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B¡¡ ons geen
bla bla, loze beloften
en koude drukte
U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensen, ons doel is om u zo goed
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren.

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

. Veel accessoires, zoals boeken, tumblers, beschermkappen,
RVS scheppen, hoofdtelefoons, beschermhoezen, enz.

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelijke garantie en Nederlandse gebruiksaanwijzing.
Kijk op www.djlaan.nl

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector

. Merk-onafhankelijk advies bij aankoop van een
metaaldetector

. Officieel dealer van alle grote merken

. Detectorspecialist sinds 1980

. Verkoop via de website www.djlaan.nl

Bezoek onze website of bel voor een vrijblijvende afspraak.
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SPECIALE AANBIEDING

Lichtet stab¡eler en nog krachtiger dan de Explorer SE!

De TOPDETECTOR van d¡t moment is nog verder verfijnd d m v

het toepassen van een grotere, 28cm (1 1') en lichtere zoekschijf
die bovend¡en nog stabieler is dan de 'gewone" SE Doordat de

steelaansluiting midden op de superlichte zoekschijf is geplaatst

is de detector veel beter ¡n balansl

Dit is dan de absolute top! De mogel¡jkheden met dit topmodel
vèn Mineiab zijn zo ongeveer onbegrensd, het design is prachtig

en er zijn volop mogelijkheden om de detector uit te rusten met
zoekschijven die het nog beter doen in specifieke situaties De

Explorer 5E is de vierde doorontwikkeling van de Expiorer serie

Ten opzichte van de voorlaatste Explorer l¡ is de 5E op maar
l¡efst 28 punter verbeterd De Explorer SE is wederom een Mult¡
frequent¡e detector die door Minelab Multi Frequency-Full Band

Spectrum (FB5) Technology genoemd wordt
De functies zijn te veel omvattende om hier zo even te
omschrijven Kijk voor meer info op: www minelabowners com

Steel:2-delig
Kortste / langste lengte: 1 10 - 140 cm

voed¡ng: 8x 1,5 V batterijen
Zoekschijf Excallibur 2 / SOOI

2Scm (1 1 ") DD / widescan waterdichte zoekschrjf

carantie: 2 jaar volledig

Standaard geleverd met: NL handlerding, en batterijen

Specifieke acceso¡res: 1 600mAh of 1800 mAh accu,

ladet 220/240 V autolader, regen/beschermhoes, 20 cm DD zoek-

schijf, 37 cm (14,5"), DD CoiltekWOt zoekschijf,21,5x30 cm DD

Coiltek Platypus zoekschijf, SEF zoekschijven van 25x30 cm,

30x38 cm en 38x45 cm, Koss hoofdtelefoon, Minelab detectortas

DrLkeur:*****
De Explorer SE Pro is een absolute topdetector Eigenlijk op elk
Eigenlijk op elk terrein inzetbaar Voor de kleinere en vervuilde
terreinen is de 20cm DD zoekschijf een absolute must

Minelab Explorer 5E professional met '16O0

mAh accupack, Koss hoofdtelefoon, 2-delig
Minelab detectortas en raincover
voor € 1349,-

Uniek, zoeken ¡n alle metalen stand en ¡jzergeluíd
wegdraaien

De C-Maxx 2 en de ColdMaxx Power van XP vallen onder de

categorre professionele metaaldetectors De C-Maxx is bovendien

uitgerust met een silencer 3-standen schakelaar Het belangrijkste

verschil tussen de C MAXX2 / COLDMAXX POWER en de Adventis

is echter de extra iron-volume dra¿rsch¿kelaar

De grondbalans rs handmatrg waardoor de detector onder moerlijke

omstandigheden toch optimaal kan presteren en metaal kan

selecteren Het bedieningspaneel heeft verder de gecombrneerde

aanluit gevoeIgherds draarknop en de metaalselectie draaiknop

voorzien van een 3 standen metaalselectie schakelaar 1:alle
metalen,2= metaa¡selectie 1e niveau,3: metaalselectie 2e niveau

Voorts rs er nog een 3 standen schakeiaar om de frequentie van de

(optronele) draadloze hoofdtelefoon mee op te zoeken Er ¡s ook

nog een draaiknop om de grondbalans mee ¡n te stelfen ook voor

de C-Maxx rs een breed scala aan zoekschi¡ven toepasbaar

Steel:3 delig

Kortste / langste len8te: 1 1 6 'l 32 cm

Voed¡ng: 8x '1,5 V batterijen, de levensduur ¡s ong 45 uur

Zoeksch¡jf: 22,5 cm DDf

Garantie; 2 jaar

Standaard geleverd met: XP heuptas, XP heuptelefoon,
kl¡ttenband strips, beschermkap, originele XP NiMH 2300mAh
oplaadset en NL handle¡ding

Spec¡f¡eke acceso¡res: Draadloze hoofdtelefoon, 24x1 1 cm

ell¡pt¡sche zoekschijf, 25x21 concentrische zoekschijf, 27cm DD

zoekschijf, 45x38 DD zoekschijf, XP of Clear 5ignal draadloze
hoofdtelefoon, XP cl¡p

DrLkeur:* * * *
Een bijzonder geavanceerde detector met een geweldig

dieptebereik
Het ¿¿ntal optionele zoekschijven is enorm en het genot dat
bereikt kan worden met de reeds voorbereide draadloze
hoofdtelefoon is geweldig! Een aanrader voor hen die niet
d¡9¡taal maar toch professroneel op pad willen!

€920 € 99s
(G-MAXX2 Power)

tijdelijke act¡e voor leden: bij aankoop van
een XP G-MAXX2 of een GOLDMAXX Power
een Ws3 draadloze hoofdtelefoon voor
€ 59,- i.p.v. € 189 !!

- - r;'s-¡ r'

.*.

Specificaties: Specificaties:

(Goldmaxx)
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Van de voorzitter

Zoeken buitenland

De determinatiedag die in Wijk bij Duurstede ge-

houden r,erd, was eer-r behoorlijk succes Mede door
de lezing van dhr. \¡an Henvijnen, het aantal leden

dat i'r'as gekomen en de vondsten die ze lieten zien.

Zeìls uit België rvaren er leden aanrvezig.

We hebben dan ook besloten om het organiseren

van zulke dagen voort te zetten. U zult dan ook via

de (eerdaags) r.elnieurvde website op de hoogte

gehouden rvorden.

En n'e gaan er met vakantie natuurlijk allemaal weer op uit. \'elen

zullen hun detector op vakantie nìeenetrelt. Denk er echtel r,r,el eren

over na voordat je gaat zoeken in het buitenland. lvlet toestenming
\/an een boer mag je vaak tvel zoeken, maar vraag \¡oordat je gaat zoe-

ken ook even toestemming bij het plaatselijke gemeentehuis ln veel

landen is zoeken ger.r'oonr'veg verboden, rnet alle gevolgen van diel
indier-r men dit toch doet. \/ooral aÌs men zoekt op archeologische

sites kan men forse boetes en inbeslagname van de metaaldetector

lenvachten.

Op 1 novernber wordt e¡ een zoekdag gehouden in Helvoirt (r4akbij

Den Bosch). Diverse importeurs en dealers zullen aanrvezig zijn met
de nieurvste snufes op detectorgebied. Ook hierover r.'olgt meer info

op de rvebsite.

Ik rvens u allen een fijne vakantie toe,

Roy Hlúters

Geslaagde determinatiedag in
Museum Dorestad

Kees Leenheer re¡kt de prijs, een enveloppe met inhoud en een boek uit aon
de vinder, van het unieke middeleeuwse zwaord van Geertruidenberg,
dhr. J. Mekke.

Van de redactie

Vøkantietijd

Yoor velen breekt de vakantietijd aan. Even lekker rveg in eigen land
of eventueel r.vat verder u'eg Misschien gaat de rretaaldetector mee,

rvantje r,veet nooit ofje een leuk plekje ziet.

Natuurlijk gaat het er voor veel zoekers om, oln in de vakantie sar¡en
n'ret je gezin te zijn. N{aar je kunt natuurìijk ook het e.e.a. combine-

ren. Bij een bezoekje aan eell oud stadje, bezoek je natuurlijk ook
het plaatselijke historische museum. Zo ontdek je misschien rveÌ een

interessant zoekplekje voor in je vakantie ofrvat later in het jaar. À,laar'

je vergroot natuurlijk altijd je kennis op het gebied van histo¡ie en

vondstmateriaal.

En zo is ook een bezoekje aan een kasteel vaak leuk voor de kinderen

en voor een zoeker natuurlijk ook r.r'eer interessant In augustus zijn er

in het Archeon in Alphen aan de Rijn rveel leuke en boeiende evene-

menten. Zie ook de vakantie museumagenda in het magazine.

Uiteraard horen f ij graag van ¡1^,' (jetector)belevenissen in urv

vakantie.

Wij lvcnser-r u veel leesplezier rnet het nieurve magazine en een lìjne

vakantie toe.

N{et vriendelijke groet,

Kees Leenheer, redactie

Zaterdagmiddag 7 juni was het oergezellig in het kleine, maar knusse

museum Dorestad met zijn interessante collectie. Niet alleen in het mu-

seum was het prima vertoeven, ook buiten in de tuin van het museum

en in het stadje zelf.

De determinatoren, J. Pelsdonk, R. Holtman en M. den Hartog hadden

het er maar weer druk mee. Vele leuke vondsten werden getoond en

natuurlijk ook weer gefotografeerd. Vondsten als: een Latène ll fibula,

een Quinarius of dansend mannetje van de Ubii, middeleeuwse mun-

ten en veel Romeins materiaal uit het Betuwegebied.

Ook enkele leden die een prijs hadden gewonnen, in de rubriek:Vondst

van het jaar 2007, waren aanwezig (zie de foto).

Positief was ook dat er leden waren die alternatieve locaties aanreikten

in den lande om daar ook eens een determinatiedag te gaan organise-

ren.

Als slotstuk was daar nog de lezing van Arie van Herwijnen die de hele

zaal een half uur stil kreeg. Zijn verhaal was duidelijk en voorzien van

een prima ¡n elkaar zittende PowerPoint presentat¡e over "Dorestad

munten':

Onze dank gaat uit naar het museum Dorestad waar we prima verzorgd

werden en dat het mogelijk maakte om de dag daar te laten plaatsvin-

den.
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vondst
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Zondagochtend ben ik vroeg op-
gestaan om met de metaaldetector
te gaan zoeken. Op een gegeven

moment vond ik een leuke stek om op
te zoeken.

Het zonnetje kwam lekker door en

al gauw kwamen de zweetdruppels
op mijn hoofd van het vele lopen. De

vondsten waren een paar slechte dui-
ten, een bikkeltje en wat lood en ijzer

dat ik niet thuis kon brengen.

Op een gegeven moment kwam ik nog

twee metaaldetectorzoekers tegen.
lk ben naar ze toe gelopen en vroeg

of ze al wat gevonden hadden. Ja ze

hadden al wat leuke vondsten gedaan;

een leuke zilveren duit, wat muntge-
wichtjes en een zilveren gesp. Ja die
was mooi en ik dacht nog; Ja, zij wel

met die zilveren gesp en ik weer een

paar rotte duiten. Na een dag zoeken,

kwam ik thuis en vertelde het verhaal

van de zilveren gesp aan mijn zoon.

Mijn zoon zei nog tegen me:'!ij vindt
ook wel een keer wat moois, zullen we

anders na het eten nog even zoeken?'i

Het was nog wel lang licht, maar ik had

al een hele dag gelopen en zat te twij-
felen. Maar ja, als je zoon van negen
jaar zegt:'Aaaa papa, heel even maal
dan ga ik pijpenkopjes zoeken'i dan

is het moeilijk om nee te zeggen. Dus

na het eten in de auto en op een plek

gezocht waar ik al verschillende keren

had gezocht. ln mijn achterhoofd had

ik, hier ligt toch niks meer, tot op een

gegeven moment mijn metaaldetector
een klein signaal gaf en een heel laag

getal op de meter had. Mijn schep
gepakt en graven. lk dacht nog, weer

een stuk roest zeker. Mijn zoon kwam

bij me staan en zei: "Pa heb je wat?'i lk

zei tegen hem:'Ja en jij mag die klont
klei open maken'i Volgens de metaal-

detector zat het daar in. Maar de klont
klei was iets te groot voor zijn kleine

handen om hem open te pellen, dus

sloeg ik de klont klei door midden.

Mijn zoon kon hem toen wel goed vast

houden en openbreken. Hij brak de

kluit klei nog een keer door midden en

tot mijn stomme verbazing stond hij

met een gouden ring in zijn handen.
"Pa een gouden ring'l lk wist niet wat
ikzag en stond gewoon te beven toen
ik hem in mijn handen had.

Op de terugweg naar huis zei mijn

zoon nog:"lk zei het toch pa, jij vindt
ook wel een keer wat leuks'i

Bij dezen wil ik met deze ring (uit

1 700) graag meedoen met de'Vondst
van hetjaar 2008i

Met v rien del ijke groet,

Rene Verhoef en natuurl¡jk mijn zoon

Jay.

expeditie met de mededeling dat ze,

naast een kwartje uit 1943 en een paar

visloodjes, ook een mooie Romeinse

zilveren munt hadden gevonden aan

de oever van de grootste rivier van

Nederland.
Eerst dachten mijn vrouw en ik dat
ze een geintje maakten, maar hij liet

Onze zoon is, naast een verwoed visser

sinds enige tijd ook behept met het
zoekvirus.

Hij heeft deze twee hobby's over

weten te brengen op zijn meisje en zo
gaan ze er dus met enige regelmaat

op uit.
Vorige week kwamen ze terug van hun



daarop een munt zien, die er toch wel

heel apart uit zag.

lk bekeek hem eens in het licht van de

lamp en las een randschrift "karolus

imp aug'i ln het midden stond een

portret met een hoofd van een keizer.

Aan de keerzijde stond een tempel-
tje met een randschrift dat ik niet
herkende.

Dit gezien hebbend, wist ik wel dat het

hier niet om een zilveren kwartje ging.

lk stelde voor om de munt te mailen

naar Arie van Herwijnen (zie www.bo-
natiele.nl) voor de juiste determinatie.

De volgende morgen zat er een brief
in de bus, waarin Arie meedeelde dat

het hier een munt betrof van Karel de

Grote (768-814).

Muntsoort: denari, zilver,20 mm rond

en 1 mm dik.

Het randschrift om het tempeltje aan

de keerzijde luidde:'tristiano religio'i

Dit zou erop kunnen duiden dat de

munt geslagen zou kunnen zijn (twee

slagen om de arm) in Dorestad. Ook

de zeldzaamheid ervan werd aange-

haald. Het was dus wel een heel aparte

vondst.

De munt zelf stond toen die gevon-

den werd, rechtop in een kleipakket
(waarschijnlijk gekanteld tijdens het

afkalven van de oever) en was al half
losgespoeld.
De conditie van de munt was voor
zijn leeftijd erg goed. Daar zal de klei

debet aan geweest zijn.

Diezelfde dag hebben we de munt
aangemeld (zowel Numis als Archis).

Ook heeft mijn zoon besloten om de

munt aan te bieden bij een munthuis.
Zo'nzeldzaam stuk in bewaring te
houden, zag hij niet zo zitten.

En zo ligt Karel de Grote nu in een

munthuis in België te wachten tot hij

geveild gaat worden.

Graag wil ik met dit verhaal mee doen

met de'Vondst van het jaar 2008i

M et vri endel ij ke g roet,

Piet van Schuppen

3boekenPakketten 
van

Vondst van
het jaar 2008
Om mee te doen met de'Vondst van

jaar'dient u een verhaal van ten-
minste 150 woorden te schrijven over
het door u gevonden object.
Natuurlijk stuurt u duidelijke fotot van

het object mee. lnzending één object
per keer. Voorwerpen van archeolo-
gische waarde (alles van vóór 1500)

dienen te zijn aangemeld.

April 2009 worden de winnaars be-
paald.

PRIJZEN

3 boekenpakketten van 80,00 euro

ter beschikking gesteld door Grafisch

bureau Creatype. Dit zijn allerlei boe-
ken op het gebied van determinatie,
archeologie en metaaldetectie.

Voor de mooiste'b'rjvondst'is er een

DDA-bodywarmer als prijs.

8O euro
Handboek

voor zoekent



I Tekst: Leon Mijderwijk I

Archeologie van een deltastad,
opgravingen in de binnenstad
van Dordrecht

"De stad Dordrecht bestaat

meer dan achthonderd jaar.

Het was de eerste stad in

Holland en eeuwenlang de

voornaamste stad van het
gewest. Een deel van de mid-

deleeuwse geschiedenis is in

de bodem terechtgekomen.

Archeologisch onderzoek

maakt het mogelijk om dat

weer zichtbaar te maken.

Archeologie van een del-

tastad gaat over een reeks

opgravingen in het oudste
deel van de binnenstad, de

Poortzijde. De aanwezigheid

van diepgaande grondwer-
ken met daarin indrukwek-

kende houtconstructies
heeft een heel nieuw beeld

over het ontstaan van deze

deltastad gegeven. De tien-
tallen bakstenen huizen die

opgegraven konden worden,
weerspiegelen in hun uiter-
lijke vorm de bloei van deze

voorname middeleeuwse

handelsstad. ln het boek
worden de grondwerken,

houtconstructies en huisplat-

tegronden beschreven en

in foto en tekening weerge-
geven. De ontwikkeling van

een complete stadswijk komt

daardoor tot leven."

Tot zover de achterflap...
Wat allereerst opvalt als je

het boek in handen hebt, is

de omvang. Menig complete

stadsgeschiedenis is klein-

schaliger van opzet. Maar

eigenlijk is deze publicatie
ook een stadsgeschiedenis,

zij het vanuit een archeolo-
gische invalshoek. En dat is

geen eenzijdig perspectief.

lntegendeel, eerder blijkt
hieruit de bijzondere waarde
van het stadsarcheologisch

onderzoek. Het verhaal dat
uit deze opgegraven bron
naar voren komt, kan zeker

afwijken van het verhaal

op basis van de schriftelijke

bronnen.

De hoge waardering voor de

stadsarcheologie krijgt speci-

ale aandacht in het boek, dat
in drie delen is ingedeeld. In

deel 1 komt het onderzoek

in Dordrecht sinds 1968 aan

bod en in het bijzonder het
onderzoek aan de Poortzijde.

ln de Beschouwingen (deel 3)

wordt nogmaals een lofzang
gehouden over de archeo-
logie: "De stadsarcheologie
immers verschaft niet alleen

de mogelijkheid om tot de

oudste bronnen door te
dringen, bovendien legt zij

alle veranderingsprocessen

in de tijd bloot. Daaronder

ook de processen die zich

in het vroege begin, dat op
geen enkele andere wijze is

gedocumenteerd, hebben af-

gespeeldl' Zeker wat betreft
inzicht in de vormgeving van

de stad, de morfologie, is de

archeologie een waardevolle

bron. Ruimtegebrek in de

stad blijkt geen modern pro-

bleem. Ook in de middeleeu-
wen was dit al een actueel

onderwerp. De grondsporen
wijzen op een bloei van

de stad waar"een steeds

intensiever gebruik van de
beschikbare ruimte tussen

stadsmuur en buitenwater"
was. Een bekend euvel van

stadsgeschiedenissen is dat
de stad als een geTsoleerd

gebied wordt neergezet. De

huidige'generatie' stadsge-

schiedenissen richten zich

ook op vergelijkingsmate-
riaal. Saraftij vergelijkt de

situatie van Dordrecht met
de stadsontwikkelingen van

andere steden in Noord-

west-Europa. Het bijzondere

aan de stad wordt daarbij

benadrukt: Dordrecht als del-

tastad. ln de middeleeuwen
speelde de stadsvorming
zich af in het rivierengebied.
De stadsbewoners hadden

bij alle activiteiten die zij

ontplooiden te maken met
de waterinvloeden. De grens

van de stad werd gevormd
door het water.

Juist de vergelijking met
andere steden maken het

boek aantrekkelijk voor de

niet-Dordtenaar. De beschrij-

ving van het vondstmateriaal
(deel 2), vaak een'publieks-
trekker' is daarentegen vooral

interessant voor locals en

professionele archeologen.

Gedetailleerd worden de

huisplattegronden en de

ontwikkeling van straten

besproken. Nauwelijks aan-

dacht is er voor de roerende

vondsten die de detector-
amateur zo aanspreken.

Lezers die geinteresseerd

zijn in de ontwikkeling van

de middeleeuwse stad en

de toegevoegde waarde van

de stadsarcheologie onder-
schrijven, zullen zeker deel

I en 3 weten te waarderen.

De toegankelijkheid van het

boek is redelijk groot. Zeker

het inleidende en beschou-

wende deel zijn goed lees-

baar. Deel 2 is beschrijvend

en opsommend van aard,

met de nodige afmetingen
en bouwkundige gegevens.

Maar ook hier kan, dankzij de

vele tekeningen, plattegron-
den en foto's, de lezer zich

een'levendig' beeld vormen
van het middeleeuwse Dor-

drecht.

Archeologìe van een deltastad,

Opgravingen in de binnenstad van

Dordrecht

Herberr Sarfat¡j (Utrecht 2007)

|SBN 978 90 5345 324 7, € 49,95
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Om mensenlevens te redden met
aanvragen

Dit is niet de nieuwe repliek van onze
archeologen maar wel een gevolg van de
aangepaste wetgeving. Een wetgeving die
helemaal niet aangepast is aan de slagvel-
den van de Eerste Wereldoorlog. lk volg
sinds 1989 de leperse industrieuitbreìding
en nu bijna 20 jaar later volgt een recht-
spraak. Een secretaris van een andere ver-
eniging heeft bij m¡nisterVan Mechelen een
klacht neergelegd. Zelf heeft hij nog nooit
de ondergrond van de slagvelden gezien en
hij weet helemaal niet wat er zich allemaal
in de bodem bevindt.
Een van de klachten is dat wij op het
opgravingsterrein militaria verkopen aan
Engelse toeristen. Flauwekul natuurlük. De
Engelse toeristen krijgen items gratis. Dit
is ofwel een kogelpunt punt 303 ofwel een
lege fles uit de derde linies. En daarmee
raken ze veilig de grens over. Het aantal
weggegeven relicten is in de duizenden.
Een andere klacht is nog meer belachelijk:
een zogezegd illegale opgraving. ln 1996
hadden wij voor de opnames van een Britse
documentaire 2 ingangen van een Brits
ondergronds hoofd kwartier vrij gegraven
tot op een diepte van 10 meter. En telkens
stootten wij beneden op een houten muur.
De ganse ondergrondse construct¡e was
niet meer aanwezig en is waarschijnlijk
tijdens de derde slag om leper gesloopt
om ergens anders opnieuw opgebouwd
te worden. Na de filmopnames werden de
ingangen door ons veilig afgedekt met een
eiken houten deur. 1 0 jaar later anno 2006
verwittigde de boer mij dat een koe door
een deur getrapt was. Met het team "De
Diggers"werd de gebroken deur verwijderd
en werden er betonnen weidepalen boven
de ingang geplaatst. Na 3 uur was de taak
voorbij. Vervolg......
Opnieuw een klacht wegens illegale graaf-
partijen en geen vergunning aangevraagd.
En hij schrijft er ook bij dat we de boel
gedeelteli;k leegpompen en gedeeltelijk
opgraven. Later zullen we de ondergrondse
constructie volledig onderzoeken.
ln 2006 wordt de gemeenschappelijke
klacht (aanklager + archeologen) neerge-
legd en vervolgens door ambtenaren van
de Vlaamse gemeenschap- archeologen
proces opgemaakt. Deze maal voor een
zaak op de noordelijke industriezone voor
opgegraven munitie. Wat was er gebeurd?
ln 2004 hadden archeologen sleuvenon-
derzoek gedaan in de noordelijke industrie-
zones. Echter zonder succes. Er werd niets
gevonden. Deze methode is niet geschikt
voor de slagvelden van de Eerste Wereld-
oorlog. Zoals gewoonlijk vinden ze nog niet
één procent van het aanwezige metaal. ln

behulp van een metaaldetector moet men een vergunn¡ng

2005 gebeurt er niets. En in 2006 zijn alle
percelen verkocht en de eerste industrieel
die een gebouw neerzet, plaatst dit gedeel-
tel¡jk op een munitiedump. En dan hebben
wij heel snel ingegrepen. Bij de buren
ontdekken wij 7 ton dumpmateriaal. Britse
artilleriegranaten van 4,5 inch. En wanneer
alles verwijderd is volgens de procedure
(politie en Dovo) kunnen wij opnieuw be-
ginnen. De volgende fase, voor men met de
bebouwing begint, is grondstabill¡satie. Dit
is ongetwijfeld de gevaarlijkste job in gans
Vlaanderen. Wanneer de teelaarde uit de
bouwzone verwijderd is, wordt er een laag
van enkele cm kalk of cement in de plaats
gelegd. En dan wordt met een machine met
stalen tanden de grond gemalen. Dit met
een snelheid van I000 toeren per minuut
en tot 50 cm diep. Alles wordt door elkaar
gehaald. Wanneer u weet dat de meeste
springtuigen zich net onder de ploegvoor
bevinden dan is het gevaar heel reëel. Door
jarenlange ervaring weten we dat we de
firmas op voorhand moeten verwittigen en
inlichten. Dit is natuurlijk alleen mogelijk
dankzij de jarenlange ervaring met me-
taaldetectie. Lezen onder de grond. En bij
het lezen mag je niets vergeten. Op 8 april
2008 kregen we bezoek van een reporter
van het Nieuwsblad. De reporter wou een
artikel schrijven over onze werkwijze en ook
over de toestand van de ondergrond op de
voormalige slagvelden in Vlaanderen. Toe-
vallig wou in het midden van de noordelijke
zone een industrieel een gebouw opstar
ten. De laadkar met kalk van een voor ons
onbekende firma stond reeds klaar. Maar de
grondstabillisatie kon niet beginnen omdat
het terrein totaal niet onderzocht was met
een metaaldetector. De eigenaar van het
bouwterrein hebben we zelfs niet gecontac-
teerd en hij was zeker van zijn ondergrond
helemaal niet op de hoogte. Op het terrein
van 1400 vierkante meter ontdekten wij 0
gesneuvelden en naast het gewone vondst-
materiaal 1 7 springtuigen (blindgangers).
Dit in de laag die zou omgewoeld worden
door de stabillisatiemachine. Waaronder
de zwaarste springtuigen een Britse 8 inch
(80 kg) en een Duitse sweire flügelmine (94

kg). Via de procedure melding politie en
ophalen door de DOVO werd dit een veilig
werkterrein. Enkele dagen later verscheen
een volledige reportage in de pers. En het
mooiste was dat de onbekende firma niets
afwist van het werken boven een voormalig
slagveld.
lk heb nog steeds mijn vergunning van de
Stad leper. Van de Vlaamse bevoegdheid
niet meer. Het stadsbestLlur van leper heeft
mij daarover ingelicht. De instanties zijn van

Mun¡t¡edump noordel¡jke ¡ndustriezone. Dump van Eritse

4,5 inch ott¡ller¡e granaten, enkele I B pondet hulzen en de

w¡elen von een 4,5 ¡nch Houwitzer kanon.

naam veranderd. Maar het is niet doordat
het IAP veranderd is in het VIOE dat de
slagvelden in Vlaanderen ook veranderen.
De mensen die de wetgeving verschillende
keren hebben aangepast, hebben helemaal
geen benul van de ondergrond in Vlaande-
ren en totaal geen terreinkennis.
Er zal veel meer ruimte voor vooronderzoek
moeten komen en de vergunningproce-
dures zeker aangepast. Niet per opgraving
maar wel per regio. Tegenwoordig wordt in
het rijke Vlaanderen heel weinig ¡nteres-
sants gevonden en dit is allemaal de schuld
van belemmeringen, tegenkantingen, ver-
keerde procedures en onervaren gravers.

Maar hopelijk gaan we opnieuw voor de lo-
gica kiezen en niet voor allerlei achterbakse
klachten. En het klimaat van wantrouwen
daar hebben wij helemaal geen last mee.
De rechtzaak tegen mij is opnieuw ver-
plaatst naar B september.

Potr¡ckVan Wanzeele

Mengftees uítgerust met 200 corb¡de tanden-



om in de

ledereen, heeft vast wel eens gedacht bij het bewonde-

ren van andermans vondsten: "Dat zou ik nu ook graag

weleens willen vinden.". En dat hoeft dan in mijn ogen

lang niet alt¡jd ¡ets van goud of zilver te zijn. Bij mij is

dat in ieder geval niet zo.

Ioen ik een aantaljaren geleden op een rommelmarkt, het

boek'Opgravingen in Amsterdam'kocht en dat thuis regel-

matig door zat te bladeren, kwam ik steeds weer terug bij

de daarin afgebeelde knoopjes. lk had wel eens een knoop
gevonden maar nog nooit zo'n mooi klein 17e-eeuws exem-

plaar met zo'n vlechtwerkje of bloemetje als versiering.

Deze kleine sierlijke knoopjes begonnen op mijn verbeel-

ding te werken en steeds vaker dacht ik: "Wanneer vind ik er

zo één'!".

Groot was dan ook de voldoening toen ik er eindelijk zelf

ééntje vond (foto 1).

Nu, een redelijk aantal knopen later, ben ik nog steeds blij

als ik er een leuk exemplaar bij vind.

Natuurlijk zijn ze niet allemaal even oud en mooi, maar toch

als ik zo 's avonds even mijn vondsten zit te bekijken, kijk ik

altijd even naar mijn knoopjes, op één of andere manier heb

ik daar wat mee.

Als je je wat meer in de historie van knopen verdiept, blijkt

dat zij eigenlijk nog maar betrekkelijk kort in gebruik zijn.

De oudste hier gevonden exemplaren zijn meestal niet

ouder dan uit de 13e eeuw. Zij werden toen ook niet altijd

gebruikt om kleding te sluiten, daarvoor gebruikte men

meer riemen, banden, kledinghaken en mantelspelden.

Knopen dienden meer als decoratie op kleding en dan keek

men zoals op sommige afbeeldingen is te zien niet op een

knoopje meer of minder en ook de grootte kon geweldig

variëren. Dus van heel klein tot extreem groot.

-

even iets

Foto 1



Er zijn dan ook veel knopen in de bodem geraakt.

Het materiaal dat voor het maken van knopen werd
gebruikt was nog al gevarieerd: been, hout, tin, lood, glas,

legeringen van koper/zink (messing) en koper/tin (brons).

Maar ook de edele metalen zoals goud en zilver werden er
voor gebruikt, al liggen die natuurlijk niet voor het oprapen.

Dateren van los gevonden knopen is niet altijd even gemak-
kelijk. Je zult moeten letten op specifieke technische details
en proberen te achterhalen wat in een bepaalde periode
mode was.

Wat het laatste betreft, valt dan op, dat in de 15e-17e eeuw
de knoopjes vrij klein en massief zijn en meestal van mes-
sing gegoten.
ln de 18e eeuw is er een enorme variatie in grootte en
versiering van de knoop. Er komen allerlei afbeeldingen op
voor, zowel natuurlijke als strakke geometrische figuren.
Als je goed naar de technische details kijkt, dan vertelt
het oog van de knoop ook iets over de ouderdom en dan
bedoel ik de soort, vorm en aanhechting (fig. Z).

Fig.2

Een uit twee of meer delen samengestelde knoop, duidt op
een jongere leeftijd. Deze technieken van persen, felsen en

solderen beheerste men pas goed vanaf de late 18e-19e

eeuw (fig.3).

lk hoop dat een aantal collega piepers, die ook op dezelfde
manier als ik, een zwak hebben voor een bepaalde groep
vondsten, ook eens een artikeltje met foto's wil maken. Dan

kunnen wij allemaal van dat gevonden moois genieten.

Je doet er niet alleen de redactie van ons mooie blad een
plezier mee, maar ons allemaal.

Dus doen en niet vergeten. Dus even in je....

LITERATUUR VOOR DATERING VAN OUDE KNOPEN:

J Baart e a , Opgrav¡ngen ¡n Amsterdam,

J J Lenting e a., Schans op de Grens

Gordon Bailey, Buttons& Fasteners

B.WG. Wtterwaall, Klein Zilver en schepwerk 1650-1680

Gert Gesink, Hand boek voor zoekers

1 3e- ?e eeuw
(gedraaid)

Been

Fig.3

1 5e-1 6e eeuw
(voorganger staafoog)

Messing

1 7e eeuw
(staafoog)

Messing

1 8e eeuw
(massiel gegoten draadoog)

Tin/lood

1 Be eeuw
(2 delig, hol)

Tin

1 8e eeuw
(komvormig/plat)

Messing

Vanafeind 18e eeuw
(3 delig)

Koper/messing

solderen
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Zeer zeldzaam ... zeer traai ...

Druenfcr

Het is in detectorkringen een bekend gegeven: een ak-

kercomplex dat al vele, vele jaren door tientallen piepers

belopen is en ontdaan van heel veel moois, blijkt toch nog

altijd verrassingen op te kunnen leveren. Zo ook de grote

Eng gronden in de buurt van Huizen (NH). De tweede ge-

nerat¡e detectoristen is inmiddels bezig er te zoeken en de
jonkies komen keer op keer ook met best wel mooie dingen
thuis. Maar thuis zit pa. En pa gaat er ook nog regelmatig

zoeken. ln dit geval is het Olaf voor wie ik het woord voer.

Olaf kent de gehele omgeving van Naarden op zijn duim-
pje en geldt als een van de volhardendste en succesvolste

zoekers. Je zou haast zeggen dat hij zijn detector dusdanig

weet te bespelen dat er telkens fraaie tonen aan ontlokt
worden. En dan is het weer eens raak.

Zo ook in de nazomer van 2007, toen er onder de schotel

een stevige gouden munt vandaan kwam. Begrijpelijke

opwinding bij Olal die met geoefend oog vrijwel onmiddel-
lijk zag dat er iets bijzonders in zijn hand lag. Na een korte

schoonmaakbeurt glansde hem een goudgulden tegemoet,
waar hij voorlopig (met een vraagteken) de stad Deventer

aan koppelde vanwege de gehelmde adelaar van de stad.

Echter er was geen jaartal te ontdekken.
De randschriften zorgden eveneens voor een frons in het

voorhoofd. Er klopte iets niet.

Voorzijde vermeldde: SIT NOMEN DOMINI

BENEDICT (de naam des heren zij gezegend)

en de keerzijde met de gekroonde dubbele
adelaar liet weten: MONETA NOVA AUREA oftewel

HET NIEUWE GOUDGELD.

En zo gebeurde het dat Olaf mij de gruwelijk mooie
goudgulden toevertrouwde om hem aan mevrouw Schul-

man te tonen, een dame die ik goed ken en hoogacht om

haar vriendelijkheid en kundigheid.
Apen kwamen uit mouwen. Olafs gefrons was wel degelijk
op zijn plaats geweest. De munt bleek een hyperzeld-

zame ltaliaanse nabootsing te zijn van de echte Deventer
goudgulden! Om mevrouw Schulman te citeren:"Het kwam

niet veel voor dat Nederlandse munten in het buitenland

werden nagebootst'i
Wat klopte er zoal niet aan de munt van Olaf? Achter de

kreet Moneta Nova Aurea had eigenlijk nog moeten staan

DAVENTRIÆ. En de gehelmde adelaar had zijn kop de ver-

keerde kant op staan. Maar laten we niet zeuren: de vondst
is geweldig en u¡terst zeldzaam te noemen, terwijl Schul-

man er de kwalificatie van "... bijna zeer fraai ..." aan hechtte,

ondanks dat hij'i.. een tikkeltje uitgebroken is ..li

Zoals het hoort zal deze bingo (met GPS coördinaten) door-
gegeven worden aan het Geldmuseum en zal er wederom

in numismatenkringen verheugd gereageerd worden op

een dergelij ke detectorvondst.
Olaf nogmaals van harte gelukgewenst met je beloning

voor je doorzetten.

De munt heeft geen jaartal. Hij werd geslagen in het stadje

Denanza, onder het regiem van Antonio Maria Tizzone, die

regeerde van 1 598 tot I 641.

Gérard Buhr Bussum
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Zilnwij zo anders dan vroeger?

Daar sta ik weer te gapen in mijn vitrinekast. M'n
jongste dochter wijst een scherf aan van een

Romeinse amfoor. lk vraag haar of ze misschien

weet hoe oud deze is; gemeen, want de scherf

verkeert in nieuwstaat.'tien, vijft ig, honderd
jaar?'Als ik haar vertel dat ze er bijna tweeduizend

jaar naast zit, komt ze toch wel wat vingers te kort om dit na

te calculeren.'Huh?'gevolgd door'vet cool'is wat ze nog kan

uitspreken. Haar interesse is gewekt. ln.Jip en Janneke taal
vertel ik haar over de Romeinen en hoe zij, niet veel anders dan
wij nu, leefden.

Dat is best wel raar, maar wel een feit. De Romeinen waren niet
veel anders dan wij. Misschien waren ze zelfs wel slimmer en

socialer dan wij en onze maatschappij nu. Als je dat gaat zien
en begrijpen, snap je haast niet hoe het dan kan bestaan, dat
zo'n hoogstaande cultuur, zoals ik het maar even omschrijf, zo

maar ineenstort en kan verdwijnen. Misschien kunnen we dat
gaan begrijpen als we naar onze huidige maatschappij kijken.
Naar mijn idee is onze maatschappij behoorlijk overspan-

nen. Olietekorten, recessies, oorlog en aanslagen maar vooral
maatschappelijke onvree. Een gemiddelde burger is niet zo

snel meer tevreden en klaagt alles bij elkaar; hij wil meer salaris,

minder werken, meer vakantie, een groter huis, een nieuwe
auto en weet ik wat niet meer. De onvree ontstaat pas echt als

we dit allemaal willen, maar niet kunnen. De buurman lijkt het
dan wel te kunnen, de chaos is compleet en we steken ons in
diepe schulden. Het is immers zo makkelijk; je loopt hand in

stroomversnelling geraakt. De tentoonstelling
presenteert de resultaten van dit onderzoek op een
publieksgerichte, laagdrempelige wijze.

Tentoonstelling Ontdek de Steentijd. Overleven
in de prehistorie
Hunebedcentrum, Borger - 30 mei - 1 september
2008

ln de tentoonstelling'Ontdek de Steentijd. Overle-

ven in de prehistorie'is te zien met welke middelen
en kennis de mensen uit de Steentijd konden

overleven. De expositie laat naast beelden van de

bijbehorende televisieserie, wetenschappelijke

achtergronden, nieuwe onderzoeksresultaten en

voorwerpen zien. De basis van de tentoonstelling
gaat over exper¡mentele archeologie. De dertien
mensen van de televisieserie moesten door middel
van experimenten ontdekken hoe ze moesten over-

leven. ln de expositie is te zien hoe dat is gebeurd.

De laatste dagen van het Romeinse Rijk
Archeon, Alphen a/d Rijn - 1, 2, 3 augustus
Groepen uit Nederland, Frankrijk, België, GrootBrit-
tannië en Duitsland laten zien hoe het Romeinse

hand breed lachend met een formulier naar de brievenbus en

we krijgen zo maar geld.'s Avonds hangen we voor de buis om

te kunnen kijken hoe vingertjes naar elkaar wijzen en hoe men

elkaars tekortkomingen benoemt. Soms lijkt het wel, dat hoe

meer we krijgen, des te meer we willen.

Zo las ik laatst een archeologisch artikel over MonteTestac-
cio. Bij de Romeinen beter bekend als Monte dei Cocci. Het is

een berg in Rome aan de oostkant van de Tiber. Een berg van

zo'n 20.000 vierkante meter groot en tegenwoordig zo'n 35

meter hoog; voor Nederlandse begrippen een leuke heuvel-

rug. Er is echter èèn verschil; deze berg is geen natuurlijke
berg, maar bestaat enkel en alleen uit weggegooide amforen
uit de Romeinse tijd. Er liggen naar schatting zo'n 53 miljoen
weggegooide olijfolie amforen. Misschien is het goed om dit
getal nog eens te horen:53 miljoen! Ook de Romeinen had-
den blijkbaar dezelfde kwaal als wij nu; genoeg is niet goed
genoeg. lk persoonlijk ben ervan overtuigd, dat deze drang
van veel, meer, meest er mede voor gezorgd heeft dat deze
grote zeepbel , die zo ontstond, knalde. Het Romeinse rijk was

geschiedenis, lang leve de dark ages.

Voor mijzelf probeer ik een stapje terug te doen; ik probeer blij
te zijn met de kleine vondsten. Die ene amfoorscherf, vertelt
mij een verhaal en brengt mij in de gelegenheid om over onze

hobby te praten waar ik enorm van geniet; de zoekerij.

VAKANTI € M\/S€V)-/AÇ €N DA
Oertijdmarkt in Borger
Hunebedcentrum, Borger - 1 0 augustus 2008

Tijdens de markt, met meer dan veertig kramen op
het gebied van archeologie, mineralen en fossie-

len, gaan Charity van der Meer, Jolande van Luijk

de uitdaging aan om een Hunebedsteen op ware
grootte te vilten. Ook houdt pijpenexpert Don Duco

van het Pijpenkabinet spreekuur. Bezoekers kunnen

meegebrachte pijpen en pijpenkoppen aan de

kenner voorleggen. Daarnaast zijn er demonstra-

ties vuursteenbewerking en zijn er verschillende

activite¡ten voor kinderen. De markt is de grootste
in zUn soort van Noord-Nederland. De Oertijdmarkt
maakt onderdeel uit van de Week van de Prehistorie,

die van 2 t/m I 0 augustus a.s wordt georganiseerd

bij het Hunebedcentrum.

Neanderthalers in Europa
Venlo - 15 maart- 17 augustus 2008

Neanderthalers in Europa is de eerste grote over-

zichtstentoonstelling in het Nederlands taalgebied
over de vroegste prehistorische cultuur van Europa.

Het onderzoek na¿r de Neanderthalers is de twee
voorbije decennia wereldwijd in een enorme

leger eruit zag in de nadagen van het Romeinse Rijk.

Ontdek tijdens dit weekend het verschil tussen Ro-

meinen en Germanen. Het leger geeft demonstratie
boogschieten, speerwerpen en het massaal werpen

van de plumbata; de met lood verzwaarde werppijl.

Groot Romeins festival
Archeon, Alphen a/d Rijn - 7 t/m 1 0 augustus
Tien dagen lang verzorgt Legio llAugusta uit
Britannia spannende shows en demonstaties die

een beeld geven van het leven in de provincies van

het Romeinse Rijk. Leerzaam, boeiend en vooral erg

leuk. Niet alleen Romeinse soldaten staan centraal,

maar ook de vrouwen, handwerklieden en slaven.

Een uniek evenement vol fascinerende Romeinse

gebruiken



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

Vermoedelijk kop van
een makelaarstokje
1 700-1 900

Koper
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Veenkruller of boterspaan
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Miniatuur hellebaard,
kinderspeelgoed
1 590-1 61 0

Koper

Draadfibula
0-1 00

Brons

Tepelbeschermer
1 590-1 61 0

Koper

Pauselijkzegel (bulla) Paus Bonifatius lX
Let op de huidige schrijfwijze en de schrijfwijze van Vllll op de bulla
Geboren als Piero Tomacelli (1356 - 1 oktober, 1404), paus van 2 november 1389 tot
1 oktober 1404.

Lood

Mariakopje
1 400-1 600

Wit aardewerk

Mariakopje
1 400-1 600

Rood aardewerk
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DETECTIESYSTEMEN

Prijsvechter met krachtpatser eigenschappen:
De nieuwe Fisher F2

Voor eerlijk advies 
'---

en een goede service O

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 1 99 . Fax: 073-5481195
wvwv.gelan.nl . info@gelan. nl

2.



DEEL 7

Veel moois

¿,¿,ft/

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 renovat¡e van het stadshart. Als datering
voor het castellum gaat men uit van de periode 40-275 na Chr.

5.

6.

1. Ringen
Een aantal ringen is versierd ge-
weest met een ingelegd steentje.
ljzer en brons

2, Benen greep van een mes

3. Benen kleding- of riemsluiting
Been met ijzeren pennetje

4. Dierfibula
Brons met emaìlle

5. Gesp
Gesp met linksboven- en onder
geprononceerde uiteinden ìn de
vorm van een dierenkop.
Aan de rechterkant heeft waar-
schijnlijk een beslagplaat gezeten
Brons

6. Naald
Brons

7. Gelijkarmige fibula
Brons met emaille

8. Nauheimse fibula
Brons

9. Mesje met draagoog
lJze(

Collectie:
o,a. André N¡euwland en Ed de Nederlandei
Alle vondsten zijn aangemeld.

L¡teratuur:

hltp://www.alphenaandenr¡in nl/smartsite20649
htm

HaalebosJK, Franzen PFJ ea:Nijmegen2000,
Alphen oon den Rijn-Alboniono 1 998-1 999 ISBN-

904024647

WàèsdorpJ A / Kersing V L C,: ydn Rome¡nsesoldaten

en Cononefaten

Derks I / Roymans N ,,2007 | Een Botaafse gemeen

schop in de wereld van heL Romeinse rijk
Derksl / 5w¡nkels L, 1994t De tempel von Empel.

Beliën, P, '1996: HetRome¡nse leger ¡n Nedetlond

M C Bishop &.i C N Coulsloñ, Romon M¡l¡tory Equip

ment, ed.2 (Oxfotd 2006)

Appels A / Laycock S ,2007, Roman buckles & mil¡toty
ñtt¡ngs

Hottott R,2000, Av¡suol catalogue ofRi.hotd Hattolt's
onc¡ent brcoches

9.

-l

Fotot op ware grootte

Foto's: Kees Leenheer
Tekst: Kees Leenheer,
Johan Koning,

ort van
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DETECT WOOTDRIKSWEG 88 ENSCHEDE,

100 m'z verkoopruimte gevuld met alles wat je maar kunt wensen op het gebied
van metaaldetectors. Enorme boekenkeuzq veel 2e hands (zie onze site).
Detect is importeur van Tesoro en Minelab dealer van White's, XP en uitgever 'l

van'Handboek voor zoekers'. I

lt
ô¿

Wanneer kies je voor Tesoro en wanneer voor Minelab? Minelab's zijn superieur op grote akkers,
velden en stranden met relatief weinig rommel; Tesoro daarentegen is onverslaanbaar op rommelí-
ge akkers en terreinen met veel ijzer en troep.

Frãir,jì13'J

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

discriminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijl waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer. € 249,-

Silver FMax

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

up, denk dan eens âan deze detector.

Weegt 999 gram! Enorm goede

prijs/kwaliteitsverhouding I €,349,-

Cibofa € 469,-

Cortes

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

€ 869,-
De Cortes is
een u¡terst goed doordachte detector met
de voo¡delen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon-
der is het, dat de display op de zeer krachtige

metalenstand aangeeft of het ijzer is of niet! Twee batterij-
houders met elk 4 x 1,5 volt batterijen z¡tten onder de arm-

steun verwerkt, in combinatie met de superlichte
21 x24 cm spider zoekschijl is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

Teión

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 zoek

669,-

De Tiger Shark is een beproefde onderwater detector van

Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder

water te zoeken. Vervangt de St¡ngray ll. De Tiger heeft een

speciale zoutwaterstand die afrekent met het'natzouteffect'.
ln zoet zwemwater de beste detector om het'dunne' goud te
vinden zoals gouden kettingen, armbandjes, gebroken ringen

en oorbellen.

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de IEJÓN de I
gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen I
het dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt
dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de

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

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

en Lobo (¿-pini) I r
1 5 cm concentrisch voor € I 49,-
25 x 30 cm wide scan voor€ 199,-

Tiger Shark

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 schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concentr¡sche schijf voonadig. De Lobo is in twee

uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x 24 cm concentrische schijf

DETECT. GERT GESINK
lmporteur van Tesoro en Minelab

lloofdriksweg 88, 75tz AY Enschede
Tel. (o53) 43o 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nlUiteever van 'Handboek voor zoekers'

Respect¡evelijk € 849,- en € 899,-
Met beschermkap € 899r-



voor wie extreem wil!
De eerste 3 GPX-4500 detectors kregen we op 12 april binnen en waren binnen 2 uur verkocht aan kenners!

<b

Erwin Mennen: lk heb vandaag de GP Extreme (voorloper GPX-4000

en 4500) eens echt op de proef gesteld op een gatenkaas

De importeur van Minelab voor de BeNeLux Gert

Gesink en Luc Meijers hebben de GPX 4000 (voorloper

van de GPX-4500) op een zoekdag van de DDA op zijn

dieptevermogen getest. ln de zware rivierklei van de lJssel

moesten we een gat graven van 45 cm diepte. Zover

reikte deze krachtpatser voor een Romeinse Sestertius.

Een verschil van 1 0 cm met de beste gewone detectors.

Proefnemingen van Marcel met kleine gouden muntjes

toonden aan, dat de GPX 4000 zelfs zo'n 50% dieper ging

op een Tremissis (vroeg middeleeuws gouden muntje) dan

de gevoeligste gewone detectors als de Tesoro Lobo of de

Minelab Explorer!

Luc: " Het gewicht van de detector is behoorlijk, naar de

bijgeleverde Bungy maakt het zwaaién tot een noeiteloos

gebeuren"

Marcel: "/n Engeland vond ik met mijn GPX-4000 dubbel zo

veel 'hammered' als mijn zoekmaat met een Explorer SE"

Luc: "0p een plek waar ik nauwelijks signalen meer krijg,

pakte ik een zilveren Keltje. lk had daar ook een hlikje

begraven die geen enkele detector pakte, de GPX-4000

pakte deze zonder problemen

Marcel: "Als je goed luistert naar de signalen hoef je niet

meer ijzer op te graven dan met een gewone detector".

__ ¿þtçsØ rD
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\.\Specificaties:
- Pl Motion detector
- 11 inchdubbelDschijf

ffiiJ'*:l'.',',i*.0.,.n,0, 
Á:Extra leverbare schijven:

15 x 12 Semi-elliptisch dubbe

Nu met een nieuwe GB Off functie en belangrijk
verbeterd discriminatievermogen. lJzer uitschakelen
d.m.v. de op maat gemaakte zoekprogramma's.

lees heú volledige testverslag op www.detect.nl

M IN ELAB

À

akker waar in het verleden al meer zilveren en gouden

munten warcn qevonden, maar waar nu

G niemand meer iets vond. zie hier een

@*q' gouden en een zilveren Kelt.

*Þ

De GPX-4500 is een soort Pl detector met discriminatie van ijzer (was tot
voor kort onmogelijk). Dat het ijzer is moet vooral gehoord worden. Dus

training is vereist en het is onontkoombaar om zo nu en dan iets van

ijzer op te graven. Naarmate men deze detector beter leert kennen hoeft

u minder ijzer op te graven.

Voor wie is deze detector geschikt? Vooral voor diegene die op teneinen

waar niet al te veel ijzer ligt vooral meer diepte wil, omdat de kans groot

is, dat de'goodies' nog net iets dieper liggen. Bijvoorbeeld op terreinen

waar ooit een schatvondst is gedaan en waar nooit (meer) op geploegd

wordt.

De standaard schijf is op hetvaste land van Europa en in Groot Brittan-

nie het meest gebruikt. Monoloop schijven zijn niet in staat ijzer uit te

schakelen en zijn daarom meestal minder geschikt, hoewel ze wel iets

dieper gaan dan de DD schijven.

Minelab importeur BeNeLux: Detect
Wooldriksweg 88, 7 512 AV Enschede
Tel.: 053-430051 2

info@detect.nl www.detect.nl

Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

Lithium lon batterij systeem

Lengte: minimaal I I00 mm, maximaal I300 mm

10 x 5 elliptisch dubbel D
15 x 12 semi elliptisch monoloop,

8 inch rond monoloop,

l1 inch rond monoloop,

1 8 inch rond monoloop en de 1 8 inch dubbel D



ITekst J. F. Kloosterman / Fotos: Frans de Vries - Toonbeeld ]
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n Wijnjeterp, vondst Hein van der Vliet

Wie geregeld met een detector over de landerijen loopt, ontgaat

het niet dat er af en toe ook bijzondere stenen voorwerpen aan

de oppervlakte liggen. Op determinatiedagen komen die bijzon-

dere stenen voorwerpen dan ook op tafel. ln de afgelopen jaren

heb ik bij een aantal detectorspecialisten fraaie voorwerpen van

steen gezien. Vaak zijn het artefacten die door onze verre voor-

ouders of door verre neven van ons zijn achtergelaten. Over een

verre neef van ons zal ik in dit nummer een bijdrage leveren.

Dat in de zuidelijke provincies van Nederland al meer dan
honderdduizend jaren mensen hebben geleefd is voldoen-
de bekend. Maar hoe het zat met het noordelijk deel van

ons land waarover tot ongeveer 130.000 jaar geleden een

honderden meters dikke ijslaag lag, wisten we eigenlijk niet.
Lange tijd heeft men gedacht dat de hunebedbouwers, die
ongeveer 5000 jaar geleden in Noord Nederland woonden,
de eerste mensen waren die in dat deel van Nederland heb-
ben gewoond.

Het veranderde toen de inmiddels bekende aannemer en

amateur archeoloog Hein van der Vliet in 1939 in Wijnjeterp,

Friesland, een vuistbijl vond. De vondst van die vuistbijl be-

tekende dat de vroegste geschiedenis van Noord Nederland

met duizendenjaren naar achteren kon worden geschoven.

Wetenschappers durfden de vuistbijl dan ook n¡et meteen

als zodanig te erkennen. Dat duurde tot 1956 en toen werd

ook bevestigd dat in Noord Nederland tussen ongeveer

120.000 en 40.000 jaar geleden mensen in dat gebied

konden leven. Die mensen waren volgens de wetenschap-

pers de Neanderthalers. Een verre neefvan ons, moderne

menSen.

De bekende en eveneens omstreden Tjerk Vermaning die
geTnspireerd raakte door de vuistbijl van Hein van der Vliet,

zag het als zijn taak om zelf ook vondsten te doen van Ne-

anderthaler werktuigen. Het is bekend datTjerkVermaning
daarin slaagde en grote aantallen stenen gebruiksvoorwer-

pen vond in onder anderen Hykersmilde en Fochteloo.

Vermaning werd eerst geroemd totdat wetenschap-
pers hem wantrouwden en Vermaning na een aanklacht

verwikkeld raakte in rechtszaken over de echtheid van de

door hem gevonden stenen werktuigen. Veroordeeld is

Vermaning niet maar om zijn persoon is tot op de dag van

vandaag een sluier van wantrouwen over de echtheid van

die vondsten blijven hangen.

Doorljerk Vermaning is wel de interesse voor de Nean-

derthaler aangewakkerd in Noord Nederland. Een aantal

amateur archeologen maar ook anderen hebben in de afge-

lopenjaren een groot aantal prachtige vondsten gedaan op

het Drents - Friese keileemplateau dat vanuit Drente tot aan

Dokkum ligt. Een aantal van die vondsten is een vermelding
meer dan waard.

Zo werd enige jaren terug op de Eese onder Steenwijker-

wold een prachtige bladspits gevonden. Bladspitsen, zo

neemt men aan, dienden als punt in een houten werpspeer

van de Neanderthaler mensen. Het was de vijfde vondst
van een bladspits in Nederland. Wetenschappers denken

dat bladspitsen werden gemaakt in de laatste periode dat
Neanderthalers in Nederland hebben kunnen leven en dat

moet meer dan 40.000 jaar geleden zijn. Daarna veranderde

het klimaat in Nederland. Het werd kouder en Nederland



veranderde in een poolwoestijn die tot ongeveer 1 5.000 jaar

geleden het klimaat bepaalde.

Neanderthalers hadden een specifieke manier om hun

werktuigen te maken. Van een stuk steen, meestal vuur-
steen sloegen zij rondom stukken af waarna met een ferme

slag het bewerkte stuk van een steen werd afgeslagen. Dat

bewerkte stuk steen was dan meteen klaar voor gebruik.

Deze techniek van de Neanderthaler wordt de Levallois

techniek genoemd. Enige jaren terug werd onder Oudwou-
de een prachtige Levalloiskern gevonden waarop deze

bewerking prachtig is te zien.

Het zijn vaak de amateurarcheologen en soms ook de

detectorzoekers die de mooiste artefacten aantreffen op
de Nederlandse akkers. Ook voor deze vondsten geldt:
ga er voorzichtig mee om. Registreer de vondstplek en

vondstomstandigheden. Bodemvondsten kunnen soms

een wending geven aan onze geschiedenis of onze vroege
geschiedenis verhelderen.

Levalloiskern, vondst Jan F. Kloosterman

-vondst Johan Bokk¡nga
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vondst

Het was alweer het eerste weekend in mei, met mooi weer
in het vooruitzicht en genoeg te doen in de tuin.
lk had daarom eigenlijk met mijn zoekmaat en goede vriend

Cas Mutsaers afgesproken om dit weekend
er maar niet op uit te gaan met onze

detector, tenzij hij nog

een mooi landje wist.

lk had al nergens meer op
gerekend, zeker nu al de akkers

weer volop worden bewerkt en

had eigenlijk de zondag al vol-
gepland met allerlei klussen.

's Avonds rond een uur ofacht
belde Cas en zei:'hang de detec-

tor maar aan de oplader want ik heb
toestemming voor een mooi landje in de

buurt van Llth. lk was er niet echt blU mee: ik moest mijn
programma voor de zondag weer helemaal omgooien, dus

ik reageerde eigenlijk een beetje kortaf.
Maar goed, Cas was er speciaal op uit gegaan om een landje
te vinden en voor mij was het ook niet slecht om op tijd op
te staan en al vroeg te gaan genieten van het mooie weer.

Dus de volgende morgen stond ik op tijd bepakt en bezakt
te wachten op Cas om naar de polder bij Lith te gaan.

Aangekomen op de akker scheen de zon volop en steeg de
temperatuur al snel naar een aangename hoogte. ln de
verte schoot een zigzaggende verschrokken haas over de
ma¡sstoppels. De klei was goed hard geworden na een paar

droge dagen.

We rekenden niet op bijzondere vondsten. We wisten dat je

in de omgeving Romeins kunt vinden, maar dan moet je net

maar de plekjes weten en veel geluk hebben en meestal zijn

anderen, met meer vrije tijd, ons dan al voor geweest. We

gingen gewoon op pad om er lekker uit te zijn en misschien

hebje dan nog geluk ook.

Veel vinden zulje bij ons in de buurt niet makkelijk. Maar de

aanhouder wint: niet zoeken betekent immers niets vindenl

Na een paar uur zoeken had ik eigenlijk nog niet veel ge-

vonden: een kogelpunt, een knoopje, een halfplatte

musketkogel, een paar zeer slechte muntjes en wat rommel.

Cas had inmiddels al een zilveren dubbeltje gescoord (het

zal weer eens niet zo zijn). Toch hadden we meer vondsten

verwacht, er lagen immers genoeg oude scherven verspreid

over de akker.

We gingen weer verdeç we hadden nog een uurtje de

tijd, voordat we weer thuis werden verwacht en genoten

meer van het mooie weer, dan geconcentreerd de aandacht

bij het signaal te houden.

Plots had ik een kneiter van eens signaal te pakken en

schrok ik er bijna van, want de signalen waren die dag zeld-

zaam. Hup, mijn schop in de harde klei en al snel had ikeen
rond messing plaatje boven de grond gewipt. Wat zou het

zijn: een penning? Ja, maar er staat nlets op de achterkant.

Er staat wel een vogel op. Zou het iets uit de oorlog zijn?

Genoeg vragen maar nog geen duidelijkheid over wat ik nu

eigenlijk had opgepiept.

Cas maar een even gevraagd. Het plaatje werd voorzichtig

FleuodeleElors, Witl¡o Rook
dan twintig iaar zoekeruering

Fleuodeleclors, Herkpad 18, 8316llB Marl¡nesse, lel. B5,2l-2tr3929, internet: www.fleuodelEclors.nl

Deeler ven:
o MÍnclah
. XP lletectors

o E.Scope

\)lij leveren diverse accesso¡res
zoals r.v.s. scheppen, beschermkap-
pen, hoofiltelefoons, tumblers, div.
boeken, batterijen, detectortassen,
beschermhoesjes enz.

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



schoongewreven.
"Het lijkt wel of er

Cyrillische tekens

op staan" zei Cas.

"lk zie zelfs iets was

op een omega lijkt'i
zei ik. We kwamen er niet uit."Het is echt wel iets bijzonder,
joh'i zei Cas.

Thuisgekomen, hebben we weer eens goed gekeken en nog
wat gepoetst, maar we kwamen er nog steeds niet uit.

's Avonds heb ik het plaatje weer eens goed onder de loupe
genomen en zag ik dat het normale letters betrof maar dan

in spiegelbeeld. lk dacht, ik leg het plaatje eens onder de

scanner en spiegel de afbeelding op de computer.
Tot mijn verbazing zag ik nu een Franse tekst staan:'Marie
de Ooyen etTeeffelen Dep: Bouches du Rhini

Omdat er bij mij nog geen belletje ging rinkelen, maar even
'Bouches du Rhin'ingetikt in de zoekmachine. Al snel vond
ik op Wikipedia de volgende tekst:
Bouches du Rhin

Op basis van een Keizerlijk Decreet von 1 4 mei I 81 0 kwam per

1 juni een gemeentelijke indeling tot stand van het kort daar
voor opgerichte Departement van de Monden van de Rijn (des

Bouches du Rhin), dat sinds l6 maart behoorde bij het Franse

Keizerrijk. Bouches-du-Rhin was de naam van een Frans depar-

tement in de Nederlanden. Het werd gevormd in 1810, enkele

maanden reeds vóór de rest van het Koninkrijk Holland gean-

nexeerd werd. Het grondgebied werd samengesteld uit het

oostelijk deel van het "Hollandse" departement Brabant en het

deel van het "HoIIandse" departement Gelderland ten zuiden

van de Rijn. De hoofdstad was's-Hertogenbosch. Het departe-

ment was ingedeeld in de arrondissementen en kantons:
- arrondissement's-Hertogenbosch, met kantons:'s-Hertogen- Zo, samen met het mooie weer en het aangename gezel-

bosch, Boxte[ Heusden, Oisterwijk, Oss, Tilburg, Waalwijk en schap va n Cas was het een geslaagd weekend.

Zaltbommel.
- arrondissement Eindhoven, kantons: Asten, Eindhoven, Ge-

mert, H el mon d, H i lva re n beek, Oi rsch ot e n Si nt-Oeden rode.

- arrondissement Nijmegen, kantons: Boxmeer, Druten, Grave,

Nijmegen, Ravenstein en Wijchen.

Na de nederlaag van Napoleon in 1814 werd het departe-
ment een deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlan-
den. De oude grenzen van de provincies Noord-Brabant en

Gelderland werden hersteld.

Later vond ik op lnternet ook nog een stukje over de ge-

meente Oijen en Teeffelen:

De gemeente Oijen en Teeffelen, 1.382 ha groot, lag in het

noordoosten van Noord-Brabant. Aan drie kanten stroomde
de Maas erlangs en aan de landzijde grensde ze aan de

gemeenten Lithoijen, Oss en Megen c.a. De gemeente ont-
stond in de Franse tijd door samenvoeging van het Gelderse

Oijen en het Megense Teeffelen. Op 20 september 1 814

werd Oijen weer Brabants en sinds 1939 maakt het met

Teeffelen deel uit van de gemeente Lith.

lk wist nu dat het plaatje afkomstig is uit de tijd van de

Franse overheersing (tussen 181 0 en 1814) en in gebruik

moet zijn geweest bij de voormalige gemeente Ooijen en

Teeffelen. Gezien het spiegelschrift is het waarschijnlijk een

stempel geweest om officiële stukken te bekrachtigen, die

zijn nut verloor toen de gemeente na het vertrek van de

Fransen werd opgeheven.

Voorafgaand aan het schrijven van dit stukje heb ik alle ge-

gevens doorgemaild aan de heer Godfried Scheijvens, onze

provinciaal archeoloog. lk ben erg benieuwd wat hij vindt
van deze aparte en bijzondere vondst. lk denk dat de regio-

nale heemkundekring ook nog wel ger'nteresseerd zal zijn.

Zo terugkijkend op wat ik nu allemaal boven water heb

gehaald is het toch heel opmerkelijk wat voor geschiedenls

achter een stukje messing kan schuilen.

Dit is ook waar ik de'kik'van krijg bij het zoeken. lk ben

eigenlijk niet zo'n'muntenman'maar word geboeid door
bijzondere objecten, waar een verhaal bij hoort.
lk kan wel zeggen, dat ik met deze bijzondere vondst, volop
aan mijn trekken ben gekomen en weer een stuk wijzer
geworden ben over de geschiedenis van Noordoost Brabant

en onze mooie polders aan de Maas.

Met deze aparte en bijzondere vondst met een hoge histori-
sche waarde, wil ik dan ook graag meedoen aan de verkie-

zing voor de vondst van hetjaar.

Nu eens geen fibula van 1800jaar geleden, maar een

getuige van een stukje vaderlandse geschiedenis toen door
de Fransen de basis werd gelegd voor de huidige wetgeving
en staatsinrichting.

Frans Dielissen

Vakantie-
verhaal
Wij zijn benieuwd naar uw
(detector)belevenissen in uw vakantie. Het hoeft
deze keer niet om allerlei prachtige vondsten te gaan, maar

meer om aparte dingen die u heeft meegemaakt.

Stuur uw verhaal, het liefst met foto's op naar de redactie.

Onder de inzenders wordt een prachtig boek verloot.
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Munsters Detectie

4 supermodellen voor in de klei!

TESORO Tejon

Nu725,'

XP G-Maxx II
Nu 849,-

MINELAB ExplorerSE

Nu 1350,-
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XP GoldMaxx Power

Nu 899,-

u n s t e r s Bezoek op arspraa n 0492'57 4 525 Hermondtectie
www. m eta a I d etecto r. n I



Metaaldetectie de pgrs. . .in

biizondere hobbY.

Detector-amateur oP de Eng

stopt.
- 'irf"ester, wuarom gingen ze toen

Bent u ook een
stukje over
metaaldetectie
in de pers tegen
gekomen?
Stuur dit dan
naar de redactie.

o Frank Wolters met ziin detector

aan de slag oP de Soester Eng'



Stone
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Ondanks een leven als popidool met sex, drugs en rock

en roll, is stilzitten er bij de inmiddels 71-jarige oud

basgitarist van de Rolling Stones niet bij. Naast fotogra-

feren en eigen fotoexposities, toert hij regelmatig rond

met zijn band'The Rhythm Kings'. Onlangs

trad hij op in een met 5.000 fans afgeladen

Heineken Music Hall. Daarnaast heeft hij

ook nog een restaurant genaamd'Sticky

Fingersi

En als er dan nog wat tijd over blijft

is hij op de velden te vinden met

zijn metaaldetector.

Bill is altijd al geinteresseerd

geweest in archeologie en oude

culturen en toen hij in 1968 een

oud 1Se-eeuws landhuis kocht

en allerlei oude scherven op
zijn land vond nam zijn interesse

enorm toe. ln het begin van de
jaren 90 kocht hij zijn eerste

C.Scope metaaldetector

en vond de plek van een

Romeinse nederzetting. Sindsdien is hij

een ged reven metaa ldetectorzoeker

en hij was ook blij dat zijn dochter ook
interesse heeft voor de hobby.

Toen hij een detector zocht voor zijn

dochter kwam
hij bij de Engelse

fabrikant C.Scope

terecht. Samen

ontwikkelden ze

een lichtgewicht
detector die geschikt is

voor kinderen, begin-
ners maar ook voor serieuze efvaren
zoekers. De ontwikkeling duurde
ongeveer 2 jaar,waarbij Bill volop
deelnam aan de veldtesten.

Het resultaat: de BillWyman

Signature detector, een superlichte detector met een sim-
pele bediening. Aanzetten en zoeken maar.

Bill: "Wanneer ik aan het zoeken ben geniet ik van de rust en

de natuur op de velden, de frisse lucht en het geluid van de

vogels die zingen.

ln al die jaren dat ikzoek heb ik honderden munten gevon-

den, waaronder veel Romeins, maar ook bronstijdvondsten
van 3.000 jaar geleden. lk heb ook gouden munten uit de

14e eeuw gevonden, waaronder een gouden half-noble uit
1361. Maar ik ben niet zo geinteresseerd in de waarde, maar

meer in de

historie ervan.

Als ik aan het

zoeken ben

geweest zitten
mijn zakken

altijd vol. Bij

thuiskomst was

ik de vondsten,

droog ze en

spreid ze op de

tafel uit. Dan

krijg je de vraag:

hoe komen nou die munt en die

fibula op dat veld? Metaaldetectie

maakt historie zoveel interressan-

ter. Het is een fantastische hobbyJ'

Sinds kort is er het boek
'Bill Wyman's Treasure islands' ver-

schenen, waarin de metaaldetectieer-

varingen van Bill zijn opgenomen.

Meer informatie vindt u op www.bil-
lwymandetector.com

Kees Leenheer

\e



I Tekst: William Offermans ]

Beginnen met metaaldetectie en
de keuze van een metaaldetector

Voor niet-zoekers kan

rondkijken op de diverse

internetfora en het lezen

van de vakbladen een

heel vertekend beeld

opleveren. Velen zul-

len zeggen: "Dat wil

ik ook! Die mooie

gouden sieraden

of zilveren en

gouden munten.

lk ga ook een detec-

tor kopen!"

Natuurlijk, al dat goud en zilver is aantrekkelijk en je kunt
het zomaar vinden, en helemaal, als echte Hollanders zijnde,
'voor nietsl'Maar is het allemaal wel zo rooskleurig? ls iedere
detector zo geweldig? Vind ik ook meteen dat goud en

zilver? Nee dus. Degenen die meteen bij hun eerste stap een

gouden munt, ring of ander'duur'voorwerp uit de grond to-
veren zijn op één hand te tellen. En doen ze die vondst met-
een op hun eerste zoektocht, dan is vaak de hobby niet leuk
meer omdat verdere zoektochten vaak minder waardevolle
zaken opleveren. Uitzonderi ngen daa rgelaten natu u rlijk, dat
zijn de doorzetters. Houd er gewoon rekening mee dat als

je aan de hobby begint, je vooral in het begin, rommel op
zult graven. Een dag zoeken levert over het algemeen meer
treklipjes en zilverpapier op dan topvondsten. lk moet de
eerste zoeker nog tegen komen die tegen me zegt: "lk heb
vandaag geen enkele keer voor niets gegraven, alleen maar
munten en voorwerpen."

Wat is een beginnende detectoramateur dan aan te raden?

Ga als het mogelijk is te rade bij ervaren zoekers. Praat met
hen, vraag alles uit. Houd de detector eens vast, loop eens

een dagje ofeen paar uurtjes mee (veel zoekers hebben
een back-up detector en zullen je best wel een keertje mee
wi I len nemen). Hij of zij zal je graag zij n of haar topvondsten
tonen, maar kan je ook vertellen dat niet alles toppertjes
zijn. Ken je geen detectoramateur dan is er nog de moge-
lijkheid om via lnternet op de diverse metaaldetectiefora
vragen te stellen aan ervaren zoekers. Maak met hen een

afspraak of ga naar een handelaar of importeur. Zijzullen
je graag uitleggen hoe de wereld van het zoeken in elkaar

zit. Probeer een afspraak te maken om eens een dagje één

of verschillende detectoren te mogen lenen of huren en

ga er eens op uit. Je zult zien dat je er dan snel achter komt
wat zoeken inhoudt. Ben je dan tot de conclusie gekomen

dat het zoeken echt wat voorje is, ga dan op zoek naar een

metaaldetector.

Nu ga ik hier geen merk promoten. Dat heeft geen zin, je

krijgt altijd van de verschillende kanten te horen: "Mijn

detector is de beste" en "De mijne is beter dan de jouwe'i

dat geloof ik best. Maar hoe goed een detector ook is, een

detector moet je liggen. De een kan goed overweg met een

analoge detector, de ander zweert bij digitaal. De een wil
een display met vondstherkenning en de ander beslist niet.

Maar over het algemeen kun je zeggen, de beste detector is

de detector waar je mee vindt wat je wilt vinden. En dat kan

voor iedere zoeker anders zijn.

Maar wat moet je nu kiezen als beginner? Aan te raden

is om niet meteen te beginnen met de duurste exempla-

ren. Wat te doen als de hobby tegenvalt, na een paar keer

zoeken? Dan zit je met een enorm dure detector, die vaak

wel waardevast is, maar als je hem wilt verkopen en een

koper de keuze heeft tussen een gebruikte en een nieuwe

detector met maar een paar tientjes verschil, dan is de keus

voor de meester niet moeilijk. Om hem kwijt te raken zulje
dus flink in prijs moeten dalen.

Beginnen met een 'speelgoed'detector is ook niet aan te ra-

den. Deze zijn voor een paar t¡entjes te koop en komen dan

vaak uit het verre

oosten. Vaak heb-

ben ze weinig tot
geen instelmoge-
lijkheden, weinig
of geen discrimi-
natie en diepgang
van een paar

centimeter. Aan

de andere kant zei

ik al eerder, vind
je ermee wat je

wilt vinden, dan is

het voorjou een

goede detector.

Vaak zeggen we
gekscherend; "Die

PERFEGT FOR:
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zijn alleen maar goed om

putdeksels te zoeken" en

inderdaad, dat kunnen ze

als de beste.

Wat is dan beter voor de

beginnende zoeker?.Je

hebt twee keuzes. Je kunt
een tweedehands de-

tector kopen. De diverse

importeurs en handela-

ren hebben uit inruil vaak

leuke detectoren uit het

middensegment staan

die niet veel kosten. Ook

op internet-verkoopsites

vind je genoeg tweede-
hands detectoren. Let wel

op,je kent de geschiede-

nis van deze detectoren

niet en ze hebben ook

vaak geen garantie. Wil je

geen tweedehands maar

een nieuwe, kijk dan eens

naar het'goedkope' seg-

ment van de topmerken.
leder topmerk heeft wel detectoren die ideale beginners-

detectoren zijn.

Voor een paar honderd euro heb je een detector die mis-

schien niet de mogelijkheden heeft van de dure jongens,

maar voor de beginner kan hij goed van dienst zijn bij het

doen van de eerste leuke vondsten. Enkele voorbeelden uit
dit segment zijn de White's Prizm ll, Garrett Ace 150, Tesoro

Compadre, Minelab X-terra 30 en ook Fisher, XP en Laser

hebben'beginnersdetectoren' in hun catalogus. Bevalt de

hobby je goed, dan kun je na een tijdje nog altijd'upgraden'
naar een duurdere detector. lnruilen van je detector kan zo

goed als alt¡jd. Ook als je je detector particulier wilt verko-
pen zal je merken dat ook voor de beginnersdetectoren een

markt is. Veel zoekers houden hun eerste detector echter als

back-up.

Heb je je eerste detector, dan begint het pas goed. Je kunt
gaan zoeken. Houd je wel aan de regels die een goede

zoeker kenmerken.
- Denk er aan datje niet zomaar een akker op kunt lopen.

Vraag eerst toestemming aan de landeigenaar, Je wilt zelf

toch ook niet dat er ongevraagd iemand in je voortuin
een kuil gaat graven?

- Laat een akker achter zoals je hem hebt aangetroffen.

Maak gaatjes dicht en laat geen rommel achter. Ook de

sloot of de parkeerplaats van je auto of fiets is geen vuil-
nisbak!

- Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij je toestem-
ming hebt verkregen van de bevoegde instanties om mee

te helpen bij een archeologische opgraving.



- Zoek niet op Archeologische monumenten en bescherm-

de terreinen (zie o.a. www.kich.nl)
- Meld belangrijke vondsten altijd aan de bevoegde instan-

ties. (o.a. RACM/Archis, Provinciaal Archeoloog, Geldmu-

seum Utrecht) Tegenwoordig kan dat bijna allemaal via

e-mail of lnternet.
- Wees voorzichtig met gevonden munitie of explosieven.

Markeer je vondst en waarschuw de politie. Ga nooit zelf
met wapentuig slepenl

Nu staat niets je meer in de weg om je zoektocht te begin-

nen. Vind je niet meteen een topper, maak je niet ongerust.

Het is en blijft een feit dat je er'toevallig'overheen moet
zwaaien. Ook met een beginnersdetector kun je de gouden

ring of munt vinden en ook met de duurste detector kun je

er net naast zwaaien en hem missen.

Je vondsten kun je het beste bewaren in een potje. Als je ze

los in je zak bewaart, kun je je vondsten onherstelbaar be-

schadigen. Filmkokertjes zijn makkelijk voor dit doel. Maar

ook die iets grotere Make-up potjes zijn ideaal. Zelf doe ik

altijd wat grond van de akker in het potje. Dat voorkomt
rammelen en schuren van de spullen en voorkomt dus

beschadigingen. Ook gebruiken sommige zoekers vochtige
watten. Daar ben ik zelf geen voorstander van, het is maar

wat je zelf wilt.

Heb je je eerste zoektochten erop zitten, dan is het zaak om

je vondsten schoon te maken. Wees hier voorzichtig mee en

ga er niet met grof geweld aan poetsen. Een munt is door te

ruw schoonmaken snel een glad koperen plaatje en ook een

mooi voorwerp kan breken of beschadigen.

Wat heb je nu gevonden? Het meeste is te vinden in de

diverse catalogi die in iedere boekhandel te koop zijn. Van

munt tot gesp en van bikkel tot kleipijp. Maar het is begrij-

pelijk dat niet iedereen alle boeken tot zijn beschikking

heeft. De makkelijkste weg en vaak een hele goede is het

bezoeken van een internetforum. Daar kun je je vondsten

plaatsen en heel vaak heb je binnen een paar uur het ant-

woord wat je vondst is en hoe oud. Een aanrader is www.

muntenbodemvondsten.nl Daar ziin experts te vinden in

allerlei zaken. Hun expertise op muntgebied is heel groot en

alle tijden zijn vertegenwoordigd. Van Keltisch en Romeins

via middeleeuwen en de Spaanse Nederlanden tot en met

Beatrix. Ook voorwerpen worden op deskundige manier

gedetermineerd.Zo ziln er deskundigen aanwezig voor

steentijd, (munt)gewichten, kleipijpen, fi bula's, religieuze

voorwerpen, steentijdwerktuigen enz.

Uiteraard kunt je met vragen over vondsten ook terecht bij

de vraagbaakvan dit magazine en kun je je vondsten laten

zien op de zoek- en determinatiedagen van de Detector

Amateur. Daar is altijd een team van deskundigen aanwezig.

Paul Steijn is graag bereid uw vondsten kosteloos te determineren.

U kan hem het beste bereiken op zijn e-mail adres: steiin.pp@tiscali.nl

Zo mogelijk met foto en relevante ¡nformatie zoals vindplaats enz. . Uiteraard

worden uw informaties vertrouweliik behandeld.

de punt staand vierkantje, verraadt met

de nog zichtbare vorm van het loodje, de

Leidse herkomst.

Zoals ik in mijn boekje (b12.46,47) heb
geschreven zijn in die tijd de Leidse gilde-

meesters nogal 'uithuizig'geweest en waren

o.a. werkzaam op monumentale gebouwen

in Vaassen, Amerongen en Wijk bij Duur-

stede.

Nu de datum afwijkt van de eerder gevon-

den exemplaren is het vermoeden gerecht-

vaardigd dat de Leidse leidekkers ook in

het noorden van de Veluwe werkzaam zijn
geweest.

Rotterdam
Nog interessanter is de vondst van het

loodje afkomstig van een onbekende vind-
plaats maar het ontwerp, de initialen ROT

en de datum 1662 met kroon, wijzen op de

vermoedelijke herkomst Rotterdam
(zie ook'Meestertekens op het daki blz.57\.

Opmerkelijk is de gaafheid van het loodje.

Het is vermoedelijk in een goed conserve-

rende grondsoort bewaard.

Paul Steijn

Trotseer- of dakloodjes
(toch weer nieuwe interessante vondsten)

De vondsten van loodjes bij restauraties op
oude gebouwen lijken voorbij. De nieuwe

ontdekkingen komen vooral van de detec-

torvondsten, "verborgen" verzamelingen

en zelfs vondsten in sites op lnternet zoals

recentelijk is gebleken.

Doornspijk
Het zwaar beschadigde loodje is gevonden

in Doornspijk (thans gemeente Elburg). Het
jaarTal 1671, de leihamer en de vermoe-
delijke initialen 1.1., met daartussen een op
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / lVinelab I Laser I
Black Knight / Sanddìgger f verhuur I
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

Weth Beerdastraat zr,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
fel. o6 4 4't 39 77 (op afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.nl
I nternet: www.detrijestinzen. nl

r Speelman Detectors
White's / XP detectors / Tesoro /
Minelab f verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

r Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope /
XP metaldetectors / Laser / Verhuur van
diepzoekers en opsporin gsservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O.P.

tel. (o527) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet nl

I nternet: www.fl evodetecto rs. n ì

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

Zwaluw r5,3752 NW Bunschoten
tel.q3-zg9 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: i nfo@ midhol land.n I

I nternet: wwwmidhol la nd. nl

I nternet: www.detector.n I

lnternet: www.minelab.nl

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

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 5zl4899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors n I

I nternet: www.zu id h metaaldetectors. n I

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher / Troy

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o¿) 548tt 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: www.gelan,nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers I EMACI
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraât 2,57c2 LH Helmond
tel. (o4gz) 57 41 94
E-mail: info@ metaaldetector.n I

I nternet: wwwmetaaldetector.nl
www.tesoro.nl

- f Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)

lUhite's / Black Knight lTesoro / lvline-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

/ pijp- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
oPs Poflngsservrce

Hagedoornstraat r z,

88oo Roeselare, West-Vlaanderen, Belgiê

Tel. o5r /2o.5o.o6, lax o5t | 24.o7.55

Csm o477l3t 66.56

E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: www.bel gadetect.be

Van Ewsumlaan 48,7742 XT Coevorden

Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mail: info@detectorgigant.nl
I nternet: www.detectorgi gant.nl

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

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede

tel. (o53) 43oo5t2,fax (o53) $45558
E-mail: info@detect.nl
lnternet: www.detect.nl

T
er)
's metaal-

detectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel (o38) 3636591, fax (o38) 3fi648o
E-mail: info@ metaaldetectors.nl
E-mail: metadec@wxs.nl
I nternet: www.metaaldetectors-nl

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
White's / Minelab / XP / Tesoro

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63

E-ma i l: w. hofman @chello. n I

I ntern et: www.metaaldetectie.com

r Handelsonderneming
D. f . Laan
Iesoro / Minelab I XP I C.Scope I
Fisher/ White's lTroy

Pieter Maatsstraat r2
1777 AP Hippolytushoef
tel (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 tt zg
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www djlaan.nl

ND



Vraag l:
Beste vraagbaak,

A. Onlang heb ik een insigne en een medaillon gevonden.

Ze zrjnvolgens mij van lood/tin. Uit welke periode en waar

komen zevandaan? Een zelfcle exemplaar van het rledaillon
is ook in 1984 opgegraven in het Kattendiep in Groningen
(boek "Kattendiep Deurgraven'l pagina 65) maar ze konden

hem toen niet determineren.

Vraag B en het medaillon worden volgende keer behandeld.

C. Wie is de maker van de tinnen lepel en van wie zijn al die

tekens? Watzijn de 2 voorwerpen in het midden van de foto

met de diverse vondsten?

D. Als laatste een rekenpenning. Van welke periode is de

rekenpenning en wat zijn de afbeeldingen?

Wat is dit toch een geweldig blad om te lezen en om in oude

nummers je vondsten op te zoeken voor determinatie! Als het

niet in het blad komt, hoop ik toch iets van jullie te horen,

alvast bedankt voo¡ de medewerking.

M.v.g. Gert Lugthart, Gasselternijt een

Antwoord A:

Gert dit zijn altijd mooie vondsten waarbij we begonnen om

Heilig en Profaan 1 en 2 door te spitten, maar dit leverde niets

op. Gelukkig hebben we goede contacten met de

Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane lnsignes. Dory

Kicken zond ons het volgende overje vondst.

Een bijzonder insigne, gevonden in Groningen

De Stichting Middeleeuwse lnsignes plaatste op haar website

een oproep om voor de publicatie van haar derde boek in de

reeks Heilig en Profaan insignemeldingen te doen. Een verzoek

waaraan u uitstekend gehoor geeft: regelmatig ontvangen we

online verzoeken te helpen bij determinaties en registreren we

vondstmeldingen uit Nederland en Vlaanderen. Lang niet altijd

betreft het een nieuw type of anderszins uniek exemplaar,

maar elk insigne wordt met zorg gedocumenteerd. Onlangs

ontvingen we bericht van een in Groningen gevonden religi-

eus insigne (afb. 1)waarop we direct enthousiast reageerden:

een Groningse insignevondstl ln de boeken Heilig en Profaan

(1 en 2), met in totaal bijna 2300 insignes, tellen we er slechts

15 met Groningen als vindplaats.

Maar het insigne is ook bijzonder door hetgeen is afgebeeld:

we zien een dame, binnen een

gotische omlijsting. Ze is gekleed

in een nonnen- ofweduwen-

dracht, met een nimbus achter

haar hoofd en wordt omringd

door plantenranken. ln haar

linkerhand houdt ze een boek en

met haar rechterhand toont ze

een kelk waarboven een hostie

zweeft. Het kan niet missen: hier

wordt de heilige abdis Odilia

voorgesteld, vereerd in het

huidige Odilienberg, Elzas-Lotha-

rìngen. Op veel van de insignes

staat een tekst in Middelneder-

lands schrift, die door aantasting,

doordat de (vaak analfabetische)

maker de letters niet adequaat

kopieerde, of gewoon omdat het

op de foto niet goed te zien is, voor ons moeilijk te ontcijferen is. Zo

ook hier. Nu lezen we na veel gepuzzel:

S ODTIILIA of misschien S ODTULIA. Als

we tezijnertijd het originele insigne in

handen houden, hopen we het beter

te zien.

lnderdaad bijzonder: in de reeks Heilig

en Profaan is slechts één ander in Ne-

derland (Nieuwlande) gevonden Odilia-

insigne opgenomen. Het is een minder
gaaf exemplaar; het gedeelte met de

kelk en de hostie ontbreekt (afb. 2).

Het feit dat Odilia-insignes voor ons nu

gemakkelijk te duiden zijn danken we

vooral aan publicaties over een Odilia-

insigne in de collectie van het Germani-

sches Nationalmuseum te Neurenberg

(afb.3).

Sindsdien konden zeker twintig Odilia-

insignes worden geduid, waarvan de

helft is teruggevonden als afgietsel op

klokken. De laatmiddeleeuwse gewoon-

te om op grote in kerktorens hangende

luidklokken, waarvan het gietjaar en de

gieter vaak bekend zijn, originele religi-

euze insignes mee te gieten is van groot

belang voor het insigne-onderzoek. Het

helpt niet alleen bij het dateren, ook bij

het vaststellen van het verspreidingsge-
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afb.4

Afbeeldingen:
Afb l: H Odilia Odilienberg-Elzas Vindpl: Groningen, 71x42 mm,
1 47 5 1 525, 5 ODTIILIA(?) Partlculiere collectie
Afb2: H Odilia Odilienberg-Elzas Vindpl: Nieuwlande,65x46 mm,
1 400 1 450, 5 ODIL A Collectie Van Beuningen Cothen (HP1 0296,

Inv nr0848)
Afb3: H Odiiia Odilienberg-Elzas Vindpl: onbekend,63x46 mm,
I 400 1450, 5 OTILIA Collectie Germanisches National Museum
Nürnberg (lnv KGl 286) (bron afb: Kunera 04605)

Afb4: H Odilia Odilienberg-Elzas Insìgne gegoten op de klok van

Swichum, Friesland, 1438 75x48 mm, opschrift onbekend (bron

afb: Kuner¿ 061 I 2)

bied van de bedevaarttekens. Zo is

een Odilia-insigne vergelijkbaar met

het Nieuwlandse type (afb. 2) in 1438

meegegoten op de klok in de toren

van de Nederlandse Hervormde kerk

te Swichum in Friesland (afb.4). Dit

afgietsel kan in ieder geval niet van

ná 1438 zljn. Maar insignes worden

ook geduid op stil¡stische gronden:

het Groningse insigne moet wat

later gemaakt zijn dan het type uit
Nieuwlande. Het is goed mogelijk dat

de maker van het insigne een Odilia van het eerdere type
als voorbeeld genomen heeft (vergelijk de afbeeldingen).

Wie was Odilia?

Odilia, dochter van de Elzasser hertog Athich, werd rond

het jaar 660 blind geboren. De teleurgestelde vader

wilde zijn kind alleen daarom laten doden. Maar gelukkig

kon moeder Odilia uit de handen van vader houden.

Toen daarna een rondtrekkende bisschop haar doopte
werd Odilia plotseling ziende. De'vita'van Odilia zijn te
lezen als een spannend verhaal, waarbij de vader er in

onze ogen niet zo best vanaf komt. Er volgt echter een

verzoening en het verhaal gaat dat hij haar, toen Odilia

inmiddels volwassen was, Schloss Hohenburg bij Straats-

burg schonk. Odilia stichtte er een vrouwenklooster en

werd abdis. De kelk en de hostie op het insigne verwijzen

naar (legendarische) berichten over haar laatste commu-
nie. Odilia stierf in het jaar 720 en moet in de 15e eeuw

zijn vereerd in Hohenburg, dat nu Odilienberg wordt
genoemd. Van de bedevaart naar dit klooster namen

pelgrims ongetwijfeld als herinnering een pelgrimsteken

mee. Wellicht ook een pelgrim uit het verre Groningen ...

De Sticht¡ng Middeleeuwse lnsignes is verheugd dat

een tweede in Nederland gevonden Odilia in Heilig en

Profaan (3) kan worden opgenomenl

Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane lnsignes
MEDIEVAL BADGES FOUNDATION

http://wwwmedievalbad ges.org

Voor wie meer wil lezen:

Heilig en Profa¿n I (1993): p 182 Heilig en Profaan 2(2001)

pt12 t27

Elly van Loon van de Moosdijk, Goet ende wael qheraect

Versieringsmotieven op lurd en speelk/okken uit Middeieeu

wen en Renaiss¿nce in het hertogdom Brabant (1 300 1 559)

Nijmeqen, 2004

Zie ook www let kun nl/ckd/kunera (Europese database laatmìddeleeuwse

insignes van de R¿dboud Universiteit Nijmegen (er bevinden zich momenteel

1 3 B1 7 afbeeldingen van religieuze en profane insignes in de database) Zoek

op Odilia)

C. De tinnen lepel heeft een ronde bak en de steel is 4-zijdig.

De merken kan ik zo niet thuis brengen, maar gezien het boven-

staande en de vorm van de merken, dateer ik hem eind 1 5e begin 1 6e

eeuw. Dus ongeveer l4B0-1520. (met dank aan de heer B. Dubbe)

D. Dit is een Neurenbergse rekenpenning van het'rijksappeltype'

Op de voorzijde (SV1012316) - die overigens lB0 graden gedraaid

moet worden zie je een rijksappel in een driepas; op de ander kant

afi¡¡isselend drie kronen en drie ielies. De maker is Hans Schultes - in
een enigszins verbasterde vorm heeft hij zijn naam op beide kanten

¡..-



in het omschríft gezet.

Hans Schultes was werkzaam van 1553

Een voorbeeld maakt alles misschien snel duidelijker. Stel

dat u wil weten op welke dag in de week 10 julivalt. U

kijkt in de kolom onder juli en u zoekt de 2 dichtstbijzijn-
de zondagen. U merkt dat u tussen zondag de 6e en de

13e moet zoeken. Nu heeft u twee mogelijkheden:ofwel

telt u voort van de 6e ofwel telt u terug van de 13e. ln bei-

de gevallen zal er uitkomen dat de 10e een donderdag is.

Een andere gebruiksmogelijkheid van de penning is dat

u wilt weten wat de huidige datum is. U weet uiteraard

welke dag van de week het is. Vervolgens gaat u op zoek

naar de twee dichtstbijzijnde zondagen in de maand en

dan is de oplossing snel gevonden.

Bron: info@horlogeriemuseum.be

Yraag2:

Geachte vraagbaak,

Penning stadhouder Willem de vijfde uit 1767 Amsterdam. Mijn
vraag is bij welke gelegenheid de penning uitgegeven is?

Vriendelijke groet, L. ten Brink

Antwoord:

We hebben dit maal niet te maken met een rekenpenning maar een

zgn. kalenderpenning (Amsterdamse

Almanak) voor hetjaar 1767.Kalen-

derpenningen zijn al bekend vanaf

de 1 3e eeuw. Ook nu worden ze nog

in Nederland gemaakt en uitgegeven

in zilver of brons.

Voor de uitleg over de werking van

zo'n kalender zie de tekst hieronder:

De kalenderpenning
Naar jaarlijkse traditie brengt het

horlogeriemuseum een kalenderpenning uit.

Deze kalenderpenning was in de 18e eeuw een typische horloge-
makerskalender die algemeen bekend was. Spijtig genoeg ging de

traditie van de kalenderpenning verloren tijdens de Franse revolutie.

Maar de penning werd herontdekt door Jozef op de Beeck in 1 984 en

heruitgegeven vanaf 1 985. Het systeem werd gedeponeerd door het

horlogeriemuseum, zodat de kalenderpenning een rariteit zal blijven.

Uitleg

Op de kalenderpenning kunt u de datum aflezen op één tabel in plaats

van 
.l 

2 tabellen zoals gebruikelijk is op een gewone kalender. Het sy-

steem heet de zondagstafel en is dan ookgebaseerd op de zondagen.

We leggen u even uit hoe het werkt:

ln de bovenste rij van de tabel staan telkens de maanden vermeld. ln

de kolom onder elke maand staan dan de zondagen van die respectie-

velijke maand.

Zo kan u zien

dat in 2008:2,

9, 16,23 en 30

maart zondagen

zijn. Wanneer u

nu een andere

datum zoekt in

maart, moet u
gewoon met uw

vinger verder

te llen.

en stierfin 1584.
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Vraag 6

Goedemiddag,

Graag wil ik uw hulp inroepen bij de determinatie van

een ring die ik afgelopen weekend tijdens het waden heb

gevonden. Het betreft een 8 kt gouden ring met 3 rode

steentjes (granaat). Zo te zien (o.a. aan de zetting) zou

de ring wel eens wat ouder kunnen zijn.

Hij is zoals gezegd gevonden tijdens het waden in de

omgeving van een oude handelsstad. In de binnenzijde

van de ring staan geen merkjes, wel is aan de buitenkant

een merkje aangebracht. Waarschijnlijk

afkomstig van de maker van de ring.

Van zowel de ring als van het merkje
(dat ik heb nagetekend) zend ik bij-
gaand foto's. Ik weet alleen niet of het

merkje op deze manier moet worden

bekeken of juist andersom.

Hopelijk bent u in staat de ring te
dateren c.q. het merkteken thuis te

brengen.

Met vriendelijk groet, Peter

Antwoord:

Peter,

Zoals we nu kunnen zien is je ring met

facetgeslepen stenen vermoedelijk

niet middeleeuws maar zeker ouder.

Het merkje dat er op staat zijn initia-

len of een monogram. Dit kan van de

maker zijn maar zeer zeker ook van de

eigenaar. Het verzoek is dan ook deze

ring op een determinatiedag te Iaten

zien, immers het is met dit soort vondsten lastig om vanaf

een foto te determineren.

2008
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Fisher GZ-21

Met de CZ-21 heeft Fisher een woordige opvolger voor de legendorische

C7-20. Zowel in het woter ols op het lond voelt deze detector zich thuis.

Volume-groundgevoeligheid en discriminotie ziin inslelboor.

Exocte plootsbepoling door vernieuwde pinpoint techniek.

Geschikt voor zout- en zoet woter.

T/m opril 2008 wordt deze detector geleverd met een oontrekkelijk

occesoirepokkel. Uiteroord kunt u op deze detector inruilen.

Neem contoct met ons op voor de mogeliikheden.

Fisher i7 5
Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de FZ5

Een professionele lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich onder

olle omslondigheden oflezen.

Permonente diepteuillezing

Eenmool gemookle instellingen onthoudt deze krochtpotser. Dus opnieuw

instellen is niel nodig. Ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen

nore bijgeluiden. De dubbele D schiif gorondeert een goede diepgong, ook

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden oniwikkelde Fisher een dubbele filter-

d iscrim inotie

De Fisher FZ5 wordt stondoord geleverd mel een beschermhoes voor de meter

en voor het botteriicomportiment

Twiifelt u? Mook een qfsprook bii Gelon of één von onze deolers!

Met de Fisher F4 introduceerl Fisher een digilole
olleskunner, en don ook nog eens oontrekkelijk geprìisd

Met behulp von de 4ìoons obiectidenlificolie en de

numeriek torgetìdentificotie, weel u woor u opgroven

wìlt. Tijdens het pinpointen weet u outomotìsch de

diepte von het obiect Noost de B inch DD zoekschijf

wordt een 4 inch concentrische schiit geleverd, wot
deze detector zeer geschikt mookt voor gebruik op

sto rtg rond
Korlom: een veelzijdige deteclor voor een

schoppelijke prijs.

<1::

Fisher



CSC PE

c.sc<>PE

C.Scope toont lef door het uitbrengen von

deze lichtgewicht detectors.

ln het geweld von digitole detectors houdt

C.Scope het hoofd koel, en brengt 3 nieuwe

onologe detectors uit in zowel motion ols

non-motion lechniek. De 77OXD detector is

voorzien von oudio discriminotie; toonhoogte

verschil geeft een schot oon obiect informotie.

Een enkel 9V botterii stoot goront voor vele

uren zoekplezier.
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De CS990XD is niel voor niks, sinds ziin inlroductie
één von de meest verkochle detecloren.
De CS990XD discrimineert geliiktiidig op het
meterkonool en vio hel oudiokonool. Een hoge
toon geefi een goed obiect oon en een loge toon
geeft biivoorbeeld een spiiker oon. Grondeffect en
discriminolie ziin insfelboor.
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Hel Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 lol73 548 1199 fox: +31 (0173 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.9cope 3lUlX

De CS3MX is een hoogwoordige professionele
deteclor. De 17 k1z frequentie is onfwikkeld 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 detectors 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 olternotief voor duurdere
delectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Delectors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 joor

- Nederlondse hondleiding

- Eigen servìcedienst

- Open op zolerdog {no ofsprook)



Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White s, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser

Verder alles voor de hobby zoals accessoires,

boeken etc verkrijgbaar.

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
Tel:O33-2999491
www.detector.nl
www.mid holland.nl
info@midholland.nl

PolderVondsten
Uniek magazane over geschieden¡s

en archeologie met de mooiste
bodemvondsten van Nederland
rVc PolderV rVondsi'äiî

:tr# Wordt abonnee
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PolderVondsten, Achter de Vest2-b, 1621 GJ Hoorn.

Telefonisch mag natuurlijk ook: 0229-247444

(vragen naar PolderVondsten redactie)


