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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, beschermkappe
RVS scheppen, hoofdtelefoons, beschermhoezen, enz.

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
sch riftelij ke ga rantie en Nederla ndse gebru i ks-
aanwijzing. 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

website of
vr¡ibl¡ivende



lngeruilde metaaldetectors, te kust en te keur/

Detectors
CNZOTTT

deel 2
ln mijn eerste "Detectors enzo.,," schreef ik in de Iaatste alinea CLUBLEDEN HEBBEN BIJ

ONS ALTIJD EEN STREEPJE VOOR!l Om deze uitspraak kracht bij te zetten hebben wij
besloten om clubleden m,i,v, het verschijningsdatum van dit magazine 5% korting te
geven op de aanschaf van metaaldetectors, Neem daarom altijd uw ledenpas mee
wanneer u een bezoek aan ons brengt! Zo is uw contributie snel terug verdiend.

Schreef ik in "Detectors en zo" deel 1 nog dat ik zo'n 55
verschillende detectors op voorraad had, nu is dat aantal
geg roeid tot bijna 70 ! ! De oorzaak? De spectacu laire verkoop
van de Minelab E-TRAC heeft hierin een grote rol gespeeld!
Zelden heeft een nieuwe detector zo veel stof doen op-
waaien. Er is inmiddels een Nederlands Minelabforum van de
g rond gekomen (www mi nelabdetector.foru m2 go. nl) waa r-
in alle zaken rond Minelab aan de orde komen, een aanrader
om eens te bekijken !

Het aantal ingeruilde detectors is inmiddels gestegen tot
ongeveer 40 (!!) en we hebben van alle merken de mooiste
exemplaren in huis. Topdetectors worden zo als gebruikte
detector bereikbaar voor een groter publiek, vanzelf-
sprekend met schriftelijke garantie. Vrijwel dagelijks
verandert de lijst van inruilers. Wanneer u geen internet heeft
kunt u natuurlijk altijd bellen en een lijst vragen van ons
huidige inruil aanbod.

Zo op de valreep tussen 2008 en 2009 wil ik toch nog even
graag met u terugblikken op 2008. Het was weer een
prachtig jaar met heel veel leuke contacten met nieuwe en
bestaande klanten en goede contacten met de importeurs
waar wij zaken mee doen. Een hele nieuwe fase in ons bijna
29-jarig bestaan is het verwerven van het importeurschap
van Anderson detectorstelen uit Canada. Als alles naar wens
gaat hebben wij de eerste zending net voor de kerst binnen.
Anderson maakt voor veel merken/types metaaldetector-
stelen die ergonomisch net even wat beter in elkaar zitten.
Daarnaast leveren zij diverse accessoires die u ook op onze
site terug kunt vinden.

Wat zegt u? Een nieuw merk detectors importeren? Dat is

nou juist niet onze bedoeling. Nu zijn wij officieel dealer van
7 merken metaaldetectors en willen dealerschappen zo
mogelijk verder uitbreiden. Wanneer wij echter een merk
gaan importeren, zal dat merk door ons naar voren geduwd
moeten worden. En dat is nou juist iets wat wij niet
nastrevenl Merk-onafhankelijk-advies heeft ons groot
gemaakt en zo willen wij ook verder groeien naar een heel

veelzijdige Detector Speciaalzaak met daarin alles wat bij
metaaldetectors hoort !

White's had de afgelopen weken ook goed nieuws te
melden: De nieuwe White's Prizm 6l een prachtige detector,
gebaseerd op de constructie van de Prizm maar met een
batterijbehuizing achterop de armsteun en een numerieke
materiaalwaarde-aanduiding. Kortom, een hele stap vooruit
met de 6T! Wanneer u overigens snel bent kunt u nog
profiteren van de eindejaarsaktie die diverse merken
metaaldetectors nu aanbieden.
Bij aankoop van een White's metaaldetector naar keuze
ontvangt u een accessoires pakket (White's detectortas,
White's hoofdtelefoon en White's Bullseye pinpointer t.w.v.
€ 207,-) geheel gratis I !

Minelab geeft gratis tassen, zoekschijven, Minelab tools, etc.
etc. weg bij aankoop van een Minelab. Fisher heeft tot eind
dit jaar een introductie aktie voor de Fisher F5 en de F70.

Bij aankoop van een C-Scope ontvangt u bij ons tijdelijk de
enige echte RVS DJL detectorspade + hoofdtelefoon gratis.

2o... en dan nu last but not least:
De inmiddels traditionele O[ IEBOLLENWEKEN !
ln de weken van maandag 22 december tot en met zaterdag
3 januari organiseren wij weer de oliebollenweken.
Voorgaande jaren deden wij dat tussen kerst en oud-en-
nieuw. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om al vanaf 22
december wat extra gezellig te gaan doen! Voor de kerst
serveren wij alleen geen oliebollen maar kerstlekkernijen bij
de koffie, thee of warme chocolademelk.
Tijdens deze weken is er net even meer mogelijk dan alle
andere weken van het jaar. ln principe staat elke prijs tijdens
deze weken namelijk ter discussie. Wij zouden het erg leuk
vinden wanneer u ook even komt "buurten".

Rest mij nog u hele fijne kerstdagen en een heel gezond,
gelukkig en... vindingrijk 2009 toe te wensen !

Met vri e ndel ij ke g roet,
DirkJan
(reacties : info@dj laan nl)
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Archeologie
Op het moment van dit schrijven hebben we de

ledenvergadering nog \,.oor ons liggen. Helaas

konden r'r'e clit niet up to date meenemen, omdat het

magazine anders te laat bij u in de bus zou liggen.

De belangstelling voor de bijeenkomst is behoorlijk.
In het volgende nummer zullen we hier uitgebreid
versiag van doen.

De zoekdag in Helvoirt was ondanks het regenach-

tige n'ee¡ een geslaagde zoekdag met een mooie op-
komst. De voorjaarszoekdag zal plaatsvinden in de buurt van Bergen

op Zoom. Over de exacte locatie zijn we nog in onderhandeling. Meer
hierover volgt op onze rvebsite.

De contacten met de archeologie zijn leer aangehaald in het oosten

van het land In het magazine zult u dan ook een oproep voor assi-

stentie vinden. Voor degenen die dit leuk vinden, meld je aan! In 2009

zullen er diverse projecten van start gaan waarvoor onze medewer-

king wordt gevraagd.

De ultieme schatvondst in Limburg heeft de metaaldetectie weer
volop in beeld gebracht. U zult dit dan ook uitgebr-eid terugvindel in
dit magazine.

Uìteraard wil ik u alleen fijne feestdagen en een heel gezond 2009 toe
wensen namens heI bestuu¡.

Dromen
Ongetu'ijfeld gaat u ook genieten van de vondsten die dit keer in het

magazine staan Een Keltische schatvondst, gouden munten, een gou-
den bracteaat, een soort beeldje ofhandvat in de vorm van een hond,
een bijzondere schijffibula. lv{isschien droomt u ook wel eens van een

bepaalde vondst ofeen schatvondst. Droomt u, dat u ook een keer na

een mooi geluid een kluit aarde openbreekt en dan een gouden munt
of ...... in handen heeft. Het is natuurlijk altijd mooi om te blijren
dromen van mooie vondsten. Dit magazine werkt daar ook volop aan

mee door dergelijke vondsten te tonen. En ik moet eerlijk bekennen

dat ik zelf ook regelmatig van dergelijke vondsten heb gedroomd.

Toch zijn deze vondsten natuurlijk niet de dagelijkse vondsten die

de doorsnee zoeker doet. We realiseren ons dan ook dat er hierdoor
misschien zelfs een verkeerd beeld ontstaat van de vondsten die een

zoeker vindt.

De meeste zoekers wachten nog steeds op de eerste gouden munt.
Wil Kuypers schreef eens dat een doorsnee zoeker gemiddeld eens in
de zeven jaar een gouden munt vindt. Dat zal dan wel, ik heb zelf toch

zo'n25 jaar moeten u'achten voordat ik dit najaar eindelijk de gouden

munt uit mijn dromen in handen had. Mijn droom was een gouden

paardje (Keltische stater). De doorsnee zoeker vindt misschien zo nu
en dan een zilveren munt en is daar gelukkig ook best tevreden mee

Een mooie gesp of knoop, een fraai riemuiteinde, een tinnen lepel, of
een mooie duit zijn leuke vondsten. Waarom worden zulke vondsten

niet voor de rubriek'Vondst van het jaar' ingestuurd?

Ik betrap mezelf er wel eens op, dat je op een gegeven moment toch
je grenzen van wat je leuk vindt om te vinden verlegd. Ging je in het
begin uit je dak van een mooie duit met een mooie patina, en zaT je

daar ik weet niet hoe lang op te poetsen. Op een gegeven moment ga

je pas uit je dak bij een flbula en daarna van een . . . . . .

Wellicht vindt u in 2009 ook wel die prachtige vondst. En zo niet
gewoon Ìekì<er blijven dromen, en wie weet...

De redactie wenst alle lezers fijne feestdagen, een gezond 2009 en

leuke vondsten toe.

Kees Leenheer,

redactie

Het bestuur, redactie, auteurs en

alle andere vrijwilligers wensen u
gezellige kerstdagen en een

Groet,

Roy Hupërs;

vooràtter 't

¡t?tr1: *lY ,,:..i\;i:'- -lf.r ,#ã.'' '*',1

Vondst van het Jaar
Sommige inzenders van de Vondst van het Jaar zullen
hun inzending misschien m¡ssen. Door de vele ¡nzen-
dingen hebben we een aantal inzendingen moeten
bewaren voor het volgende magaz¡ne.

L¡dmaatschap 2OOg

Bij dit magazine is een acceptgirokaart voor de

contributie voor 2009 verzonden.

Natuurlijk wilt u ook in het komende jaar geen

magazine missen. Doe zo snel mogelijk de beta-

ling de deur uit. Wij gaan in januari weer enthou-

siast bezig met het nieuwe magazine.

gezond 2009 toe.



Ingezondefl . . .

BRIEF 1:

Open brief aan alle leden van de
Detectof Amateur

Betreft: voortbestaan van de vereniging.
Al 15 jaar ben ik lid van de vereniging de De-

tector Amateur. 15 Jaar lees ik met heel veel
plezier het clubblad met alle informatie over
determineren, detectors etc.

Uiteraard heb ik ook 1 5 jaar zeer enthousiast
deel genomen aan de door de veren¡g¡ng ge-

organiseerde zoekdagen en zoekweekenden.
Zeker de zoekweekenden werden door mij
zeer gewaardeerd. lk maakte er een volledig
weekend van door op vrijdag de caravan

achter de auto te hangen en pas op maandag

weer terug te gaan. Het is ook een prachtige
gelegenheid om met gelijkgestemden weer
eens over deze prachtige hobby te praten.

ln de loop der jaren bleek dat er steeds min-
der belangstelling kwam voor het organiseren

van weekenden.
Of het nu aan de organisatie lag of aan de

belangstelling van de leden, dat weet ¡k n¡et,

maar het blijft een feit dat deze vorm helaas

niet meer bestaat.

De laatste jaren zien wij ook steeds vaker

oproepen in het clubblad verschijnen voor
bestuursleden en leden die in diverse com-
missies willen gaan z¡tten. Kennelijk ¡s er niet
zo veel enthousiasme om dit te doen. lk z¡e

dat vaak als een, helaas, neergaande spiraal.

D¡t komt de vereniging beslist niet ten goede.

Nogmaals of dit aan het zittende bestuur ligt
of aan het enthousiasme van de leden weet
ik niet, maar het is een feit. Als leden zich be-

trokken voelen bij een vereniging, zijn ze ook
vaak bereid om er tijd en energie in te steken.

Uiteraard zijn er ook veel leden die wel deel

zouden willen nemen, maar bij wie doodeen-
voudig de tijd ontbreekt. Geldt voorlopig ook
voor de schrijver van deze brief.

De zoekdag in het begin van ditjaar ¡s niet
doorgegaan, om welke reden dan ook, maar

ook dit is een teken aan de wand. ln het ma-
gazine is al aangekondigd dat de vereniging
in het vervolg nog maar 1 zoekdag gaat or-
ganiseren i.p.v.2. Aan animo van de leden die
deelnemen aan de zoekdagen ligt het niet,

de opkomst is altijd bijzonder goed. Kennelijk
¡s het bestuur niet meer in staat om e.e.a. te
organrseren.

Tijdens de laatste zoekdag in Helvoirt op 1

november werd weer eens heel erg pijnlijk
duidelijk dat het rommelt in de vereniging
en dan in het bijzonder in het bestuur en de
verschillende commissies.

De activiteitencommissie, die in het verleden
verantwoordelijk was voor de organisatie van

deze dagen is, in de loop van het jaar, volledig
opgestapt en dat was duidelijk te merken. Het
feit dat de activiteitencommissie "en masse"

opgestapt is, is een duidelijk teken aan de

wand.

Degenen die deze dag georganìseerd heb-

ben, hebben beslist hun best gedaan, maar

het was duidelijk een stuk minder.

lk denk hier aan de belangstelling van de im-
porteurs, slechts 2 waren aanwezig, geen ver-

loting, omdat er niet genoeg menskracht was

om e.e.a. uittevoeren en een prijsuitreiking
zonder uitstral¡ng. De prijzen die uitgereikt
werden, waren ook niet zoals we dat gewend
waren in het verleden. Deze horen in een

verloting thuis, maar niet bij de prijsuitreiking
van de zoekdag. Kortom een stuk minder.

Deze hele zoekdag was een duidelijke "One

man show". Met heel veel inzet gewerkt, maar

zonder activiteitencommissie bleef alles op
een laag niveau.

Van nature ben ik heel erg opt¡mistisch
ingesteld, maar in het geval van het voortbe-
staan van de vereniging heb ik toch wel wat
pessimistische gedachten. lk hoop dat mün
gedachten op een misverstand berusten.

lk hoop dat ik met deze brief wat wakker
maak bij de leden van de vereniging. Graag

wil ik van andere leden commentaar op deze

open brief.
Graag uw mail naar detectorzoeker@gmail.

com

Willem H.Weber.
Heerhugowoard

Reactie bestuur
Graag willen we op bovenstaande brief
ingaan. De belangstelling van de leden voor
zoekdagen en -weekenden is de afgelopen
jaren teruggelopen. Naar de oorzaak daarvan

kunnen we alleen maar gissen. Een oor-
zaakzou kunnen zijn, dat er de laatste tijd
meerdere zoekdagen worden georganiseerd.
door fora enz. Ook is het zo, dat een 1 0-1 5 jair
geleden, zoekers voor contact met andere

zoekers waren aangewezen op zoekdagen.

Het lnternet heeft in de communicatie tussen

zoekers onderling e.e.a. veranderd.

Door het opstappen van de activiteiten-
commissie, wat we nog steeds betreuren,

ontstond er begin ditjaar een s¡tuatie dat
er geen 2 keer per jaar meer een zoekdag of
zoekweekend kon worden georganiseerd.

We hopen op korte termijn nieuwe mensen

voor het bestuur en activiteitencomm¡ss¡e
aan te trekken, zodat e.e.a. ¡n de toekomst
weer mogel'rjk is.

Hoe leden een zoekdag beleven is waarschijn-

lijkvoor iedereen verschillend. Wij vinden het
jammer dat u de zoekdag minder leuk vond
dan anderejaren. Wij hebben echter toch
ook diverse leuke en positieve reactie gehad

en ook gelezen op fora; zoals: gezellige dag

en ook de prijzen waren dik in orde. Zie ook
artikel op pag. 1 0. Natuurlijk ging de zoekdag

nu wat anders dan voorheen. Dat we nu met
minder mensen in de organisatie waren werd

nog duidelijker toen op het laatste moment
vrijwilligers zich afmelden door ziekte. Op de

zoekdag was de firma Gelan als importeur
aanwezig. Ook was D.J. Laan aanwezig na-

mens de firma Detect. MidHolland detectoren
die namens DSH aanwezig zouzijn, moest op
het laatste moment door ziekte verstek laten
gaan. Daarnaast was er een verkoopstand
van boeken. Het verloop van de zoekdag

heeft in ieder geval niet aan de inzet en het

enthousiasme van de organisatie gelegen.

De laatste tijd hebben er dìverse oproepen in

het magazine gestaan voor bestuursleden en

andere medewerkers. Maar het blijkt steeds
moeilijker om vrijwilligers te vinden die tijd
willen of kunnen steken in de vereniging. Dit
is niet alleen bij onze vereniging zo, maar een

algemeen maatschappelijk verschijnsel.

Wij beseffen dat betrokkenheid bij de vereni-
ging een wisselwerking is tussen leden en de

vereniging en ook weer omgekeerd, en zullen
proberen deze betrokkenheid en enthousi-
asme te vergroten.
Uiteraard hopen wij ook dat deze brief de le-

den wakker schudt. Pessimistische gedachten

zijn echter niet nodig. We hopen in 2009, dan

ook met een versterkt enthousìast bestuur en

andere medewerkers deze mooie vereniging
te kunnen laten voortbestaan.

Na een korte dip in het ledenaantal, is het
ledenaantal de laatste tijd weer behoorlijk
stijgende, zodat we ook wat dat betreft 2009
goed beginnen.

We zijn als vereniging blij dat leden hun

mening kenbaar maken. De mening van onze

leden is voor ons erg belangrijk en we probe-
ren voor zover dat mogelijk is, hier iets mee te

doen. We zijn ook benieuwd naar de reactie

van de leden.

Het bestuur en medewerkers

BRIEF 2:

Geachte heren/dames,
Het was g¡steren voor de 1 e keer dat ik een

zoekdag meemaakte en ik moet zeggen, ik

heb er enorm van genoten. Ook al vond ik
niets btzonders. lk heb wel een oogvondst
gedaan, namelijk een stuk van een ver-

steende zeeëgel in vuursteen. Hoe dat op een

akker in Brabant is gekomen, waarschijnlijk
in een ver verleden aangevoerd door de

nvteren.
lk heb ook nog wat
foto! genomen,
die ik hierbij toe-
stuur. Misschien zit
er iets bruikbaars
bU voor het ma-
gazrne.

Met vr¡endelüke

groet,

Ron Abbo
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Recessie

Met zweet op het voorhoofd wordt ons het
nieuws verkondigd; oorlog, geweld, aanslagen,

oplichting enz. enz. Het belangrijkste punt van

aandacht nu:'De economiei

We hebben ons door een angstig web van'ter-
roristische aanslagen' geworsteld. Het gevaar lijkt

nu getrotseerd te zijn. Guantánamo Bay kan dicht. Denken we

eindelijk in rustiger vaarwater te komen, kunnen we ons nu klaar

maken voor onze nieuwste angst; de recessie. De AEX is al lager

dan ooit. de prijzen van huizen zakken enorm. Het geld op de

bank; is dat nog veilig? Ja, zelfs onze spaarsok onder het matras

wordt aangetast door de motten.

Zozietde wereld er nu een beetje uit. De angst regeert.Alles
wordt minder'wordt in bijna elke zin uitgesproken. De enige

die het nu drukker dan ooit hebben zi)n zij, die het einde der

dagen al voorspeld hadden. Hun drukpers raakt oververhit van

de diverse drukgangen. Tik maar eens het woord 'Geldcrisis'in

op Google en u zult merken dat het echt voorbij is met ons. Het

is gedaan met de wereld volgens Google. Deze nieuwe angst

maakt ons gretig en hebberig. We gunnen vooral onszelf maar

een ander niks. We houden alles voor onszelf zodat we uiteinde-
l'rjk last krijgen van obstipatie.

Er zijn momenten dat ik echt terug verlang naar 2 blikjes met

een draad ertussen. Samen met je vriendjes kletsen over wie je

een leuk meisje vindt of over hoe je later astronaut zult worden,

Geen nieuwsflitsen, lnternet, hyves, skype, filenieuws enzenz,
maar lekker terug naar het eenvoudige alledag. De melkboer
dient weer als het nieuwsblad van de regio. Buurvrouw houdt de

ziekte-, overlijdens- en geboorteberichten in de gaten.

Op de DDA zoekdag van 1 november

2008 te Helvoirt hebben diverse zoekers

hun gewichten laten determineren. leder

kreeg een briefe mee met daarop de

gegevens van hun voorwerpen.Van de

leukste vondsten heb ik zelf aantekening

gehouden, het gaat om:

- muntgewichTl/2Ecu van Frankrijk, met

op de keerzijde het snedegetal 144,

gemaakt 1e kwart 16e eeuw.

Op maandag, als ze de was ophangt, verschijnt dan getrouw haar

hoofd over de heg gevolgd door de fameuze woorden;'Heb je

het al gehoord?'Geen gedoe over oorlog ofaanslagen in landen

waarvan ik niet eens weet waar ze te vinden zijn op de landkaart.

De kinderen kunnen weer heerlijk buiten op straat spelen zonder

omver te worden gereden door een van de te vele auto's.

En vaders? Die gaat heerlijk op zaterdag piepen met zijn

detector. Dit doet hij omdat hij het heerlijk vindt om lekker in

de buitenlucht bezig te zijn.Hij heeft geen last van hebzucht,

afgunst of prestatiedrang. Dit komt omdat hij niet besmet is met

het angstvirus. Hij heeft geen behoefte aan keiharde Euro's die

hij zou kunnen verdienen met de verkoop van vondsten. Maar

hij zit heerlijk bij een vereniging van gelijkgestemden, die het

heerlijk vinden om over hun hobby te praten, lezen en schrijven.

Daarnaast geniet hij van het fijne contact dat hij heeft met de ar-

cheologische instellingen en archeologen. Hij werkt vaak samen

met ze en leert zo een heleboel. Geen solistische drang; ikke,

ikke, hebben, hebben, maar samen, zou dat nou niet mooi zijn?

Zoals wij onze omgeving angst aanpraten, kunnen we dat ook

andersom doen. Als we straks ons DDA'tje aan de kant leggen, is

het misschien leuk om dan een positief nieuwtje de wereld in te
zenden.

Klaas Bot

Gewichtig verslag
DDA zoekdag Helvo¡rt 1-11-2OOA

- loden muntgewicht, gegoten in een

dubbele vorm, voor een Gouden Peeter.

Massa 4,38 gram, bodemvondst Den

Bosch, 15e-eeuws (zie foto).

- loden gewicht, 1/2pond, gegoten in

een kom van een sluitgewicht. Geijkt in

Zaltbommel in 1784.

- muntgewicht, zeskantig, Noord-Frans,

voor een Noble (voorstelling: schip),

bodemvondst Escharen.

- Limburgs loden gewicht van 'l14 pond

met ijzeren krukje, echter gevonden bij R.J. Holtman

Vught. De 3 ijkmerken nog niet thuis

kunnen brengen.
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Beste collegazoekers,
Wanneer u dit artikel leest, is voor mij en

mijn collegazoekers van het eerste uur
Ed Heitzer en Richard Speets de rust enigs-
zins wedergekeerd.
De laatste negen maanden vanaf half maart
heb ik beleefd als een heel spannend jon-
gensboek dat we allemaalweleens gelezen
hebben.

De nationale.en internationale pers was mas-

saal aanwezig tijdens de presentatie op don-
derdag 13 november in Centre Céramique
te Maastricht van de'grootste goudén en

zilveren Keltische muntschat van Nederland'.
Daardoor hebbe-n heel Nederland en oqk om-
ringende landen lçunnen mee genieten.'

Hoe het spånnende jongensbo"L 
"¡l".u.lbegon, kunt u lþzen-in dit artikel.

:1ri.-;q,.''î''.3s

l,

5.

-,-L



De munt5chor \foto Restoù(a.l

12 maart 2008
12 maart van dit jaar begon als een doodnormale dag zoals

alle andere dagen maar is het begin van iets zeer spectacu-

lairs waarvan op dat moment niemand kon vermoeden dat
het een'aardschok'door archeologisch Nederland zou veroor-
zaken, want op die bewuste dag zei ik tegen mijn vrouw dat ik

even een uurtje op de nabij gelegen velden ging zoeken met

mijn metaaldetector.

Bij mijn weten was er op die velden niks bijzonder gevondeq

alleen het standaard metaal wat je op elke akker kunt vinden

zoals liards en musketkogels.

Eenmaal op de akker aangekomen en na een klein uurtje
gezocht te hebben met de normale vondsten als resultaat,

ging ik op weg naar huis. Het klinkt cliché-achtig maar op
die terugweg daar kreeg ik me toch plotseling een knoeperd

van een signaal in de koptelefoon, dat ik dacht "maar dit laat

ik niet liggen"en begon te graven. Na een flinke kluit klei uit
gegraven te hebben, ging ik er met mijn metaaldetector over
heen maar er kwam geen signaal. Dus het voorwerp zat nog
in het gat. Bij de tweede spade was het voorwerp uit het gat

en mijn detector gaf weer die mooie volle toon aan waarop
ik de kluit klei voorzichtig met mijn handen doormidden
brak en dit herhaaldelijk deed, totdat ik het voorwerp in mijn
handen had.

Het gevoel dat je, bij het aanschouwen van iets glimmends

met een gestileerd paardje erop krijgt, is niet meteen onder
woorden te brengen. Die gevoelens kun je het beste vertalen

als; WAUW, verbazing, ongeloof en blijdschap die zich op het
veld ontlaadde in een flinke vreugdekreet. Totaal niet wetend

wat ik gevonden had voelde ik meteen dat d¡t ¡ets zeer unieks

en speciaals was.

Thuis hoefde ik het muntje maar even af te spoelen en het

was zeer schoon, maar ik was onwetend wat ik gevonden had.

De volgende dag zei ik tegen mijn vrouw:"lk ga even terug

naar die plek, misschien vind ik er nog wel een'i Waarop ik als

antwoord kreeg:'tij bent gek'i Eenmaal op de plek aangeko-

men vond ik na twee uur nog steeds niets, maar even later

weer dezelfde keiharde toon in mijn koptelefoon. Mijn adem

stokte in mijn keel en mijn hart begon een paar slagen sneller

te slaan en ik dacht bij mezelf, nog voordat ik het voorwerp

opgegraven had, dit gief ut neet (vertaling: dit bestaat toch

niet).

Tot mijn verbazing kreeg ik een compleet andere munt met

een andere kleur dan g¡steren in mijn handen met de vorm

van een schoteltje en prachtige versieringen erop.

lk kon op dat moment niet meer verdÊrzoeken en besloot

naar huis te gaan.Thuis ging ik allebeide fu'qnten fotografe-

ren en op diverse fora zetten - - ': '{:

Binnen een paar minuten kreeg ik alvele felicitaties binnen

met het vinden van iets zeer zeldzåam en unieks want wat
ik gevonden had, bleekeen gouden Eburonen stater en een
zilveren regenboogschotel van de Bataven te zijn. lkwàs
helemaal beduusd. Gekscherend (maartoch hopend in mijn

achterhoofd) zei ik tegen mijn vroury dat er misschien wel

een Keltische schat begraven kon liggen, De react¡es daarop

van mijn vrouw en kinderen waren vergelijkbaar met het

kijken naar een leuke lachfilm, waarop ik ook hartelijk mee

gelachen heb en dacht, ze zullen wel gelijk hebben.

De volgende dagen heb ik helaas niet kunnen gaan zoeken

vanwege teveel last van complicatles tgv een operatie.

l. Het zoeken kan beqnnen.

2, Ook de stortgrond wotdt zeer nauvlkeurig ofgezocht door Marc en Poul.

3, Geconcentreerd goot de zaektocht verder.

4. Een bekertje chompogne wordt gedronken omdat we de muntschat von

Echt vaoùÌj z¡jn gestreefd. Her oontal Keltische munten bedraagt op dot momenl

31 stuks



Binnen een half uur vond ik 2 gouden

Eburonen staters en 4 zilveren

regenboogschotels.

leen wist, maar dat

spontaan te lachen

lnmiddels had een andere zoeker ook het veld getraceerd en

was daar gaan zoeken. Gelukkig voor mij was hij aan de ver-

keerde kant van de grote akker begonnen, waardoor hij ver

van de plek weg was waar ik mijn munten gevonden had.

Alle respect voor die zoeker, want hij was en is een aanhouder,

want hij was elke dag aanwezig op het grote veld en we we-
ten allemaal dat de aanhouder wint. Eenmaal hersteld ben ik
meteen teruggegaan waar ik de twee munten gevonden had

en wat me toen overkwam is met geen pen te beschrijven.

Binnen een half
uur vond ik 2

gouden Ebu-

ronen staters

en 4 zilveren

regenboog-
schotels. Deze

door vele felicitaties en euforie. 7e zeggen wel eens dat amb-

tenaren langzaam zijn met acties ondernemen, nou ik kan je

zeggen dat hier alles supersnel ging om de zaken te regelen.

De volgende dag nadat mijn gewone werkdag erop zat ben ik

vliegensvlug naar huis gekeerd. Eenmaal terug op het

veld zag ik dat ik de plek niet meer al-

Zi lve ren Rege nboog sch o tel

tßs met op devoorz¡øeeen

tnskeles ofdr¡ebeen en oon

dekeerz4deeen promùe

von r¡ngen en puntcitkels

(foto Restourc)

munten heb ik telefonisch bij de afdeling archeologie van de
gemeente Maastricht gemeld en ik maakte gelijktijdig een

afspraak om de munten te brengen. Eenmaal bij de afde-
ling archeologie aangekomen die zijn vestiging in het Centre

Céramique heeft, werd ik ontvangen door een heel vriendelijk
man die zich voorstelde als Wim Dijkman , conservator van

het Centre Céramique. Boven op kantoor aangekomen was

het een drukte van belang. Aanwezig waren de stadsarche-

oloog Gilbert Soeters, Anne Brakman, junior-archeologe en

nog meerdere personen.

Bij het uitpakken van de munten en het tentoonstellen ervan

werd het steeds stiller en de verbazing steeds groter. Op het
kantoor heerste een korte serene stilte die vervangen werd

want we wisten met zijn drieën dat we op iets zeer unieks

gestoten waren.

Ed en Richard, de collegazoekers lieten hun munten zien en

we konden elkaar alleen maar feliciteren.

lk heb toen Wim Dijkman gebeld dat ik de vinder van een zeer

bijzonder vindplek ben omdat er nog meer Keltische mun-

ten gevonden zijn en dat we op dat moment 17 gouden en

zilveren munten gevonden hadden. Ed en Richard hebben de

munten ook meteen aanqemeld bij de archeologische dienst.



De daarop volgende dagen in regen, hagel en sneeuw bij een

temperatuur van net boven het vriespunt, hebben we het

veld millimeter voor millimeter afgezocht en hebben er nog

4 munten gevonden, waarop het totaal op 21 munten kwam.

Met een krachtige metaaldetector werd door een vierde
zoeker nog een gouden en een zilveren munt gevonden en

de akker was op dat moment leeg en de teller bleef staan op
23 munten.

Bij de afdeling archeologie waren de plannen voor de opgra-
vingen in volle gang. De bekende autoriteit op het gebied van

Keltische samenlevingen Professor Nico Roymans van de Vrije

Universiteit Amsterdam, deed vanzelfsprekend mee. Ook wij
hadden de eer om mee te zoeken met onze apparatuur, want

wij waren tenslotte ook de melders van de

munten. Een tegenslag voor de opgraving
was dat de boer zijn veld ging bewerken
voor de volgende oogst. Het geluk daarbij

was dat er niet geploegd werd

maar alleen maar losgetrokken zodat
we wisten dat er geen munten beschadigd of door kwaadwil-
lenden gevonden konden worden, want wij hadden alles zeer

goed afgezocht.

De opgravingen werden uitgesteld totdat de boer de mais

ging oogsten. Het uitstel had als grote voordeel dat er meer

tijd was om de puntjes op de i te zetten voor de opgraving.

Het wachten tot de oogst kon beginnen was zeer lang en we

werden bij tijd en wijle zeer ongeduldig en keken af en toe de

mais bijna van het veld af. De afspraak met de boer was dat

wanneer het oogsten van start ging, meteen erachteraan ook

de opgravingen gingen plaats vinden.

Eindelijk was het dan zover; het oogsten begon en ook de

opgravingen. De schrik sloeg ons echter om het hart toen

vlak voor het opgravingsgebied, de combine die de mar's eraf

haalde kapot ging en de reparatie voor ons gevoel wel erg

lang op zich liet wachten.

DAG 1

Na het uitzetten van het opgravingsvlak kon de daadwerke-

lijke opgraving plaats vinden maar de teleurstelllng was erg

groot want op het einde van de eerste opgravingsdag bleef

de teller op nul staan, er werd geen enkele Keltische munt
gevonden.

DAG 2

Dag twee was aangebroken en ik had een zeer positief gevoel

dat het ons vandaag wel ging lukken en nam uit voorzorg een

fles champagne

mee voor als

we de Keltische

muntvondst van

Echt zouden

overtreffen. Die

De munten bleven steeds sneller komen

en we w¡sten het nu zeker,

we zoten op de juiste plek.

teller stond op dertig munten.

Na tien minuten gegraven te hebben haalde Ed de eerste

zilveren munt naar boven en weer tien minuten later vond ik

een gouden munt. De munten bleven steeds sneller komen

en we wisten het nu zeker, we zaten op de juiste plek.

Binnen twee uur ging de champagnekurk van de fles afen er

5. Richord bi1 het gat'.'.2ar z¡ch de qíote concentratte munten bev¡ndt.

6, Paul (midden), de vinder van de schat, te somen net G¡lbert en Anne,

archeoloqen van de gemeente Maastr¡cht.

7. Dacumenlatte en preparat¡e',,on het goI waar de qrate conrcntrot¡e munten

zch bevndt.

8. Karel lan van de V.U te +nsterdam (medevterker van professor Nico Ro|mans)

maokt een d¡'¡arsdoorsnede von het gat v.,aar de concentrotrc munten

zich bevinden

9, Clase up van het got t', ooÍ de mu nten lette(l¡jk vaor het opropen liggen



werd een klein feestje gebouwd want munt nummer 31 was

boven de grond gehaald. We waren officieel groter dan Echt.

De grootste Keltische muntschat bevond zich in Maastricht.

De verbazing was enorm toen Richard zijn metaaldetector op
hol sloeg op nog een plaats. Richard ging graven en haalde de

ene na de andere gouden en zilveren munt naar boven.

Het oogsten van de Keltische muntschat was begonnen. Mun-
ten die na 2058 jaar het daglicht zagen.

Wim Dijkman, de technische veldmedewerkers Hary en Marc
(gemeente Maastricht) en Karel-Jan van de VU namen nadat
het gejuich en gejoel van iedereen verstomd was de regie

over. Elke munt die tot nu toe gevonden was, werd zeer nauw-
keurig ingemeten en bij deze concentratie ging dit heel lang

duren. De concentratie werd zeer professioneel blootgelegd,
wat voor ons gevoel tergend langzaam ging.

Richard was de hele dag nodig bij de vondstconcentratie en

Ed en ik concentreerden ons weer op de afgraving want die
ging gewoon door. En daar hadden we ook weer de nodige
losse munten te pakken. Tot het donker werd ging de opgra-
ving door. De concentratie munten was net voor het donker
geborgen en alles werd voor de zon helemaal onderging uit
veiligheidsoverwegingen helemaal weer ingepakt met een

dikke laag aarde.

Deze concentrat¡e munten overtrof de stoutste verwachtin-
gen van iedereen en de balans bleefop dag 2 van de opgra-
ving steken op 74 munten.

Om alle risico's uit te sluiten werd er spontaan afgesproken

om deze nacht het opgravingsterrein te bewaken. Om onge-
veer 22.45 uur zagen we een auto aankomen waar twee per-

sonen uit stapten en richting opgraving liepen, in het donker
fluisterden we tegen elkaar, wie is dat nu op dit late tijdstip
en we hoopten dat het geen rotte appelen waren die onze

mooie hobby in een klap de genadeslag konden toedienen.
Gelukkig bleken het de landeigenaren, die ons gezelschap

kwamen houden en we hebben toen nog wat afgelachen.

De boeren waren nog maar net weg toen we een politiebus

voorbij zagen rijden. Die stopterop de lichtsignalen van onze
zaklantaarns. Het bleek geen politie te zün maar leden fan de
Koninklijke Marechaussee Brigade die na he.t uerhaal gehdotd
te hebben deze opgravingplek in de gaten gìngentoude!.2é .
zijn ook daadwerkelijk's nachts langsgeredpn oJn te kuken of

namen de bewaking op hun schouders. Van slapen of hazen-

slaapjes is die nacht niks terecht gekomen en ik was al om

05.45 uur weer op het veld aanwezig en kon daar constateren

dat de bewaking even was ingedut.

Tijdens het vroege ontbijt kwam archeologe Anne
spontaan binnenvallen met de mededeling: "lk

kon ook niet slapen'i Na thuis te hebben ontbe-
ten en sterke koffie gedronken te hebben met de

bewakers en Anne zijn we bij het aanbreken van de

dag teruggegaan naar het opgravingsgebied.

DAG 3

Op de derde dag was iedereen nog beduusd
van de hoeveelheid munten die we gevonden

hadden maarwe moesten ook nog eveR

werken. De muntenstroom nam flink af
en we vonden er nog 6 stuks, wat het

e¡ndresultaat op 80 munten bracht.

Om 13.30 werden de opgravingen

officieël gestaakt en kon ik met €€h Z€€r r

tevreden gevoel teruggaan naar mijn vakan-

tieadres in Gelderland waar ik mijn vrouw-
en drie kinderen 3 dagen geleden achter.-..Ì
had gelaten. Bij aankomst op het park wgñl¡
ik als een held binnengehaald en iL roÃ,-4
alles tot in detail vertellen, nog steeds niçÞ!
wetend en vermoedend wat me op ¿e daqdh
de persconferentie stond te wachten. y
De muqten zijn inmiddels geconserveerd efl gerestaureerd

Gouden srorcßvon de

Eburcnen met opde

vootzldeeen tnskeles

ofdriebeen en oon de

keerzjdeeen gestleerd

paodje.(foto\:

Gemeente Moostncht)

ndere

tie kwamen diverse sprekers

zoals professo,r Nico Royn

omschrebf. Dit gaf hij aan

Keltische muntschat

wt¡n verbaZinþ en
alles rustig was. -, ,'' ' l'
om 01.30 uur ben ik zelf ñäar fruis gegåaqen GilbJr¡ en vtarc

personen d ie bij de o p g ravi¡gen. þetro kke q¿Q]öli geweest,

Ído nu,,.no-

om naar vÔren te ko

... -j "', I

ment-dat ik door de
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muntschat te onthullen. lk vond dat een zeer grote eer.

Wim Hazeu vond dit heel normaal omdat ik de vinder en

aanmelder van de Keltische muntschat was.

Op dat moment besefte ik niet dat dit de aanleiding was van

een ware media-hype omtrent mijn persoon. Tijdens diverse

interviews heb ik aangehaald dat het een team was dat dit
spektakel veroorzaakt had van zowel de detectoramateurs Ed

Heitzer en Richard Speets en ondergetekende en de archeolo-
gen, de conservator en professor Nico Roymans. Alleen is dit
zwaar onderbelicht gebleven bij de persberichten zowel op

televisie als in de kranten.

lk kan nog wel veel meer schrijven maar concluderend kan ik
zeggen dat:

- We een hele mooie hobby hebben waarbij het van groot
belang is dat je þij oude vondsten of vondsten waarbij je

twijfelt, teh aÍle tijden melding maakr bij de afdeling arche-
ologie in je gemeente.

- Ed. Richa"rd en ondergetekende als detectoramateurs een

uitstekenfle. band en samenwerklng hebben opgebouwd
met de Archeologische dienst en de conservator van de

Gemeente Maastricht.
- Dit een waar gebeurd verhaal is en niet uit een spannend

jongensboek komt.
- We de toezegging hebben van professor Nico Roymans dat

wanneer hij de publicatie klaar heeft voor in het arche-

ologie vakblad hij een artikel schrijft gver de Keltische

muntschat van Maastricht en dit artikel geplaatst wordt in
de Nederlandse metaaldetectortijdschriften waar ik een

lidmaatschap op heb.

Als afsluiting wil ik een oprecht dankwoord uitspreken aan

een ieder die dit tot een daverend en ongekend succes heeft
gemaakt. lk wens elke metaaldetectoramateur een topvondst

toe en ik hoop dat dit artikel een posit¡eve bijdrage kan bete-

kenen voor onze prachtige hobby.

Veel zoekgroeten,

Paul Curfs

Het opgravingsteam bestond uit:
- Ed Heitzer en Richard Speets zoekers van het eerste uur beter

bekend onder de nick-name Edje en Ambianni op diverse forums.
- Wim Dijkman, conservator van het Centre-Céramique.
- Gibert Soeters, Beleidsmedewerker archeologie van de Gemeen-

te Maastricht.
- Anne Brakman, junior-archeologe van de Gemeente Maastricht
- Professor Nico Roymans van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
- Karel-Jan en Henk, medewerkers van de V.U.

- Marc en Harry, technisch veldmedewerkers van de Gemeente

Maastricht.
- De gebroeders Otten, landeigenaren.

D¡t onderwetp over de Keltische muntschat wordt vervolgd in een van de

volgende uitgiftes van ons mogozine.

foto's: Paul Curfs

lO. Het intekenen von elke munt doot Korel-Jon was een zeer nouwkeuriq en

tldrovend werkje

ll.Zeerlonge wochü¡jen op zondog I6 november ¡n Centre Cëramiquevoor de

KelL¡sche munlschoL

12. De mossoal opgekomen notionale en ¡nternotionole peß.

13. Professot Nico Roymans qeeft tekst en u¡tleq oon de pers.

rd
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MINELAB

€, 1495,-
Met accessoires

The evolution of
discovery....

Minelab heeft met de ontwikkeling van de E-Trac weer
enkele grote stappen gezet!

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC.

Hiermee kun je programma's downloaden van andere zoekers

en andersom, deze zijn via de e-mail door te geven.

De bas¡stechnlek van de E-Trac komt uiteraard van de Explorer

SE, maar het software programmâ is helemaal op zijn kop gezet

en uitgebreid.

Het resultaat van deze grondige verbouwing:
- Nog snellere processors, door de snellere venrverking van de

signalen treedt veel minder camouflage van ijzer op.

Nu kan zelfs op oude sites gezocht worden waar extreem veel

ijzer ligt, de E-Trac'slaat niet dicht' maar pakt de goede metaal-

tjes eruit!

lets groter d¡eptebereik, o.a. door de grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere Gain te gebruiken, daar waar het kan.

Ultra lichte schijf en een andere hoek van de handgreep, waar-

door de algehele balans beter is dan die van de Explorer serie.

Via de PC en een USB kabel uitwisselbare programma's, waardoor
je niet zelf de expert hoeft te zijn.

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken.

Nieuw zijn 2 grondstanden, een voor normale grond en een voor

extreem lastige grond.

Zie voor onafhankelijke
beoordeling op het
lnternet (M¡nelabown-

ers) en maak contact
met de nu al talloze
E-frãc bez¡tters

EMin Mennen: ,k âeb E ndaag de GP Exûene (voorloper GPX4000 en 4500) eens echt op de proet

gesteld op æn gatenkaas akket waar ¡n het vededen al mær zílveren en gouden nunten waren
gevonden, maar waar nu n¡enand meer íets vond, Zie híer een gouden en een zîlverm Kelt.

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 terreinen waar niet

al te veel ijzer ligt vooral meer diepte wil,

omdat de kans groot it 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 het vaste land van

Europa en in Groot Brittannie 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.

Lees het volledige testveßlag op
www.detect.nl

'Schatkist' vol informatie over
metaaldetectors, zoektechnieken,
vindplaatsen, vondsten en lang-
verborgen zoekgehe¡men. Het
boek is 360 pagina's dik en rijk
geïllustreerd met meer dan 400
foto's en tekeningen in kleur.
Meer dan 1000 afbeeldingen

van metaalvondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en Belgische metaal-

detectorimporteurs en dealers en bij boek- en munthandel.

Eenvoudig bestellen bij Detect: maak 39,90 euro over (porlokosten grat¡s) over op
GIRO 483891 8 t.n.v Detect te Enschede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto over 1aar onze Eank: IBAN
NL5TRABO 0396743870 SWIFT RABONL2U naar DETECT in EnschedeVergeet
nietje volledige naam en adres aan ons door te geven b¡j de banktransfer of via:
info@detect.nl Kies de bijbehorende code voor het boek in de juiste taal: N1003
(Nederlands).

.IF}X
voor wie extreem wil!
Specificaties: 

"- Pl Mot¡on detector
- 1l inchdubbelDschijf \
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy,

- Lithium lon batterij systeem
- Lengte: minimaal 1 100 mm, maximaal '1300 mm
- Gewicht 2400 gram

- Steel bestaät uit twee delen
- Extra leverbare schijven:

15 x l2 Semi-elliptisch dubbel D
l0 x 5 elliptisch dubbel D,

15 x 12 sem¡ elliptisch monoloop,

8 inch rond monoloop,

1 1 inch rond monoloop,

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

POWER1I¡T 20
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Na 10 jaar is de Power-

lift 20 kompleet ver-

nieuwd. Flink gesleutel

heeft geleid tot een

ander ontwerp met een

dubbel zo sterke richt-
magneet van neodymi-
um. De nieuwe Powerlift
is een stuk robuuster
dan de oude,maar heeft
aan handzaamheid niets

ingeboet.

Deze krachtpatser trekt meer dan 40 kilo,

dubbel zoveel als de vorige. Door een andere
product¡ewijze kunnen we deze magneet

echter goedkoper aanbieden dan de vorige

Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

dieper en stabieler!
Detech 5EF zoekschijven zijn stabieler dan de originele
schijven, gaan dieper en de p¡npo¡nt¡ng is beter.

Deze schijven zijn bilzonder geschikt voor teneinen die flink
afgezocht zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een grote schijf

sneller meer land kan worden afgezocht.

Leverbaar voor de nieuwe modellen van Minelab (Musketee[

Sovereign, Quattro, Explorer en 5D en GPX detectors en

White's (DFX en MXT).

1 0 x 12 inch voor Minelab Explore[ Quattro, Sovereign en White's DFX en MXI 1 89,00
12 x t 5 inch voor Minelab Exploreç Quattro, Sovereign en White's DFX en MXT 1 99,00.
Minelab GPX serie 225,00
1 5 x 18 inch voor Minelab 5D Explorer, Quattro, Sovereign en Advantage; White's DFX en MXT 225,00.
Minelab GPX seri e 249,00
21 x 17 inch alleen voor Minelab 5D en GPX serie 289,00

DETECT - GERT GESINK
lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van'Handboek voor zoekers'

Wooldriksweg 88, 7 512 AV Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



De Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

20 cm zoekschijf
Het oude oplaadsysteem

is vervangen voor het veel

betere (geen geheugen) Nikkel
'!17 Metaal Hydride (NmH) systeem

De zware zoekschijf van de oude

Excalibur heeft plaats gemaakt voor een

slimline schijf, die bijna de helft minder weegt, waardoor het zoeken op het land of
langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water
Aan kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en uitstekende waterdichtheid heeft

het nieuwe model niets ingeboet.
Alsduikdetectortot40meterdieptetegebruiken Wordtgeleverdmetlader,waterdichtehoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel,ERRA

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opt¡es

die alleen in dure detectors te vinden zijn zoals: Notch, Noise Cancel, Ground,
Visuele Pìnpoint, Vaste Alle Metalen-stand.

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

Noise C¿ncel, Hogere Gevoeligheidinstelling. 4 Toonhoogtes. Bovendien kun-

nen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, dìe met een

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

X.TERRA 70

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor

hun zoektochten op totaal verschil-

lende terreinen eigenlijk een ander type

detector nodig hebben omdat de ene

detector perfect is op akkers, maar niet op

oude stads stort. Sommige zijn weer niet

te gebruiken tussen eb en vloed vanwege

het 'natte zout effect' en weer andere laat de

hele kleine voorwerpjes in vervuilde grond liggen.

Vooral erg als die kleine dingetjes bestaan uit gou-

den sieraden of bijzonder kleine kostbare muntjes of

bijzondere (pelgrims) insignes van tin.

0p de X-TERRA 70 kunnen 5 zoekschijven gemonteerd worden, die met
lage, normale en hoge frequentie werken.
Nu ook een elliptische schijf van 26 cm (voor de 50 en de 70) en een extra
ronde wide scan schijf van 26 cm verkrijgbaar (voor alle drie modellen).

€ 769,-

Een greep uit de verbeteringen:
. L¡chtere en dunnere zoekschijf
. Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
a

Minder ijzermaskering door snellere

processors
. Verbeterde discriminatie
. Langere batterijduur

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

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

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

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

wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd. De zoekschijf is een stuk lichter (dun-

ner) dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermo-

gen is verkregen Het batterijpack, waar 8 penlìght batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in

en uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide
scan schijf, aan jou de keuze, Detectors met wide scan schijven gaan

breder de grond in en 'pakken'daardoor op een dìeper niveau meer
grond en vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien minder

van hun dieptebereik met name in kleigrond Oplader en Nikkel

l\4etaal Hybride oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.

26 cm

wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

26 cm
elliptische schijf
€ 166,-

X-TERRA 30

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 superlicht

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



Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-

up detector te gebruiken. De Compadre heeft O-discriminatie en is nu

uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijl waardoor deze nog geschikter
is op stort en terreinen met veel ijzer.

..i.'.

Silver FMax
S=--'=

Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

Cibola
Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waarl

Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
tiger dan hun voorgangers (+20%)

en zijn daarmee echte krachtpatsers
voor een milde prijs. Het gewicht
van deze twee modellen ligt rond
de 1 kilo, terwijl er toch een schijf

onder zit van 2'l x 24 cm. Ook

De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt bat-

terijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalan-

ceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

€ 869,

Vaquero

,€.1 569,",

voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 1 5 cm en een
wide scan van 25 x 30 cm

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

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

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

De eerste Telóns zijn verkocht aan Tesoro liefhebbe¡s, de
kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

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

De Tiger Shark is een beproefde onderwater detector van

Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder

water te zoeken Vervangt de Stingray 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.

Met beschermr,ap ra iii:ti.i,

Ç

€,749,-

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, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parken en vervuild terrein zoeken. € 669,-

*"--t

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineralìseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concentrische schijf voonadig. De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € EdCq,= en .f,ì ¿j5ì9,

Cortes

Teión

t--

I
I



GoIdMAXX Power
De GoldMaxx Power is een buitengewone detector,

omdat deze dieptebereik en gevoeligheid combineert.
Dit is mogelijk omdat dit een hoog frequente detector
is. Hoge frequenties zijn nodig om de gewenste
gevoeligheid te krijgen om zeer kleine muntjes en

vertikaal liggende munten en voorwerpen te detecteren.

De Gold Maxx Power is toegerust met speciale filters
zodat zoekers meer goede vondsten doen op sterk met
ijzer vervuilde zoekterreinen. Deze detector is mede

door de wide scan zoekschijven zeer effectief op zwaar
gemineraliseerde grond. Batterijduur 45 tot 50 uur.

Dit is een professionele detector met het gewicht van

een middenklasser!

899,00

429,00

549,00

649,00

ADX 100, ADX 250 en ADVENTIS ll specificat¡es:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1 500 gram) en perfecte balans

. Analyse van de signalen door microprocessors

o 2 Standen: alle metalen en discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v. knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

o Alle toestellen zijn voorzien van ingebouwde transmitter
. Draadloze hoofdtelefoon (WSl , W53) te gebruiken*

. Frequent¡e veranderen om storing te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de draadloze hoofdtelefoon (chl/ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van 1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt.45 tot 50 uur.

o Zeer lichte doch robuuste behuizing

o De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap, Heuptas en hoofdtel.*
+ Behalve de ADX 100

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanaten) 159,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten
ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd deADX 100) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad.

hinder van de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
De WS1 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram. De W52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge
kwaliteit, uiteraard zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met opladeç waarmee de kleine
oplaadbare Lithium batterij (7 gram) die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadtijd 2 uur.

Batterijduur 50 uur.

ADXT

ADVINTISY



Vakantieverhaal van Bas Samsbeek

Kommetje, Rome¡ns

gedroaid?, geverfd?

aardewerk.

VierTS scherven met
totool vetschillende

mot¡even en voorstel-

lingen.

Voetvon een Romeins

bee I dj e, d ui d e I ij k zij n

de voeten te herken-

nen-

TS scherf met bovenin

een eienand versie-

ring met daaronder
een ruitvom¡ge
versrenng.

Fundamenten u¡t de

Romeinse periode in

La Gruufesenque.

Onverwachte vondsten
ln de zomer van 2006 zijn we tijdens onze vakantie in Frank-

rijk eens een dagje deTarnvallei in gereden om een blikte
werpen op de grootste brug van Europa nl. Le viaduc du

Millau. De omgeving vonden we schitterend dus besloten

we er in de zomer van2007 naar af te reizen om erte gaan

kamperen. De dag nadat we op camping Côte sud/Du

Graufesenque aankwamen ging ik eens kijken bij iets wat
een Romeinse site moest zijn. Je kon er vanaf de camping

naartoe lopen. Toen ik erheen liep zag ik dat er wat sleuven
gegraven waren voor riolering. Als detectoramateur neusde

ikdus meteen rond op de hopen zand die er lagen. Hierin

ontdekte ik minuscule kleine stukjes Terra Sigilata en ik

vermoedde dat er dan ook wel eens wat Romeins gevonden

zou kunnen worden.'s Morgens vroeg mijn detector maar

uit de auto gepakt en wat gepiept. Resultaat: helemaal niets
gevonden?!?!?!?l?!?!

Toen ik bij de receptie van de camping ging vragen wat er

op die plek geweest was, scheen er dus een paar honderd

meter voorbij de sleuven een enorme Romeinse potten-
bakkerij geweest te zijn. Toen ik de dag erna nog een keer

terugging met mijn detector zag ik er een rug van klei

liggen (waarschijnlijk grond die over was gebleven van de

rioleringswerkzaamheden) hier heb ik nog eens overheen
gepiept maar de piepjes bleven uit. Toen ik er fragmenten
Terra Sigillata uit zag steken ben ik daar naar gaan zoeken.

Er kwamen mooie, redelijk grote stukken Terra Sigilata uit,

lk heb daar ook 2 stukken van mallen gevonden om Terra

DETECTOR MAGAZiNE 102 / DECEMBER 2OO8



Fundamenten van de

Terro ,¡g¡lata bakkeij
in La Graufesenque.

Pottenbakkersmerk,

niet geheel leesbaar,

vermoedelijk misbok-
sel.

Sigilata te produceren. Verder vond ik er een voetje van

een beeldje, waarvan ik vermoed dat het Romeins is. (4 cm
diameter).Van hetzelfde materiaal als het"voetje'heb ik
ook fragmenten van beeldjes in het plaatselijke museum
gezien. Dit museum was zeer zeker ook een bezoek waard
en ook heel mooi om eens te bekijken. Al met al een voor
mij volmaakte vakantie, een mooie omgeving en mooie
archeologie.

Groeten Bas van Sambeek

TS schert vermoede-

lijkvan een kom

Voorroad plaatselijk
gemaoktTS.

V¡tine metTS
misbaksels în het
museum ¡n M¡llau

Naschrift Redactie

Bas was zonder het van te voren te weten beland op een archeolo-

gisch belangrijke plaats in Frankrijk, waar veel Romeins aardewerk

werd gemaakt. Men spreekt vaak over Zuid-, Midden- of Oostgal-

lîsche herkomstvan aardewerk,Terra Sigillata (TS), u¡t de Rome¡nse

perìode in Frankrijk. La Graufesenque wordt gerekend ols Zuidgal-

lisch. La Graufesenque ¡s een kleine vlakte op de zuidoever van de

Tarn en de Dourb¡e, en l¡gt tegenover de stad Millau. Van het terrein

van enkele t¡entallen hectaren groot is nog maar een klein gedeelte

onderzocht (ovens, afualkuilen, tempels en onduidelijke restanten

van gebouwen).

Bekend is dot hoewel de product¡e al gestart ¡s voor de eeuww¡sse-

ling, de producten uit La Graufesenque in de periode j0-100 no Chr.

de markt voor TS in Gallië, Germanië en Bríttannië geheel beheers-

ten. Het Zuidgallische aardewerk kenmerkt z¡ch ten opzichte van

het in ltalië gefabrÌceerdeTS, doordat op een breukvlaksteeds w¡tte

insluitingen zijn te z¡en d¡e men bij de ltaliaanse producten n¡et

tegenkomt.

ln Millau bevìndt zich een museum waar veelte zien is overTS en

waar Bas ook enkele foto's heeft gemaakt. (onder het artikel staat

de link naar La Graufesenque).

lmitatie Terra Sig¡llato, gemaakt ten Noorden van de Alpen, wordt

meesta I aanged u i d al s' Bel g i sche wa a r'.

De redactie heeft geprobeerd met de geringe kennis die ze heeft

toch een beschrijving bij de foto's van Bas mee te nemen.

L¡teratuur:

DeTena Sigillota vondsten u¡t de t¡jd van Augustus, lr. W.H. Kam, 1970

Terro S¡g¡llata uit een Romeinse stortplaats teTongeren. W. Vanvincken-

roye. 1 989

http ://ww w. g ra u fe s e n q u e.co m/llV D9 0 AW PM D9 1AW P. EX E/ CO N N ECT/

GRAUFESENQUE

De inzender van dit vakantieverhaal ontvangt z.s.m. het boek
'Koningen van de Noordzee'. Heeft u ook nog een vakantiever-
haal van 2008, stuur deze voor 3ojanuari op naar de redactie.

å
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vondst
. VA N H F T
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Zaterdagochtend, het is weer zover. Na de hele week werken

kan ik mijn hobby weer uitoefenen. Na het ontbijt pak ik mijn

rugzak met de detector, zet de schop op de houders aan mijn

motor en rij in de richting van het veld, waar ik vorig jaar res-

ten van Romeinse dakpannen, twee sesterzen, en een fibula
gevonden heb. lk hoop dat de aardappelen en de mais ge-

oogst zijn, en dat ik over het veld kan lopen. Daar aangeko-

men zie ik dat de ene helft van het veld, waar de aardappelen
stonden, vrij is. De motor parkeer ik aan de rand van de weg,

de detector zet ik in elkaa¡ en de zoektocht kan beginnen.
Vorig jaar heb ik hier een mooie zilveren medaille van het

festival van Maastricht (foto medaille) uit 1869 gevonden.

Een meter daarnaast vond ik een mondstuk van een trompet.
Het lijkt wel alsof een muzikant, die aan het festival heeft
deelgenomen, zijn spullen met zijn zatte kop op dit veld is

kwijtgeraakt. Een half uurtje zoeken en acht koperen duitjes

verder, komt een 4wd terreinwagen het veld opgereden.

Daar heb je de boer, dacht ik, die ik vorig jaar om toestem-

ming heb gevraagd. Maar nee, het

is een andere zoeker uit de buurt,

die mij vertelt dat hij gisteren al

op dit veld gezocht heeft en niet

veel heeft gevonden. Nu is mijn

zoekplezier voor dat veld ver-

dwenen. lk pak de hele zooi weer

in, start de motor en stap twee
kilometer verder weer af. De boer

heeft de bieten geoogst

en het veld is mooi recht, met

resten van de bietenoogst. Op de grond

liggen stukjes van Romeinse dakpan-

nen. lk loop het veld in banen al vind

nog een paar koperen muntjes, een

aantal leeuwencenten en met een hele

harde pieptoon een tien centimeter lang

stanley-mes, dat de boer waarschijnlijk

heeft verloren. Een stukje verder krijg

ik weer zo'n harde pieptoon, maar dit
keer komt er een leuk bronzen figuurtje
met een mooie patina te voorschijn. Deze

dag kan niet meer stuklThuis heb ik het

stukje gewoon met water gezuiverd. Het

ziet eruit als een hondje met een varkens-

snuit. Op de voorkant zie je een vijf zoals

op een dobbelsteen, aan de achterkant

zie je manen, zoals die van een leeuw.

Aan de onderkant zitten resten van ver-

roest ijzer. Het ziet er naar mijn mening

een beetje Egyptisch uit, het lijkt op een

Jakhals. De vondst is inmiddels bij Archis

aangemeld. lk heb fotot naar"Kunst

en Kitsch"gestuurd en gevraagd wat
het voorwerp is. Het antwoord:"het is

waarschijnlijk niet Romeins'| met het ad-

vies naar de provinciale archeoloog te gaan.

Daarom heb ik de foto's van het object naar de archeologen

van de Provincie in Maastricht gestuurd, naar het Gallo-Ro-

meins Museum in Tongeren en naar het Römisch-Germanisch

Museum in Mainz, waar ik om determinatie gevraagd heb.

Tot vandaag wacht ik nog op een positief antwoord. Ook

staat het op'Archeologie online":

Hier hebben meer dan 650 mensen de foto's bekeken, maar

niemand heeft een reactie gegeven. Mijn zoekcollega's den-

ken dat het om een handvat van een sleutel gaat. Als iemand

meer over dit voorwerp (tijd, afbeelding of gebruik) vertellen

kan, zou ik dat graag horen. Met deze vondst wil ik meedoen

aan de'vondst van hetjaar 2008i

Met v r i e n d el ij ke g ro ete n

Klemens Bongard

Redactie:

Wij hebben de foto's aan diverse archeologen laten zien, mear

ook zij hebben nog geen eensluidend antwoord op onze vraag.
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Al geruime tijd verkoop ik via het lnternet voor de hobby
oude Nederlandse munten.
Via deze weg kwam ik zo'n jaar of 3 geleden in contact met
iemand die zelf zeer fanatiek bezig is met metaaldetectie.
Deze hobby boeide me altijd al wel, maar nooit kwam het
ervan om ook zelf eens met een metaaldetector op pad

te gaan. De"ruil"was dan ook snel gemaakt. Hij een paar

munten, en ik een dagje mee op stap om te gaan zoeken.
Al snel schafte ik mijn eigen detector aan en mijn interesse

sloeg om in verslaving. Sindsdien gaat er geen week voorbij
zonder op pad te zijn geweest met de'piepstok'!
Wat is het toch mooi om telkens maar weer iets uit de grond
te toveren dat er al enkele honderden jaren ligt. Een oude
gesp, een duiÇ een zilveren munt of juist die dingen waar-
van je geen idee hebt wat het nu precies is. Met behulp van

andere zoekers, of via het lnternet is het determineren van

die zaken ook een leuke bezigheid.
Afgelopen augustus vond ik mijn eerste gouden munt.
Het avondeten was net op en ik kreeg weer last van zoek-
kriebels. De akkers in de buurt waren allen nog volop in

de mais, op slechts 1 akkertje na. Hier was al vele malen
gezocht en de verwachting was dan ook niet groot. De eer-
ste vondsten waren voor de oud-ijzerbak en na 10 minuten
kreeg ik weer een redelijk signaal. Schepje in de grond en

op nog geen 5 cm diepte kwam er een goudkleurige munt
te voorschijn. Even dacht ik nog aan een 50 eurocent stuk
maar toen ik de munt wat beter bekeek, zag ik dat het iets

veel mooiers was. Mijn eerste goudenl Na determinatie
bleek dat ik een Franse Louis Dbr munt uit 1651, geslagen
in Parijs, een mooi plekje kon geven in de vitrine. Wat een

mooie hobby,

Vriendelijke groet,

Gerben ten Buuren

Metaaldetectie in de
19e eeuw?

Als het weer tegenzit om te zoeken wil ik de tijd nog
wel eens gebruiken om wat op het doek te schilderen.
Tijdens het zoeken naar een geschikt onderwerp om te
schilderen kwam ik een afbeelding tegen van een schil-
derij van Vincent van Gogh. Het schilderij is genaamd:

'De populierenlaan'en is geschilderd in 'l 884. Op de

achtergrond is nog het kerkje van Nuenen tezien.
Op de voorgrond lijken twee personen in zwarte kledij

met elkaar te lopen converseren. Vlak

daarachter zieje een persoon een soort
stok voor zich uit bewegen.
De geoefende metaaldetectoramateur
ziet gelijk wat hier aan de hand is. Deze

persoon is het weggetje aan het afzoe-

ken met een detectorl Onze hobby is

dus al een tijdje geleden'uitgevonden'
zo te zien.

Met dank aan Vincent die dit tafereel

toch maar mooi voor ons vastlegde.

Wie het schilderij nog eens bij gelegenheid van dichtbij
wil zien kan daarvoor naar Rotterdam. Het doek hangt in

het museum Boymans- van Beuningen.

Met groet uit het WelÌjsche,

Piet von Schuppen

Detoil sch¡lder¡j



Deze pseudo-munthanger kwam pas na

ongeveer 20¡aar na het vinden weer boven water.

De vinder was er vanuit gegaan dat hij een stukje

verJrommeld goud had gevonden, had het wel

bewaard maar er voor de rest geen aandacht

meer aan geschonken. Als wij als redactieleden

van het magazine bij leden op bezoek gaan,

wordt vaak ook nog even de rommelbak nageke-

ken of er soms toch nog iets interessants tussen

ziT. Bil een bezoek van één van de redactieleden

kwam het voorwerp weer te voorschijn. Na eerst

in de veronderstelling te zijn dat het een bracteaat

was, bleek het na bestudering om een

pseudo-munthanger te gaan.

Diameter 25,3 mm.

Aan één zijde een 2,5 randige vlechtversiering met het oog

om- en uitgebogen naar de linkerzijde van de hanger.

Deze vondst is niet alleen voor Noord-Holland, maar zeer

zeker voor Wieringen bijzonder. Het is de eerste gouden

pseudo-munthanger. Helaas zijn er later, zover wij weten, op

de vindplaats geen vondsten meer gedaan die gelinkt kun-

nen worden aan deze vondst.

Wat is het verschil tussen een munthanger en een bracteaat.

De munthanger is tweezijdig geslagen en de bracteaat is

eenzijdig geslagen, waarbij de keerzijde het negatief is van

de voorzijde.

Munthangers en bracteaten werden met een koordje rond

de hals gehangen en werden als een soort amulet be-

schouwd.

Het voorwerp ziet er verfrommeld uit. Het oog van

de hanger is aan de voorzijde tegen de hanger aan-

gedrukt. Een afbeelding is niet direct te herkennen.

De pseudo-munthanger heeft in het vuur gelegen,

vermoedelijk tijdens een crematie waardoor één en

ander is versmolten en niet meer geheel duidelijk
zichtbaar is.

Beschrijving
Pseudo-mu nthanger, 7e eeuw.

Materiaal: goud.

Gelijkend op de typen van de Wiewerd-schat.

Afbeelding vermoedelijk: man met lang haar.

Gewicht 2,80 gram.
Honclelsrcute Fieslond Dorcslod in de Korol¡ng¡s.he tijd (teken¡ng B Btouwenstiin, IPP)
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vondst
. VAN HET

letters en afbeeldingen in perfecte staat, geen krassen en

beschadigingen te zien, gelukkig. De munt heeft dus al die
tijd vrij ongeschonden op de akker gelegen en is er redelijk
in geslaagd om onder de martelwerktuigen van de boer
weg te blijven. ln eerste instantie dachten we aan een ro-
zenobel, en oké, dat zoeken we later wel uit, snel maar weer
lekker verder zoeken want dat belooft wat......... Tussendoor
nog een paar keer naar de munt gekeken en met een glim-
lach weer verder op pad en denkend dat ik toch wel een

bofkont ben met mijn 2e gouden munt in een paar jaar tijd.
Ondertussen mijn vrouw ook maar even gebeld over mijn
vondst en meteen een andere zoekmaat (Ronald) gebeld

om die ook even te laten watertanden van mijn vondst. Op-
vallend was dat we verder niks bijzonders meer gevonden

kregen, amper een duitje of wat, en als we er een hadden
was het van een slechte kwaliteit. Eigenlijk hadden we al-

lebei wel het idee om een andere akker op te zoeken en dus
piepend naar de auto krijg ik weer een flink en mooi signaal.

lk graaf de vondst op en voel in het zand een aardig zwaar
en rond voorwerp. Even het zand erafvegen en verrek, een

echt muntschatje. Wel 7 of 8 duitjes zitten keurig netjes
opgestapeld aan elkaar. De bovenste duit is een Batavia

uit 1808 en de onderste kan

ik niet herkennen. Omdat het

een stapeltje duiten is, heb ik
maar besloten om de muntjes
zo in de vitrine te leggen want
zezijnalzo'n200 jaar erg aan

elkaar'þehecht'i
Verder hebben we die dag niks

leuks meer gevonden maar
mijn weekend kon in ieder
geval niet meer stuk.

Donderdag a.s. ga ik met de
munt naar een goudsmid en hoop ik dat ik de Noble van

King HenryVl 1422-1461 (naar alle waarschijnlijkheid) weer
mooi rond en plat mee naar huis kan nemen om hem hier
weer in de vitrine te kunnen leggen.
lnmiddels ben ik dus bij de goudsmid (Vincent Cober in

Oss) geweest en deze heeft hem keurig netjes weer in de
gewenste vorm gekregen. Het is voor mij hoogstwaarschijn-
lijk mijn vondst van het jaar want dit zal ik denk ik niet meer
overtreffen, alhoewel, je weet maar nooitl
En natuurlijk willen jullie weten met welke detector deze

mooie vondst is gedaan? Dat is met mijn ouwe trouwe
White's XLT, dat blijft mijn topper.

Graag zou ik de munt ook voor determinatie van het munt-
teken willen laten bekijken door het expertteam. lk heb na

ruim een week zoeken maar 'l exemplaar op lnternet kun-
nen vinden: http://www.omnicoin.com.

Op onze vaste zoektocht
op zaterdagmorgen ben ik
afgelopen zaterdag tegen 2

vondsten aangelopen die altüd
bij elke detectorfanaat hoog
op de lijst staan, en het is maar
de vraag of en wanneerje er
tegenaan piept.

Na een uur rondrijden met mijn zoekmaat John begon het
te kriebelen omdat we al zolang aan het rondrijden waren
zonder een leuke akker te zien. Dat rondrijden kwam omdat
de akkertjes die we in gedachten hadden nog vol stonden
met mais en wij dus op zoek moesten naar iets anders.
Eindelijk zagen we een akker dichtbij hele dikke bomen en
een straatnaam waar je al van gaat smullen, altijd leuk en
interessant!! Een rustige omgeving, een lekker zonnetje,
dus een fijne temperatuur en zin om te piepen. Wat wilje
nog meer? Een akker die verlost was van de mais en daarna
nog een keer omgezet was en bestrooid met zaad. lk neem
trouwens aan dat daar wel op gezocht mocht worden, want
als het inzaaien voor de commercie moet zun zorg je wel dat
het zaad in de grond zit, nietwaar? De vogels deden zich te-
goed aan al dat makkelijke eten. Verder ook geen boerderij
in de omgeving om eventueel toestemming te vragen, dus
snel zoeken maar.

Nou, we waren nog geen minuut onderweg en meteen bij
de eerste piep was het raak. De schop de grond in en wat
denk je, een goudkleurige aluminium melkflesdop, dacht ik,
vooral omdat het opgekruld was.

Toch maar snel even oprapen. want het blinkt erg mooi en
ach zo'n dopje in je zoektas is geen extra inspanning. En dan
weer snel verder piepen was mijn gedachte maar bij het
nader bekijken van de "dop" staan er letters en afbeeldin-
gen op die niet van Campina zijn en op dat moment staan
mijn haren dan ook recht overeind. lk zie dat het toch wel
degelijk een gouden munt is en na mijn zoekmaat geroepen
te hebben staan we allebei te prakizeren wat het voor een
munt is. Doordat de munt op 2 plaatsen gebogen is zijn de
letters moeilijk te zien en dus ook lastig te determineren.
Maar gelukkig zitten er geen scherpe vouwen in en zijn de



Voor de munttekens heb ik gekeken op deze sites: http://
www.psdetecti ng.com/M intmarks-HenryVl-&-Edward lV.

hrml.

http://www.vosper4coins.co.u k/lvan buck/Buck-3.htm

Zoals U hopelijk kunt bevestigen, is dat het teken op mijn

munt toch echt wel anders is dan het muntteken lis/lelie

en kunt U mij precies vertellen wat e.e.a. inhoudt en wat de

eventuele waarde zou kunnen zijn!

lk hoop snel van u te horen,

Met v rien d el ijke g roet,

Henk v. Hoek

Antwoord redactie:

Toen de redactÌe de mail bÌnnen kreeg was de munt van Henk ook
al op de internets¡te van Arie van Herwijnen geplaatst. Arie heeft
inmiddels Henk alle details doorgegeven. Het muntteken is wat
vervormd, maar wel het juiste voor Londen uit die tijd.
Als redactie geven wij nooit de waarde van een munt aan. Daar-
voor kunt u zich het beste wenden tot een munthandel.

Aanmelding bij het Geld- en Bankmuseum kan helpen bij een

complete beschrijving en registratie von de gouden munt en de

muntvondst van de duiten welke tot de categorie schatvondsten
wordt gerekend. Hierbij is het interessant om te zien ¡n welke jaren
de munten zijn geslagen.

Toch blijft ook nog een waarschuwing op zijn plaats. De laatste
jaren gaan steeds meer leuke terreinen verloren doordat men

ten eerste geen toestemming heeft gevraagd en men als gevolg
daarvan op ingezaaid terrein is gaan zoeken, met alle gevolgen
van dien.Tegenwoordig zijn vele agrariërs snel met het omzetten
en het inzaaien met groenbemesters van de akkers. Toestemming

vragen is wel zo netjes.

Opgraverties

Oproep
Mijn zoon van 14 heeft ADHD en PDD-Nos (een

vorm van autisme). Hij wil graag in de buurt van

Den Helder samen met iemand zoeken met zijn

metaaldetector.

Graag horen wij van iemand.

Tiny van Bale

Hulkstraat 133,1784 RK Den Helder

Oproep
lk zou graag w¡llen weten of het lopen zoeken

met een metaaldetector ook iets voor mij is. Na-

tuurlijk heb ik allerlei ideeën hierbij: lekker in de

buitenlucht, spanning om iets ouds te vinden, etc.

Maar komen die ideeën ook overeen met de wer-

kelijkheid. Dus voordat ik me in de kosten steek

en een metaaldetector ga aanschaffen, zou ik

graag een keer mee willen lopen met iemand van

deze vereniging. lk ben mobiel en heb een auto.

Graag hoor ik van jullie.

Joke Brouwer, Amsterdam
gegroet@zonnet.n I

Vondst van het
jaar 2008

Om mee te doen met de'Vondst van

hetjaar'dient u een verhaal van ten-
minste 150 woorden te schrijven over

het door u gevonden object.

Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's

van het object mee. lnzending van

één object per keer. Voorwerpen van

archeologische waarde (alles van vóór

1500) dienen te zijn aangemeld.

lnzending tot 26 januar¡ 2009,

April 2009 worden de winnaars be-
paald.

PRI.,ZEN

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'bijvondst'is er een

DDA-bodywarmer als prijs.



oektocht begint bíj,
www. m etaa tdetecto r. n I

OFFICIEEL DEALER VAN: Ð¡i¡cior?ro

Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.nt en bestel vanujt je Luie stoel.
Wij zorgen voor een snelle levering van: ^ .
Detectors . Accesoires . Scheppen . Occasions I MU nstef S
WiLje ons Liever bezoeken?

Maak dan even een afspraak:0492-57 45 25

Detectie
metaaldetectoren
voor hobby, industrie & beveiliging



Op antiek papier in de vorm van boeken of documenten
treft men geregeld schrijfproeven aan en ook op andere
materialen zoals hout, been en metaal worden ze wel
gevonden. Soms zijn ze onbeholpen en primitief, maar
lang niet alt¡jd. Er zijn er ook die keurig zijn uitgevoerd als

het ware gekalligrafeerd. Het zijn oefenstukje waarbij men
soms de eigennaam maar vaker nog andere namen of
woorden heeft opgeschreven. Heel vaak zien we ook losse

letters, al dan niet in herhaling of (delen van) het alfabet.
Een definitie van het begrip schrijfoefening is moeilijk te
geven. Een opgeschreven of ingekraste naam kan zowel een

eigendomssignatuur alswel een schrijfoefening zijn. Beide

aspecten kunnen ook samengaan. ln geval van een kostbaar
voorwerp zal het meestal gaan om de eigenaarsnaam. Dat

is zeker niet het geval bij een waarschijnlijk Karolingisch

spinsteentje van aardewerk dat in Aalsum werd gevonden

en zich thans in het Fries Museum bevindt. Het stuk draagt

de (keurige) inscriptie GERLE REX. De vroegere conservator

van het F.M. mr. P.C.J.A. Boeles, suggereerde dat we hier te

maken hebben met een aanwijzing inzake een verering van

Karel de Grote door de Friezen.

Op een ander ongeveer gelijktijdig of iets ouder object,
namelijk een benen plaatje uit Hantum, staat naast een

runenscriptie, in Latijnse letters ABA. Mogelijk de naam van

een Frankische prefect uit ca, 760. Gezien de wat slordige
inscriptie dacht Boeles aan een schrijfproef

Er zijn nog twee objecten uit Friesland met ingegraveerde
namen die we mogelijk als schrijfproeven kunnen inter-
preteren. Het gaat om twee benen spinschijf es uit de
kloosterterp van Foswerd bij Ferwerd, die zich eveneens
in het Fries museum bevinden. Op deze twee kennelijk bij

elkaar horende schijf es staan de namen ELTE respectievelijk
THIAIRE. De datering valt mede op epigrafischel gronden in

de volle middeleeuwen ca.1200.

"Elte" is waarschijnlijk een mansnaam (Eltetus in Latijnse
vorm), maar ook een vrouwennaam is niet geheel uit te slui-
ten. (Eltet-Eltetis). Thiaire is een vorm van Thitardus (Thiaerd,

Tjaard) en kan ook een geslachtsnaam zijn (Tjaarda).

ITekst:Jan Zijlstra / Foto's: Johan Koning I

Bij"GERLE REX"en "ABA"gaat het mogelijk om (bekende)

politieke figuren. ls dat wellicht ook het geval bij "ELTE" en

"THlAlRE"? Gewone eigendomssignaturen lijken niet erg

waarschijnlijk te zijn, te oordelen naar de geringe waarde

van de zeer eenvoudige en onversierde benen schijles.

ln het geleerde milieu van een kloostergemeenschap zal

men ook aan schriftonderwijs hebben gedaan. Perkament

was kostbaar, maar andere materialen waren ruim voor-

handen. Schrijfproeven cq, schrijfvoorbeelden zijn dus

aannemelijk. Dit wordt nog eens onderstreept door de

onafgemaakte naam op de"achterkant"van het schijfe met

THIAIRE. Daar staat: "Thl'i De h is hier een lombarde i.p.v.

een Romeinse kapitaal zoals bij de volledige naam. Men is

opnieuw begonnen op de andere zijde.

Waarom juist deze twee namen?

ln de volle middeleeuwen bestond in Friesland een zoge-

heten vetemaatschappij. Wegens het ontbreken van een

sterk centraal gezag mocht men tot op zekere hoogte en

binnen bepaalde acceptabel geachte grenzen voor eigen

rechter spelen. Dat de facto veelal anarchie en het recht van

de sterkste heersten, hoeft geen betoog. Een voorbeeld van

zo'n vete vinden we in de kloosterkroniek van Wittewierum
door Emo en Menko. ln 1224 werd zekere Elte(tus) van Mid-

delstrum vermoord door een stinsheerThitard(us).

Die laatste vocht onder andere in Oostergo een ware oorlog

uit en de vrome ridder Elte die het kruis had aangenomen

was dus een van zijn slachtoffers. Zelfs de bemiddeling door

\t r'
/ ;í

r Epigrafische = opschriftkunde
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de vermaarde Keulse scholaster'?Olivier mocht niet baten.
De moord vond nota bene plaats in de nabijheid van de
laatste. Het incident moet grote beroering hebben veroor-
zaakt, zeker in kringen van kloosterlingen en priesters.

Het klooster Foswerd waar de twee spinschijf es werden
gevonden, was een Benedictijner abdij en de belangrijke
kroniekschrijver van Wittewierum, Emo, was hoewel later
Norbertijn, gevormd door de Benedictijnen. Hij onderhield
nauwe betrekkingen met Friese kloosters waaronder
Mariëngaarde bij Hallum. Snelle informatie m.b.t. de
schandelijke moord op hun medestander de vrome Elte l¡gt
voor de hand. De namen der twee hoofdrolspelers van de
dramatische vete zullen in de Fries/Groningse landen lange
tijd zijn blijven hangen en doorverteld.

Vanwege hun bekendheid en schokkende achtergrond
kunnen ze zijn genoteerd als schrijfproef, schrijfvoorbeeld
of simpelweg als aandenken. Misschien in samenhang met
een aantekening in een memorieboek dat kloosters meestal

bijhielden.
Het kan een echo zijn van een middeleeuwse vete.

Zo kan het zijn gegaan; meer dan een hypothese is het
uiteraard niet.

Via de volgende link kom je bij de kroniek: htto://books.qoogle.nl/

scholaster#PPA39.M 1

Foto Kroniek: Emo (ca. 1 175-'1237) en Menko (1213-na 1276); htto://www.hetvetr
haalvan groningen.nl/person/21 4

2 Scholaster = soort schoolmeester

YoorzilterPatrick Van Wanzeele en zlinkompanen blijven niet

De D¡ggers aan hetwerk oP het industrieterein in de Kanaalzone bij Boezinge, waar ze al meer dan 200 stolfelìlke resten van Britse gesnewelden terugvon-
den. lij hebben op dìe manier een waardige laatste rustplaatr gekregen", zegt Patrlck Van Wanzeele (met rode shirt). (Foto 5A)

Veroordeelde'diggers' :
r |EPER/G|TS - .Uit-
gerekend op het mo-
ment dat er niets op
de velden staat en we
veel kunnen doen,
moeten we alles stil-
leggen", sakkert voor-
zitter Patrick Van
Wanzeele uit Gits,
voorzitter van de vzw
Diggers die al jãren
op de vroegere slag-
velden van de West-
hoek graven naar res-
tanten uit WO l, stof-
felijke maar ook men-
selijke. ln leper aan-
hoorde hij maandag
het vonnis dat zegt
dat hun opgrav.ingen
illegaal zijn. "Deklacht kwam van men-
sen die het ons niet
gunnen dat wij zoveel
vinden, terwijl zij dat
niet kunnen. Pure ja-
loezie. Maar we geven
het niet op."

wi;:i:,"å'iJ-Ji#iïi
mk officieel na het voorlezen van
het vomis. De klacbt die twæ jar
geledeo werd inged.iend en tot dil
proces leidde, kwm vil het
Vlaams Instituut voor Omærend
Erfgoed enezijds, van ene Kristof
Jacobs, mateur-æheoloog uit
Inmbudsijde mdezijds. Die laat-
ste is lid vm ABAC (Associarion
foor Battelfreld Archeology æd
Conservation). De twee partijen
kJægden de onwettelijkheid aan

van het werk vm Pafick Væ
Wareele en zijn kompmen, sinds
het nieuwe êrfgæddecret vm
2006. Het is nu de Vlaamse over-
heid die een vergumirg tækent,
teruijl de Diggers enkel met æn
vergunning vil het Ieperse stads-
bestuur werkten (die jrulijks werd
verlengd). Ze werden mk be-
schuldigd vm het achterhouden of
ælfs verkopen vm gevonden
vooruerpen mm dat hebben de
Diggero altijd mel klem ontkend
en er wæn ook gæo bewijàn
vmf-
De Ieperse ræhter zegde enezijds

dat de Diggeß i¡ het verleden
goed werk geleverd hebben, mru
omdat de wet de wet is, moest hij
hun werkwijæ veroordelen. Hij
gaf hun æhter opschorting vao
straf. .,We zullen nu bekijken war
we kunnen dæn", æ91 Patrick
Van \Vanzeele.,,Telkens een ver-
gunning mvragen, is oiet te
doen. Dat zou te lmg duen. We
hopen een vergunning te kwen
bekomen voor een ruim gebied en
voor een zdkere periode."

'Rommel en afval'
,,Tæn ik zo'n dertig jm geleden

begon, was er gæn mens die inte-
resse had voor opgravingen", zegt
Patrick Van Wanæele "Al die
oorlogsvooruerpen, dat wæ ge-
woon rommel en afval. In die tijd
spælde men de lást Post voor
drie mm eo een paadenÌop, nu
elke dag voor honderden... ."
,Jk wæ de eerste die met æn me-
taaldetætor op de proppen kwm.
In het begin dæd ik veel middel-
æuwse vondsten Het Merghe-
ìynck-museum in leper is bijna
gewld m€t væryerpen die ik
vond. Mail tæn gebeude er iets
typisch Belgiscb. Tæn men dau

vm hogerhand lucht van kreeg,
ging men opzoekingen met de me-
taaldetector verbieden... Vy'at is
het gevolg ? Sindsdien zijn we
cultuurbæbuen... Er zijn geen
middeleeuwse vondsten meer ge-
daan "

Met respect
De Diggers krijgen soms het ver-
wijt dat zij niet respectvol zouden
omgaan met menselijke resten

,.Onzin", zegr Pat¡ick Van Wm-
æle : ,,8ü elke vondst yu men-
selijke beenderen wauschuwen
wù de polit¡e. We leggen er zelfs
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Redactie:
De trouwe lezer die regelmatig de artikelen van Patrick van Wanzeele leest, zal waarschijnlijk net als de redactie deed,
vol ongeloof onderstaand krantenartikel lezen. Het is onverstelbaar dat zoiets mogelijk is. Dat op een gegeven mo-

ment de voormalige WO I slagvelden in België onder het erfgoeddecreet vallen is best wel te begrijpen.
Maa¡ dat mensen als de Diggers, zoals Patrick van Wanzeele aangeklaagd worden, omdat zij nu met dit decreet, de
wet overtreden, is niet te begrijpen en is gewoon schandalig. Het was beter geweest als de Vlaamse overheid had
geprobeerd samen te werken met amateurs en een uitzondering had gemaakt voor de Diggers. lk denk dat de Diggers
al vele jaren voldoende hebben bewezen dat ze respectvol en zeer deskundig om gegaan zijn met het WO I verleden.
D¡t bl¡jkt ook uit de internationale waardering voor de Diggers. We hopen dat dit ook door de Vlaamse overhe¡d ¡nge-
zien wordt, en er alsnog een uitzondering (vergunningl komt voor de Diggers.

Metaaldetectie de pers.in . . Bent u ookeen stukie
over metaaldetectie in
de pers tegen geko-
men? Stuur dit dan
naar de redactie.

Uit: Krant van West-Vlaanderen l4 november 2008

grond, æk chemische. ,Door de
tijd zijn er steeds mær gasflssen
m het lekken", zegt Pahick Vm
Wmæele.

,,Als wij moeten
stoppen, vallen er

gegarandEerd
eens doden !"

Patrick Van Wanzeele :'heldez'lend'
onder de grond. (Foto 58)

Seksuele spelden
In het begin þde Patrick væl

maar als wij niet mær rnogen wer-
keu, zullen er doden valler. Wacht
men dmp?"
Het tem vm elf diggen, die elke
aterdag aI jænlmg op de ¡ndus-
b-ieteminen in de Kmaalzone in
Boezhge m het werk zijn, is nu
dmr de ræhtba¡kuitspraåk 'tæh-
nisch werkloos'. ,,t/r'e begrijpen
het niet. Eerst maakt men æn wet
die metâaldetætoren verbiedt om-
dat men jaloers is op ons succes.
Nu maakt men, om ons te treffeD,
een wet die springnrigen als'ar-
chælogica' beschou*. Op die
mmier is ælfs elke bær die iets
vindt, in overtreding. ."

komst afspraken gemaall wor-
den'De De man die kan lezenonder de grond...
äo"

(Noël Maes)

I Al zo'n dertig jaar is Patrick Van Wanzeele (59) bezig met opgravingen naar oorlogsrestan-
ten. Van hem wordt gezegd dat hij een soort zesde zintuig ontwikkeld heeft. .Hij kan lezen on-
der de grond", zeggen de andere diggers.

vondsten heb il m het Merghe
lynck-mueum in Ieper bezorgd."

,,Hæ wij an de tm Diggers
(graven) kwamen ? We hebben
mk æn drietal jæ op de Duitse
oorlogssiæ Bayenwald n Wijt-
schate gewerkl We gingen dm
toen gercgeld eetr pint drfuken met
onderwijzer Bekært. 'H4 de dig-
gers zijd dm wær', æi hij dan.
Si¡rlsdien zijn we De Diggæ. In
bet Polygooobos in Zomebeke
waren wij de ænten die het stof-
felijk overscbot vtn een Duitser
vonden. Hij zât rcchtop... In l9l7
gesdkt bij de instorting vatr æn
Ioopgraaf, Hij droeg oen naam-
plælje.7Ã konden we achteôalen
dat hij bij zijn dood welgeteld één
dag m het ftont was. Ried¡ich
Schöffker heette hij. Onlaogs heb
ik vu de DuilæD Gmbendiensl
æû medåille gelregcnl'

(NOM)

middelæuwse vooruer¡ren blæt.
,þe merkwmdigste voûdst die i.k

ooit de€d, wæ wel æn hele ve%-
melbg sksueel-erotische spelden
uit de lzHe æuw. Allemaal pmt-
gmf bewmd in æn diepe klei-
laag, ma æ wa¡en na¿r boven
gekomen door bominslagen in de

oorlog. Er ware¡ æn l5-tal
'søldjes' afgebeeld, met allem¿al
vulva's en fallussen... Er wæ
zelfs één homofiele afbælding bij.
Een micum in de wereld volgens
mijnhær Van Beuningen vm het
b€kende museum Boijmms Van
Beuningen in RoBerdm die dâe-
voor zelf bij mij geweest is. In zijn
bæk'Heilig en prcfro' over læþ
niddelæuwse i¡sigûes dât hij i¡
1993 heeft uitgegeven, heeft hij æ
afgebæld. Mijn nm staât erbÚ
vemeld. Ik heb æk væl mutten
uit de tijd vm hdowÜk.vm MaIe
gevonden. Al die middeleeuwse

bij de pakken zittennahetvonnisvan de Ieperse rechter

,,Hetispure jaloene"
æn dæk en ailde boven. Het op-
graven ælf gebeun in het büzijn
væ de politie Op die mmier heb-
beD meer dm 200 gesneuvelden
een waudige nieuwe rustplæts
gekregen Kristof Jacobs, die ons
augeklaagd heeft, scfueef ooit
naa minister Vm Mechelen : 'Uit
respect Yoor de gesneuvelden,
baal die digges vm de slagvel-
den'. Stel je voor !"
Voor spr¡ngtuigen worden de ont-
mijners vm DOVO opgeræpen,
mdere vondsten gam Dail hel
museum,ln Flanders Fields, Con-
servator Piet Chielens steunt mk
de Diggeß. ,Jk heb wâilderirg
voor wat zij deden en doen, matr
dmrdat er nu æn illegale tæstmd
ontsl,am is, moeten voor de !æ-

in november 20O0 met als ti¡el
Battlefeld scovengers, lellethjk
'De aasgieren vm het slagveld'..,
Tot op regeringsniveau kwm het
tæn il België en Grmt-Brittåmië
tot æn ondezæk. Een Britse
comissie kwm æhter snel tot
de bevinding dat de beschuldigin-
geo onûercht wæn. Er was spra-
ke vm mmipulatie van bældma-
teriaå|.

West Vlnm¡ngen van het Jaar
In 2001 werden de Diggers ælfs
lo¡ Wesî-Vlam¡ng vø hel Jaar
verkoæn en in 2AO2 kegen l*
æk vmuit Engeìmd ærherst{
dankzij een BBC-docmentai¡e
met als titel The ¡orgonen baîtle-

fed glet vergeten slagveld). Het
werk vm de Diggers'werd tæn op
æn positieve mmier in beeld ge-
bruht. ,Ðie menæn vm ffV
stoÍden dâff plots. V/e dachteD
næit aan kwade bedælingen en

hebben meegewerkt. We ñebben'
een sterk vemoeden dat æ toen al
'gezonden' wæn- kter, met de
meNen vm de BBC, klikr het oD-

niddelijk.Tij hebben een eerlijke

rcportage gemaakt."
Volgens Patrick Vm Wmele is
alle henie te herleiden tot afgmst.
,"De professionele ucheologen
voelen zich beledigd, zijn jalærs
omdat ze niets vinden. Dat komt
omdat ze niet künnen zæken. D¡ie
jar geleden wilde de VRT æn re-
pofage maken voor Koppen. Zæ

trokken ntr de 'profæsionelen'.
Zonder resultaat. Niet mæilijk ze
äten te zoeketr in een zone die als
'gekuist' wæ. Ze kwmen toen bij
ons en wægen of wij iets 'in scè-
ne konden zetten'. Niet nodig, æi-
de n wij, volg ons gewoon. We
vonden vm alles."
In de Westhæk zitten nog altijd
miljænen springtuigen onder de

L:f istorisch-wetenschappelijke
I Ischoling bæft Patrick Vm
Wæle niet. Gedrende 38 ju
wæ hij als metaalbewerker m de
slag bij Clayson, nadìen Case New
Hollmd, in Zædelgem. Sinds hij
op z'n 55ste met peûsioen kon,
kreeg hij nog mær tijd voor zijn
grote hobby.
,,ÌVat mij drijft ? Mijn interesse
vær de geschiedenis, van kinds
af', zegt hij. ,,Ik ben vm Rudde¡-
værde. Mijn vader wæ meellian-
delaar. Op onze zolder waren in
de Eeßte \Ãrercldmrlog Duitsem
ingekwarrierd. Als kind al hoorde
ik dat er i¡ de buuIt ook mmitie
gedmpt was. Dat boeide mij. Vr'at
ouder geworden, ging ik op æk,
onder mdere in Wijnendale, In de
jaren øchtig is bet dm æht be-
gomen, tæn ik itr het IeIÞße een
bær leerde temeu, bij wie ik
mocht gaan graven."

nm kankeruevekkende stof-
flen... 7e zljn ælf bang, dwen
niet dieper gaven..."

,,Wd redden levens"
Patrick Vu Wmæle is erum
overtuigd dal de Diggers al vele
merse¡levens gered hebbeo. ,,Wij
hebben kumen voorkomen dat
æn f-rmta in de leperse Kmaalzo-
ne ging bouwen op de rmd vm
een munitiedepot, De ene,amne-
mer vm grondwerken is ook de
andere niet. Er zijn er een paæ uit
het KoÍrijkse die met het leven

,,Onder de bovenlaag die de bæ- vm hun werknemem spelen. Ge-
ren omplægen, zie je vlekken. Ik lukkig zijn er nog geen zwile on-
heb æ geloond m de lnsnsen vat gevallen gebeud, juist omdat wij
OYAM, die æn ondezoek voeren de amnemes altijd vóór zijn,
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / lMinelab I Laser I
Black Knight / Sanddigger f verhuur I
opsporing en beveiliging particulieren
en bed rijven

Weth Beerdastraat zr,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

fel. o6 4 4t 39 tt (op afspraak)

E-mail: info@detrijestìnzen nl

lnternet: www detrijestìnzen 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 opspori ngsservice

Kerkpad r8, 83r6 DB lr,4arknesse N O P

tel. (o527) 203929, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevodetectors@planet n I

I nternet: www.flevodetectors. n I

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

Zwaluw t5,3752 NV/ Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholland.nl
I nternet: www.mid hol land. n I

lnternet: www.detector.nl
lnternet: wwwminelab.nl

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

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 52t4899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl

I nternet: wwwzuidhmetaaìdetectors nl

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

Het Sterrenbeeld 48,

5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548'n 99, fax: (o3) 548 rr 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 z,57oz LH Helmond
tel. (o492) 57 45 z5

E-mail: info@ metaaldetector. nl

I nternet: www. metaaldetector n I

www.tesoro nl

f BelgadetêCt (Calmeyn Jean Pìerre)

llhite's / Black l(night / Tesoro / Mine-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

/ pif p- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur f
oPsPoflngs servrce

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen, België

Tel. o5r/zo 5o o6, fax o51 l24 o7 55

Gsm o477l3t 66 56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be

lnternet: www belgadetect be

Van Ewsumlaan 48,1742 XT Coevorden

rel þ5zl 85 o8 o8

E-mai l: i nfo@detectorgi gant. nl

I nternet: www.detectorgigant.nl

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

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede

tel. (o53) 43o c512, fax (o53) 44 55 58
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect nl

r Detection Systems
Holland (Rúud de Heer)
I m porteu r/distributeu r Wh ite's metaal-
detectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad 2,8276 AP Zalk

tel. (o38) 3q65gt, fax (o38) 363648o
E-mail: info@metaaldetectors nl

E-mail: metadec@wxs.nl
I nternet: www. metaaldetectors.nl

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

llingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 40 63

E-mail : w. hofma n @chel lo. n I

Internet: tm.metaaldetectie-com

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ White's / Troy

Pieter Maatsstraat r2

t777 AP Hippolytushoef
tel (ozz7) 593286,fax (ozz7) 59tt z9
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan nl

I nternet: www.dilaan.nl
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Een bijzondere
vondst uit

Op de zoekdag in Helvoirt werd een bijzonder mooie ronde
fibula ter determinatie aangeboden. Hoewel het determi-
natieteam direct van mening was dat we te maken hadden

met een vrij vroeg stuk werd afgesproken dat in de week
volgend op de zoekdag nadere studie zou plaatsvinden. ln

de bibliotheek van het Fries Museum werden gelijkende
fibulae gevonden.

Waar hebben we nu mee te maken: Het is een Angelsaksi-

sche schotel (schaal)fi bula, welke vermoedelijk oorspron-
kelijk afkomstig is uit Engeland (saucer brooch) en is te
dateren in de 6e eeuw.

De fibula is van brons met een diameter van 40 millimeter
en in een soort,kerbsn¡tt'versiering uitgevoerd. De opstaan-
de rand is verdwenen. Oorspronkelijk was hij misschien nog
'I of enkele mm groter. Op de fibula zien we slangenfiguren.
Dergelijke fibulae waren meestal verguld. Dit kan ook het
geval zijn geweest met deze fibula, maar daar is niets meer
van te zien.

ln Engeland zijn ook dergelijke fibulae gevonden. Deze wer-
den paarsgewijs gedragen op schouderhoogte en onderling
verbonden door een kralenketting (zie foto).

Op dezelfde vindplaats als de gevonden fibula zijn ook nog

bronzen gespen uit dezelfde periode gevonden. Deze moe-
ten wel als Merovingisch worden beschouwd.

Verwant aan deze schotelfibulae

of button-brooches welke kleiner

Friesland.

Johan Koning

P.C.J.A. Boeles vermeld in zijn

boek: Friesland tot de 1 1 e eeuw,

1 951 , exemplaren gevonden in

Hooghalen en Oosterbierum.

ln: van Friezen Franken en

Saksen, 1 960 vinden we een

exemplaar op plaat XI, afb. 53c.

zijn de knoopfibulae
zijn en bekend zijn uit

--l

Foto\ u¡t:The Chang¡ng Foce ofSoucerBrcoch, Distt¡but¡on, l9l 21977-1997-

2007, Ton¡o D¡.k¡nson, Depottñent of At.hoeology Un¡veßity ofYork
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I Redactie:Johan Koning I

VRAGEN KU ¡T U OPSTUREN NAA :

PRINSESSENWEG 1 1,8931 EC LEEUWARDEN

OF VRAAGBAAK@DETECTORAMA EUR.NL

Aan deze \/raagbaak rvetkten mee: D. Dijs, D. Eekhof, l. Koning, C.B. Leenheer, H,Sloots.

We beginnen eerst even met een reactie op een eerdere vraagbaak-

vraag waarbij de meegeleverde foto voldoende zegt:

Hallo vraagbaak,

In het maartnummer van Detector Magazine
stond een vraag van Jan S. Is daar al een antwoord
op geformuleerd?

Volgens mij hebben we te maken met een benzi-
neaansteker van het merk Zippo welke gebruikt
werd in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er zelf
ook een gevonden, zie bijgesloten foto.
Met vriendelijke groeten,

R.P. lellema

Yraag:

Ik vond dit object in juli op een dijkweg die + 1000 jaar oud is.

fe kan de afbeelding wel zien, het zou een broche kunnen zijn, rnaar

het is vrij zwaar en van koper. Aan de linker achterkant zit een pin en

waarschijnlijk aan de rechterkant ook, maar die is verdwenen. Ik heb

het alleen met alcohol schoongemaakt.

Ik ben aan deze hobby begonnen in 1970 in Amerika waar mijn
schoonouders en ik hebben gewoond. Ik heb daar 30 jaar gezocht.

Nu ben ik met pensioen en ben dit jaar pas met mijn hobby in
Nederland begonnen en heb hier
dus nog geen ervaring, maar dus

weI 40 jaar zoekervaring in het
buitenland. Ik wacht af:

Henk Been, Aalsmeer

Antwoord:
' We hebben jouw verzoek om
' determinatie ontvangen en het

voorwerp op de foto bekeken. Je

hoopte dat je te maken zou hebben met een middeleeuws zegelstem-
pel, maar er staat geen tekst op, maar alleen figuren en bloemmotie-
ven, wat duidt op een broche. Waarschijnlijk uit de periode 1875-1925.

Yraag:

Beste DDA,

Ik heb dit gevonden tijdens het zoeken met de metaaldetector.

Het komt uit de omgeving van Groningen.

De afmetingen zijn: diameter 2,5 cm, dikte I mm. Aan de voorkant
een afbeelding van een man. En de achterkant een afbeelding van

een vrouw Ik lees op de voorkant: lelie (Brugge?) PHILIPPVS: D.G

:HISPANIARVM:REX: Fiìips koning van Spanje.

De andere kant heeft waarschijnlijk met Maximiliaan te

maken.

De exacte tekst is lastig te ontcijferen. Kunt u mij helpen

met determineren.

Met vriendelijke groet, Chiel

Antwoord:

Chiel,

Aan jouw gevonden munt is niet precies te zien is of we

nu met een zilveren of een koperen muntstuk te maken

hebben.

Het is een rekenpenning uit 1570.

Dugniolle 2539

Vz. PHILIPPVS D.G.HISPARIANVM REX

Kz. ANNA AVSTRICA FlLl MAXIMILI

Dugniolle verwijst voor deze rekenpenning naar het werk

van Van Orden. t.l.nr. 748 en plaatst er de opmerking bij:

"Sur mon jeton je lis AVSTRIACA au revers'i

Ook op deze jeton lees ik AVSTRIACA, dus vermoedelijk

heeft Van Orden een foutje gemaakt. (Het werk van Van

Orden ken ik overigens niet; wellicht is het in de bibliotheek
van het Geldmuseum aanwezig).

Kleur: omdat ik alleen een zwart-witfoto heb, kan ik over het

metaal geen uitsluitsel geven. Hoewel verreweg de meeste

jetons van koper zijn, is het niet uit te sluiten dat voor deze

bijzondere gelegenheid er ook exemplaren in zilver zijn

iï-_
Vraag:

Hallo vraagbaak,

Afgelopen maand ben ik weer veelvuldig op zoek geweest

op diverse akkers in Noord-Holland en met verschillende

leuke vondsten thuis gekomen.

TWee voorwerpen gevonden op dezelfde akker zijn voor

mij niet duidelijk en vragen om verdere expertise. Zíjnhet
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een kledinghaak en een flbula, dan heb ik dat goed. Maar dan blijft
de vraag uit welke periode zijn deze voorwerpen. En zljn er meer van

deze soort bekend?

Met vriendelijke groeten,

R.P. Jellema

Antwoord:

Rene,

Jouw twee voorwerpen zijn beide muurhaken. Eén exemplaar is omge-

bogen en ik denk datje daardoor op de gedachte kwam en misschien

wel hoopte dat het een fibula zou kunnen zijn. Muurhaken van mes-

sing (geelkoperl zijn al vanaf de 1 6e eeuw bekend. ln het door Baard

geschreven boek'Opgravingen van Amsterdamj pa7.377, nr.720 en

72l,worden de doorjou gevonden type muurhaken beschreven als

zijnde laat 18e-eeuws.

Muurhaken uit deze perioden worden regelmatig gevonden, in o.a.

stortgronden uit de steden.

Vraag 3:

Hoi Johan,

Deze vondst heb ik gisteren gedaan. Het is een vogelkopje met in één

oog nog een glazen steentje. Het lijkt me Merovingisch. Ook is er nog

een beetje goud op aanwezig. Het is ongeveer 1,5 cm lang. Weet jij
misschien meer over dit ding??

Groetjes Cees-fan

J:.{¿

Vraag:

Geachte vraagbaak,

Kort geleden vond ik deze munt. Kunnen jullie me vertel-

len wat dit voor munt is?

Mvrg, Johan Ypenga

Antwoord:

Hallo Johan,

Hieronder de determinatie van de door jou gevonden

munt.

Galerius als Caesar (293 - 305 AD).

Bronzen follis.

Voorzijde: gelauwerde kop van Galerius naar rechts.

Omschrift: MAXIMIANVS NOB CAES.

Keerzijde: Moneta (personificatie van de munt) met

weegschaal en hoorn des overvloeds.

Omschrift: SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR.

Muntplaats: mogelijkTrier (als de letters in de afsnede

gelezen kunnen worden als STR).

Galerius was een van de vierTetrarchen. Het is op hun

munten wat ingewikkeld met de naamgeving, maar dit
stuk wordt toegeschreven aan Galerius.
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GENDETECTIESYSTEMEN

Prijsvechter met krachtpatser eigenschappen:
De nieuwe Fisher F2

en een goede service o
bent u bij ons van
harte welkom.

Officieel importeur van C. Scope en Fisher metaaldeieclors

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

Tel.: 073-5481 1 99 . Fax: 073-5481195
www.gelan.nl . info@gelan nl
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Fisher CZ,-21

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

CZ-2O. Zowel in het woter ols op het lond voelt deze detector zich thuis.

Volumegroundgevoelig heid en discriminotie ziin instelboor.

Exocte plootsbepoling door vernieuwde pinpoint techniek.

Geschikt voor zout- en zoet wofer.

f /m opril 2008 wordt deze detector geleverd met een oontrekkeliik

occesoirepokkel. Uiteroord kunt u op deze detector inruilen.

Neem contoct mel ons op voor de mogeliikheden.

Fisher F7 5

Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de FZ5

Een professionele I ichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich onder

olle omstondigheden oflezen.

Permonente diepteuitlezi ng

Eenmool gemookte instellingen onthoudl deze krochtpotser. Dus opnieuw

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

nore biigeluiden. De dubbele D-schi¡f gorondeert een goede diepgong, ook

voor kleinere voorwerpen.

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

discrim inotie.

De Fisher F75 wordt slondoord geleverd met een beschermhoes voor de meter

en voor het botteriicomportiment.

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

Met de Fisher F4 introduceerl Fisher een digitole
olleskunner, en don ook nog eens oontrekkeliik gepriisd
Met behulp von de 4+oons obiectidenli[icotie en de
numeriek torgetidentificotie, weel u woo¡- u opgroven
wilt Tiidens het pinpointen weel u outomotisch de
diepte von het obiect. Noost de B inch DD zoekschiif
wordt een 4 inch concentrische schiif geleverd, wot
deze delector zeer geschikt mookl voor gebruik op
stortgrond
Kortom: een veelziidíge detector voor een

schoppeliike priis.

Fisher



CSC PE

c.sc<>PE

C.Scope toonl lef door het uitbrengen von

deze lichtgewicht deteclors.

ln het geweld von digitole delectors houdt

C.Scope het hoofd koel, en brengt 3 nieuwe

\l non-motion techniek. De 77OXD detector is

Ì voorzien von oudio discriminotie; toonhoogte

( ) verschil geeft een schot oon object informotie.\v
Een enkel 9V boferii stool goront voor vele

uren zoekplezier.

De CS990XD is niel voor niks, sinds ziin inlroductie
één von de meest verkochte detectoren.
De CSSSOXD discrimineert geliiktiidig op het i . '? "
meterkonool en vio het oudiokonool. Een hoge ù u . I -
toon geeft een goed obiect oon en een loge toon 

+Ã"É.-'-geeft biivoorbeeld een spiiker oon. Grondeffect en
discriminotie ziin inslelboor.
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesysfemen B.V.
Hel Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0lr73 5481199 fox: +31 (0lr73 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3tlx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
defeclor. De 17 k1z frequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luisïert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikl dil een goede deleclors te moken.

De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevesligd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
deleclors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood
- Officieel imporleur C.Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eigen gorontielermiin von 3 joor

- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)



Ga naar; www.detectoramateur.nl

Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser
Verder alles voor de hobby zoals accessoires,
boeken etc verkrijgbaa r.

MidHolland Detectoren
Zwaluw l5
3752 NW Bunschoten
fel:033-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

PolderVondsten
Uniek magaztne over geschieden¡s

en archeologie met de mooiste
bodemvondsten van Nederland
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il\ Wordt abonnee
voor slechts 9,95 per jaar (incl verzendkosten)

PolderVondsten verschijnt 2 maal per jaar
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Het abonnement kun je afsluiten per e-mail:

info@polderuondsten.nl of stuur een brief naar

PolderVondsten, Achter de Vest 2-b, 1621 GJ Hoorn.

Telefonisch mag natuurlijk ook 0229-247 444

(vragen naar PolderVondsten redactie)


