse vondsten
wordt het wellicht mogelijk om meer inzicht te krijgen in de

schaal en aard van bronsproductie. Hier kan dan in toekomstige

opgravingen rekening mee gehouden worden. lk hoop dan ook
van harte dat u meewerkt aan dit onderzoek. Op onderstaand

e-mail adres kunt u informatie, beschrijvingen en/of fotos
sturen. Al l¡jkt het nog zo onbelangrijk, als u vermoedt dat het
een bronsdruppel kan zijn, een stukje mal, of als het van een site
komt met aanwijzingen voor bronstijd materiaal, laat het dan
weten! Hopelijk kan op deze manier een flinke stap voorwaarts
worden gemaakt.

Voor meer informatie of meer (gespecialiseerde) referenties over
dit onderwerp kunt u ook altijd contact met mij opnemen.

M.H.G.Kuijpers@umail.leidenuniv.nl

M.H.G. Kuijpers BA Archaeology.

071 -5 r 33334
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MidHolland Detectoren
Als service telt

De grootste dealer van Nederland
met de meeste detectoren op voorraad

MidHollancl Detectoren
Zrvalul. 15

3752 N\\/ Bttnschoten
Tel:033 2999191
rt'u'u'.detector. nl
info@rnidholland.n1

Gebruikerservaringen
Metaaldetectors

De redactie zoekt ervaren detectorzoekers die
hun ervaringen met een bepaalde
detector met de andere lezers van ons magazine
willen delen.

Reacties graag aan:
redactie@detectora mateu r. nl

De redactie stuurt u dan een liist toe met punten die voor een
gebruikerservari ng van belang ziin
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Mel de Fisher F4 introduceerl Fisher een digitole
olleskunner, en don ook nog eens oontrekkeliik gepriisd
Met behulp von de 4-loons obiectidentificotie en de
numeriek torgelidentificolie, weet u woor u opgroven
will. Tiidens het pinpointen weel u outomotisch de
diepte von het obiecl. Noost de 8 inch DD zoekschi¡f
wordt een 4 inch concentrische schiif geleverd, wol
deze deteclor zeer geschikl mookt voor gebruik op
storlgrond.
Kortom: een veelziidige detector voor een
schoppeliike priis.
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F¡ er F75

Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de F75.

Een piofessionele lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich
onder olle omstondigheden oflezen.
Permonente diepteu itlezing
Eenmool gemookte instellingen onthoudt deze krochtpotser. Dus opnieuw
instellen is niel nodig. Ongewenste interferenties worden weggefilterd,
dus geen nore biigeluiden. De dubbele D-schiif gorondeert een goede
diepgong, ook voor kleinere voorwerpen.
Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
filter-discriminotie.

De Fisher FZ5 wordt stondoord geleverd met een beschermhoes voor de
meter en voor het botteriicomportimenl.

Twiifelt u? Mqqk een ofsprook bii Gelon of één vqn
onze deolers!

Fisher
ID EDOE

Deze digitole detector is volgens hel vertrouwde
Fisher concept: een degeliike, herkenbore detector.
Fisher mookt het u mokkeliik door voorgeprogrommeerde
instellingen te moken; oude munten en relikwieen, huidige
munten, gouden sieroden. Notuurliik kunl u ook uw eigen

fovoriele instelling moken en in

het geheugen opsloon.
Deze defector gorondeert een
goede diepgong, nouwkeurige
4+oons obieclidentificotie en
numerieke oonduiding op het
(verlichte) disploy.

Fisher GZ'3D
De CZ-3D heeft het ollemool: een hoog prestotie-
vermogen, visuele obiectweergove, en een goed
dieptebereik.
Voorzien von een 41oons objectidentificotie, behoon
bii grote opieclen, diepteoflezing bii Pinpoint functie,
instelling voor gemineroliseerde grond, exlro oudio
versterking voor kleine diepliggende obiecten.
De CZ-3D is direct gebruikskloor, en u heeft continu
overzicht op de gemookte inslellingen. Door de
ofneembore behuizing oon uw riem te bevestigen, heeft
u een lichtgewicht en uitersl veelziidige detector in
honden.



De dynostie von de I 22Q fonilie goot door!
De legendorische 122O XDP wordt opgevolgd door een

digitole uitvoering, de 1220R is oon zet!

Evenols hoor voorgongers is deze detector ook een

non molion deteclor: zwooien met de zoekschilf is niet

nodig:
Het poneel is opvollend: weinig knoppen, moor een

groot disploy mel doorop diverse informolie.
De oudie, en obiectidentificoliemeter geeft een schot

oon informolie.

De CS990XD is niel voor niks, sinds ziin inlroductie
één von de meesl verkochle detectoren. De

CS990XD discrimineerl geliiktiidig op het

meterkonool en vio het oudiokonool. Een hoge
toon geeft een goed obiecl oon en een loge loon
geeft biivoorbeeld een spiiker oon. Grondeffect en

discriminolie ziin inslelboor.
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 52I5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0lr73 5481199 fox: +31 lol73 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3MX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele

deleclor. De 17 kïz frequenlie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en

goud.
Al 25 ioor luisterl C.Scope noor ervoringen von

zoekers, en gebruikt dit een goede deteclors le moken.

De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.

De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem

worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternolief voor duurdere

deteclors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel imporleur C.Scope en Fisher

- Delectors mel CE keurmerk

- Eigen goronlietermijn von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)



VOOKJÀÀKs KKI €B€LS???
VOOKJÀÀKÍ PKI )Z€N!!!

Black Knight II SE
Makkelijke & lichte detector voor de jeugd.
(Lees de testen op metaaldetectors.nl) LeverinS
inclusief batterijen, vondstentas en koptelefoon.
lVfeer diepte, betere discriminatie en geluidsidenti-
ficatie? Deze special edition heeft't allernrraal.

trn dat voor een tijdelijke superlage
pri.js:

79r50 ""."

Sanclcligger IV
Perfecte analof.e start detector met
alle opties. Inclusief koptelefoon,
vondstentas en batterijen:

159100"""
De digitale versie kost

229,0 0".,.o
Beiden ook geschikt voor rnilitana zoekers.

Whites PRIZM II
ÀCTIEPRIJS... nu tijdelijk voor

299,5 0 
",,.oinclusief koptelefoon, batterij en

en vondstentas.

De beste allround detector voor
de beginner en de profr. Lees de

testen op onze site
en overtuit je zefi.

Detection Systems Hollct'nd levert q,IIe merl<en en soorten metaøIdetectors þoor de scherpste príjxen en de meeste
Pratis accessoíres. Bel oJ mail ons qsoor een prijsopgazse øIs je wq,t nieuws wilt actnscha.ffen.

AIle accessoires op tsoorraad zoøls: (Jltrasoons, nachtkijkers, schotels, beschermhoezen, draøp¡assen, boeken,
ù'L\Z kopteleJoo.trs, m&eneten etc. etc.
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