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U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensenr ons doel is om u zo goed
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren.

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelij ke garantie 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

Bezoek onze website of
bel voor een vr¡¡bl¡¡vende
afspraak.



GROTE METAALDETECTOR
VERBO UWI N GS U ITVE RKOO P !

ln april is begonnen met de lang geplande en tewenste verbouwing.

Het oppervlak van ons bedrijf wordt ruim verdubbeld en er komt een toilet voor
bezoekers. Om de grote toename van de verkoop ter plaatse en van de on-line
bestellingen goed aan te kunnen is deze verbouwing voor ons van essentieel belang.

De ruimte die wij tot nu toe tot onze beschikking hebben staat nokkievol met detectors
en accessoires. Om tijdens de verbouwing toch goed uit de voeten te kunnen willen we
wat overtollige voorraden kwijt. U als consument kunt daar gedurende de maanden
april en mei volop van profiteren !

Wanneer de verbouwing zo begin juni helemaal is afgerond kunnen we het assortiment
weer verder uitbreiden omdat daar dan alle ruimte voor is.

Tot het zover is nu dus eerst VERBOUWINGSUITVERKOOP!

Lees er alles over op onze site onder "NlEUWS" of bel voor een interessante aanbieding.

M et vri e n d e I ij ke g roet,
DirkJan Laan

(reacties : i nfo@dj I aa n. n l)



Op zaterdagmorgen 3 november
2007 was ik al tegen een uur of 1 1

in het bos om lekker een dagje te
gaan zoeken. De broodjes voor de

lunch zaten in de fietstas en ik had

er goed zin in.

Het bos was nog niet erg oud en meer

een speelbos voor kinderen. Maar de om-

geving was wel oud, dus wie weet vond

ik nog een oude zilveren munt of iets

dergelijks. Het eerste signaal naast mijn

fiets resulteerde al in een zinken dub-
beltje. Daarna kreeg ik geen signaal meer

maar een hoop gekraak.... de koptelefoon

was helaas overleden. Dan maar met de

reserve-koptelefoon verder en dat was

een gepruts, want dat ding gleed steeds

weg, en het snoer haakte overal aan vast.

Na een kwar-

tier werd het

nog erger; de

één na de an-

dere wandelaar

sprak me aan

over de hobby.

Nadat onge-

veer 5 man mij in een uur de oren van de

kop hadden gevraagd over de detector
was ik het zoeken al aardig zat aan het

worden. En de vondsten bleven helaas

ook uit, een paar stuivers en centen was

alles wat ik vond.

Op een gegeven moment kreeg ik onder

een houten slagboom aan de rand van

het bos nabij een bankje een signaal rond

de treklipjes, volgens het display van de

detector. Aangezien ik mezelf had aange-

leerd om maximaal tot foil te discrimine-

ren en de rest op te graven, groef ik dus

een gaatje en verwachtte een treklipje.

Het was nog wat gepruts om de vondst te
vinden, want de bodem zat vol steentjes.,.

ln plaats van een treklip floepte er een

donkergeel krom geval uit de grond.

lk kon het geval niet direct thuisbrengen

en heb het in mijn broekzak gestopt.

Een klein half uur later heb ik het even

rustig bekeken... verhip, dat lijkt wel een

oude gouden ring met een hoog goud-
gehalte,

Na eenjaar lang diverse experts om ad-

vies te hebben gevraagd en ook op een

paar fora de ring te hebben gepìaatst,

blijkt het hoogstwaarschijnlijk om

een 1 Be-eeuwse gouden ring te gaan.

Vorige week heb ik de ring opgehaald

bij de goudsmid. Deze beste man heeft

hem keurig gerestaureerd en de ring in

oude staat gelaten. Het goudgehalte is

boven de 20K, aangezien de goudsmid

en ook een andere juwelier (waar ik ben

geweest) niet verder kunnen testen dan

20K blijft het echte goudgehalte nog

even niet helemaalzeker. De goudsmid

vermoed dat het zeker tegen de 22Kkan

zijn. Het gewicht van 5 gram is ook erg

zwaar voor een kleine damesring die

amper om de bovenkant van mijn pink

past. Een mooie verrassing zo op een dag

datje koptelefoon kapot gaat, je knet-

tergek wordt van alle belangstellenden

en weinig vondsten hebt.

Succes met jullie magazine en hopelijk

kan ik ooit nog eens een mooie oude ring

plaatsen.

Egbert

vvvvrrv. d etecto ra mate u r. n I
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Van de voorzitter

Beste leden

De rneeste boeren hebben de landerijen rveer

ingezaaid en dat is voor menig lid reden om op een

andere manier te gaan zoeken. De groep waterzoe-

kers groeit dan ook gestaag en het is mooi om te zien

dat er een aantal zoekers zeer actief is om via fora en

lvebsite, de gevonden sieraden zoals trouwringen en

dergelijke weer bij de eigenaars terug te bezorgen.

Ook dit zijn metaaldetector amateurs die de hobby is

het zonnetje zetten.

Het ledenaantal van de vereniging groeit ook gestaag en dat is natuur-
lijk alleen maar positief.

Voor wie een beetje actief is op het net, zal al wel gezien hebben dat de

vereniging een geheel nieuwe site heeft, met allerlei leuke en informa-
tieve nieuwe onderdelen. Het is zeker de moeite u'aard om hier een

kijkje op te nemen

Determinatiedag. Op onze website zullen we ook z.s.m. de gegevens

van onze nieuwe determinatiedag plaatsen. Deze dag zal eind juni
begin juli plaatsvinden.

We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie in de omgeving van

Bergen op Zoom, voor een zoekdag in het najaar. Mocht u iets weten,

laat het ons weten zodatwe actie kunnen ondernemen. De aangever

van een locatie (velden met zalenaccommodatie) krijgt een beloning

van 50 euro.

Van de redactie

Als wørme bro o dj es.....
Als je zo de advertenties van diverse merken detectors bekijkt, rukt
het digitale tijdperk steeds verder op. Zelfs de goedkopere typen de-

tectors worden langzamerhand voorzien van schermpjes, waarop alles

rqat de zoeker maar wil weten, is te lezen. En dat is een logisch gevolg

van de digitalisering van heel veel andere producten die ons dagelijks

omringen. Telefoons met schermpjes, navigatiesystemen, GPS enz.,

we zijn er helemaal aan gewend en kunnen bijna niet meer zonder.

De jongere generatie zoekers groeit helemaal met de schermpjes en

tiptoetsen op. En de oudere generatie zoekers stapt langzamerhand

ook over van de oude vertrouwde knoppenkast naar de lichtgewicht

tiptoetskast met meerdere frequenties. Sommige populaire modellen

detectors van toch wel ruim 1100 euro schijnen als warme broodjes

de winkel uit te vliegen. Toch nog steeds een hoop geld; hoezo crisis?

De detectormerken die niet snel genoeg met die nieuwe technieken

mee gaan, kunnen het in de toekomst wel eens heel moeilijk gaan

krijgen. Natuurlijk blijven er altijd zoekers die een knoppenkast

prefereren boven een tiptoetskast. En waarom ook niet, de knoppen-

kast heeft jarenlang voldaan, en de ervaren zoeker kan en zal er in de

toekomst ook nog genoeg mee vinden.

USB, Bluetooth, je kon er op wachten: een metaaldetector die via USB

is aan te sluiten op de computer. Natuurlijk kon je voor een XLI al

heel lang programma's via Internet opzoeken en dan handmatig in de

machine invoeren, maar nu wordt het de zoeker wel heel gemakkelijk

gemaakt. Inpluggen in de computer en je hebt zo een nieuw zoekpro-

gramma. Tja wel wat anders dan die

grote zlvare schoenendozen met knop-

pen van zo'n25 jaar geleden.

aaaa

Rest mij om een ieder die vroeg met vakantie gaat een fijne vakan-

tie te u'ensen. Zorgdal als u uw detector meeneemt, u geïnfor-

meerd bent over de plaatselijke regels.

Met vriendelijke groet,

Roy Hutters

APV metaaldetectie Houten

Om de archeologie op de achttien

archeologische rijksmonumenten

extra bescherming te bieden heeft de

gemeente Houten een metaaldetector-

verbod ingesteld. Dit verbod is tevens

van kracht op archeologische

onderzoekslocat¡es, met

uitzondering voor

diegene die beschikt

over een opgrav¡ng-

vergunning. Met het

detectorverbod wil de

aaaaaoaoaaaaaao

gemeente een krachtig signaal afgeven

waaruit blijkt dat ze zuinig zijn op het

archeologisch erfgoed.

De wettelijke basis voor de aanwijzing

van de genoemde monumenten en

onderzoekslocaties ¡s het Detectieverbod

dat in 2006 in de Algemene Plaatselijke

Verordening (APV) is opgenomen (Ge-

meenteblad, 2008,09; Hoofdstuk 5, Afde-

ling 10, Artikel 5:38 Detectieverbod). Op

11 maart 2009 is het verbod in werking
getreden en is degene die op de aange-

wezen locaties het verbod overtreedt

Kees Leenheet

Reàactie

strafbaar. Op grond van het bepaalde in

de APV betreft het een hechtenis van ten

hoogste drie maanden ofeen geldboete

van de tweede categorie (maximaal

€ 3700). De handhavende rol ligt bij de

politie. Om burgers attent te maken op

het verbod worden bij archeologische

onderzoekslocaties tijdel ijke verbodsbor-

den geplaatst. De locaties van de achttien

archeologische rijksmonumenten kunt u

zien op de Archeologische Maatregelen-

kaart (Categorie 1a) welke is te down-

loaden op de website van de gemeente

Houten.

Determinatiedag
Kijk eerdaags op www.detectoramateur.nl
voor de gegevens.

a a a a o a a a



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

Nieuwsblad.be
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I Tekst Leon Mijderwijk ]

boekrecensies
Stad en land

Veel detectoramateurs hebben zich dankzij hun hobby ontpopttot
kenners van de geschiedenis van hun stad ofstreek. ln deze boek-

bespreking staat de stads- en regionale geschiedenis centraal.

Stadswording
Bij uitgeverij Verloren is de

tweede druk verschenen van

Stadswording in de Nederlanden.

ln deze bundel staan diverse

auteurs stil bij belangrijke as-

pecten van stadswording. ln de

zeven artikelen komen onder-

meer de ruimtelijke ordening,

de stad als grafelijk centrum en

stadsrechten aan bod. Stads-

geschiedenis is momenteel

booming.ln veel steden werken

historische verenigingen, ama-

teurhistorici en professionele

vaklui aan stadsgeschiedenis-

sen. Deze ontwikkeling was

al gaande toen in 2004 een

studiedag werd georganiseerd,

waarvan deze bundel de neer-

slag is. Het thema van die dag

was het zoeken naar overzicht

in de geschiedschrijving van

de stadswording. Logisch, want
dat overzicht is ver te zoeken.

Omdat er vanuit verschillende

specialismen en disciplines

wordt gewerkt, is de versnip-

per¡ng groot.

Nadeel van een bundel die is

opgebouwd uit bijdragen van

meerdere auteurs is vaak de

herhaling van zetten. Ook in

Stadswording heeft de redactie
geen kans gezien aan dit euvel

te ontkomen. Zo is de definië-

ring van wat een stad nu pre-

cies is een terugkerend vraag-

stuk, evenals de vaststelling dat

er nog veel onderzoek verricht
moet worden. Maar als je deze

herhalingen voor lief neemt,

bevat de bundel interessante

bijdragen. Daarbij wil ik die van

de hand van Frans Theuws ze-

ker noemen. Hij schrijft over de

ontwikkeling van middeleeuws

Maastricht. Naast de twee klas-

sieke modellen die er zijn, biedt
de auteur een eigen model. Hij

doet dit vooral met het doel als

"discussiebijdrage te functio-
neren." De modellen zijn voor
een groot gedeelte gebaseerd

op archeologisch onderzoek.

Juist het gebrek van onderzoek

in bepaalde gedeelten van

de stad brengtTheuws tot de

uitspraak dat zijn model zou

moeten uitnodigen tot werk

voor de archeologen. ln het ge-

bied waar weinig is gegraven,

vermoedt hij een Karolingisch

castrum. Door de vorm van

zijn artikel, het vergelijken van

verschillende visies, blijft de

informatie direct hangen bij de

lezer. Dit is het enige artikel dat
slechts aan een stad is gewijd.

Stadswording in de Nederlanden

is interessant voor degene die

zich interesseert voor stadsge-

schiedenis in de middeleeuwen

en die over de muren van zijn

eigen stad wil kijken. Algemene

ontwikkelingen en het gebruik

van verschillende geschiedkun-

dige bronnen komen impliciet

en expliciet aan bod. Dat

uitgeverij Verloren een tweede

druk uitgeeft, is een teken dat

de interesse voor de stadsge-

schiedenis nog springlevend

is. Aan de andere kant maakt

het duidelijk dat er vijf jaar na

de eerste uitgave nog steeds

gezocht wordt naar overzicht.

Stadswording in de Nederlonden,

Op zoek naar overzicht

Middeleeuwse studies en bronnen

LXXXV

Reinout Rutte en Hildo van Engen

red. (Hilversum 2008)

lsBN 978 908/04081 9,€19,-

Uitgeverij Verloren, Hilversum; www

verloren nl

'Hand'boekjes
Waanders Uitgevers geeft

'hand'boekjes uit; vernoemd

naar het handzame formaat. De

boekjes zijn bijna honderd pa-

gina's dik. Veel van deze bladzil-

den zijn gevuld met illustraties,

veelal foto's die zorgen voor

een nostalgische sfeer: kaarten,

schilderijen, maar vooral

taferelen uit de late negen-

tiende, begin twintigste eeuw.

Geheel in de stijl die Waanders

hanteert in series als Ach lieve

tijd en Als de dag van gisteren.

Maar de'hand'boekjes zijn

meer dan plaatjesboeken. leder

deel is gewijd aan een bepaald

onderwerp. Soms algemeen

van aard (religie, bestuur), soms

over de bijzonderheden van de

streek.

Op de geschiedenissite www.

historien.nl heb ik recensies

gepubliceerd over de reeks

De kleine geschiedenis van het

Groene Hart. Over de boekjes in

die reeks kan ik het oordeel vel-

len dat auteurs met de nod¡ge

kennis van zaken schrijven

en er veelal in slagen in kort

bestek een beeld te schetsen

van de'eigenaardigheden'van

de streek. Er zijn'hand'boekjes

over streken (Groene Hart en

de Friese Wouden), provincies

(Drenthe en Limburg) en ste-

den (Tilburg). ledere serie heeft

een begeleidende website,

'Hand'boe(es van Waanders over

verschìllende steden, streken

en provincies, per deel € 6,95

Waanders uitgevers (Zwolle), www

waanders nl

Reeuwijkse land
Een typisch'streekproduct' is de

uitgave Het Reeuwijkse land, De

I a n d sch a psg es ch i ed en is va n een

' me rkwaard i g' g ebied, geschr e-

ven door Sophie Visser. Een

herdruk van dit boek uit 2007

is verschenen bij uitgeverij

Walburg Pers. De uitgave is

geTnitieerd door de gemeente

Reeuwijk en de plaatselijke

Oudheidskamer. Het boek is

vooral interessant voor bewo-

ners binnen de'poldervierhoek

Gouda, Alphen, Woerden en

Oudewateri Sophie Visser heeft

zich daarbij verdiept ¡n de

literatuur over dit gebied. Het

Reeuwijkse land is eigenlijk een

kort en bondige samenvatting

van die literatuur. Chronolo-

gisch geeft de auteur een over-

zicht van het ontstaan van het

De kleine geschieilenis oan

j ¡.*'t' , HART
- 
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Klaac 6ot

Weer een nieuw avontuur

Zo,wal een weer zeg, heerlijk. Het is acht uur in

de ochtend en we zitten aan het ontbüt. Zo'n

zonnetje heb ik en vele anderen met mij, in tij-
den niet gezien. lk kijk m'n vriendin aan en zeg:

'Laat ik vandaag eens een atvtje nemen'. Even

geen kunst aan mijn hoofd, maar een koptelefoon.
Geen kwast en verf in mijn hand, maar een detector en een

schep.

lk pak mijn spulletjes bijeen; waterpak, schep, detector en

proviand. Zo, even voor vertrek een batterijcheck. Hmm, tja

niks, dood als een pier. De detector maar even voorzien van vers

bloed. Nee, de patiënt lijkt hier n¡et positief te reageren. Het

word t¡jd voor een grondige inspectieronde. De patiënt wordt
open en bloot gelegd. Het functieonderzoek van de machine

kan beginnen. De klok tikt ondertussen vrolijk verder, voor ik

het weet is het 10.00 uur. Uiteindelijk maak ik alle contacten

schoon en zet de machine weer in elkaar. Daar begint spontaan

het hart weer te kloppen. Gelukkig, mijn oude trouwe kame-

raad is nog niet van mij heengegaan. Oké vriend, in de auto

dan kunnen we gaan.Voor ik bij de deur ben, komtereen grote

gele vrachtwagen voorrijden en blokt de zon, een schaduw valt

er over ons huis.'Wat nu weer?'denk ik. De bel gaat en terwijl

ik de deur open, weet ik hoe laat het is. lnmiddels half ell maar

dat bedoel ik niet. Een pallet met maagdelijke schildersdoeken

is gearriveerd. Tja, nou, eerst d¡e maar weer verwerken en stuk

voor stuk naar zolder brengen. Terwijl de laatste boven is, ben

ik bekaf. Maar goed ik kan weg.Tuffend over de snelweg, merk

ik dat het steeds langzamer gaat. Uiteindelijk sta ik en vele

anderen st¡1. Het is gebeurd: file. Ja, lieve lezers uit het hele land,

ook wij in het Noorden kennen dit begrip. Het klokje van de vrij-

heid tikt verder. Schuifelend voorwaarts blijkt dat de mannen

van oranje het nodig vinden om de weg weer eens extra strak

te maken. Heerlijk, want dan kunnen we straks weer met een

gerust hart met 150 op de teller aan een flitspaal voorbijrijden.

landschap, de ontginningen in

de twaalfde eeuw, het voortdu-

rende'watermanagementi de

klei- en turfwinning tot in de

negentiende eeuw en het leven

van de mensen in deze natte

omgeving. Het verhaal wordt

ondersteund door veel illustra-

ties, bovenal kaartmateriaal.

Hoewel Visser aangeeft dat ook

excursies in het veld hebben

plaatsgevonden, hadden deze

verkenningen m.i. een promi-

nenter plaats mogen innemen.

Het is juist zo bijzonder dat in

dit - toch sterk verstedelijkte -
gebied zoveel sporen te zien

zijn van de activiteiten die de

ontginners en turfstekers heb-

ben achtergelaten. Door dat te

laten zien, maak je een link met

het actuele hedendaagse land-

schap inzichtelijk. Dit lijkt me

interessant voor de doelgroep

van een streekgeschiedenis

zoals deze. Sophie Visser heeft

vooral een geschiedkundig

verhaal geschreven. Door haar

schrijfstijl en de vele illustraties

is dat zeker de moeite waard

Moedeloos en zuchtend komt de stoet vooruit. Uiteindelijk,

kom ik op de plek van bestemming.Tijd voor de lunch zullen we

maar zeggen. Nadat ik de laatste boterham met pindakaas heb

weggewerkt, trek ik mijn waadpak aan. Met de broek halverwe-

ge de navel, bedenk ik me dat een waterzoeker maar beter zijn

blaas ledigen kan voordat hij het water instapt. Mijn waadpak

gaat dus linea recta weer naar benee en de wildplasserij kan

beginnen. Opgelucht trek ik het pak weer aan en pak ik mijn

spullen. Net als ik de auto dicht wil gooien gaat mijn mobieltje

af. Een kleine twijfel door mijn hoofd. . . zal ik doen alsof ik hem

niet gehoord heb? Me moreel verplicht voelent neem ik toch

maar op.'Hallo, komt het meneer gelegen om een interview te

doen? We willen graag een artikel over uw kunst doeni'Welja,

tuurlijk, dat kan allijd:zeg ik als een boer met kiespijn. Zwetend

in mijn pak beantwoord ik de vragen van de spitsvondige jour-

nalist. Altijd oppassen met het geven van je antwoord hangt in

mijn achterhoofd. lk heb gemerkt dat als je over A praat men

over B schrijft. Rare jongens die journalisten. Zo klets je zomaar

weer een half uur weg. lk rond af omdat ik nu echt een gevoel

van op hete kolen zitten krijg.

Met een pak dat van binnen inmiddels net zo nat is als het

water waar het mij tegen moet beschermen, loop ik van de

parkeerplaats richting het strand. Het lijkt wel zomer, Allemaal

korte broeken, ontblote lijven en bikini's en dat in begin april.

Men kijkt naar mij alsof ik van een andere planeet kom. Wie is

hier nu gek? lk weet zeker dat mijn gulp niet open staat want

die heb ik niet in dit pak, maar toch kijk ik automatisch of dit
wel het geval is. lk versnel mijn pas naar het koude water.

Eindelijk, de vrijheid, het ruime sop. Het sop dat ik met niemand

hoefte delen, behalve dan met een paar eenden. lk verkies de

diepte, de rust, het kalme water. Zucht, heerlijk zo'n atvtje, Dag

wereld, dag bloemen, dag lieve kinderen, weltrusten dit was

weer een nieuw avontuur van Klaas.

De londschopsgeschierlelis
vcn eel.lme_rkwoordigl gebied

voor bewoners van dit ge-

deelte van het Groene Hart.

Het Reeuwijkse lond, De lond-

sch a p sg esch i ed en ì s va n ee n

'merkwaardig' gebied

Sophie Visser (Zutphen 2009;

eerste druk 2007)

lsBN 90 5730-641 -7, € 19,9s

Walburg Pers,

www walburqpers nl
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lTekst: Tjibbe Noppert l

Zoalszo vaak uit de geplaatste zoekverhalen valt op te maken, en natuurlijk

ook door eigen ondervinding, zijn de meeste duiten die je vindt bijna niet

meer verzamelwaardig. Zij zijn bijna allemaal aangetast door de bodemzu-

ren. Dit komt natuurlijk door het materiaal waar ze van zijn gemaakt, met

zilver en goud heb je daar geen of bijna geen last van. Koper, het materi-

aal waar duiten van zijn gemaakt, is nu eenmaal gevoelig voor deze in de

bodem aanwezige zuren. Door de extreme bemestingen van de akkers die

elk jaar maar weer plaatsvindt, wordt de zuurgraad van de bodem dusdanig

hoog, dat de koperen duiten door hun lange verblijf in de bodem bijna al-

tijd zijn aangetast. Wat dan overblijft, zijn dan de zogenaamde doorkijkers'

of 'koperplaatjes'waar verder weinig of niets meer op valt te ontdekken

(Foto 1).

Soms heb je geluk en

is er één de dans

ontsprongen doordat
hij in wat neutralere

bodem lag ofgoed
was afgesloten van

zuurstof en water en

het oxydatieproces

dus minder kans kreeg
(Foto 2).

Zo zochten mijn zoekmaat Marten

en ik een poosje geleden op een

veldje van een familie in Opwierde

bij Appingedam. Ook hier, net als op
heel veel plaatsen in deze omgeving
het normale'tableaul musketkogels,

knoopje, gespje, enz. Jullie kennen

dat wel. En natuurlijk niet
te vergeten de duiten.

En deze keer was er

gelukkig nog een

enkele bij, die nog

thuis te brengen was
(Foto 3).

De familie riep ons op
een bepaald moment

binnen voor koffie (en lek-

kere koek). Natuurlijk kwamen toen
de vondsten op tafel en waren deze
mensen toch erg enthousiast bij het
zien van de vondsten die van hun veld
af waren gekomen. Ze bekijkend en

pratend maakte de eigenaar de op-
merking van:"Wij moeten ergens ook

nog een doosje met munten
hebben liggen. Die zijn

nog van vader geweest,

die heeft ze vroeger al

eens verzameld, maar
wij hebben daar eigenlijk
nog nooit weer naar om-

gekekenl'Na wat gezoek

in kasten en laden kwam
een bakje te voorschijn en werd

de inhoud op tafel geleegd. Jammer

dat er toen geen foto's van ons zijn
genomen, want op dat moment zaten

wij echt metbgen op steeltjes'en

open mond te kijken naar wat daar op
tafel was komen te liggen. Een scala

aan prachtige DUITEN (en dan bedoel

ik ook echt PRACHTIGE DUITEN) en

andere exclusieve munten en pennin-
gen. Ze waren merendeels een aantal

honderden jaren oud, maar toch leek

het net of zij gisteren pas waren gesla-

gen (Foto 4).

Zoals wij hebben ondervonden , ziln er 'duiten' en DUITEN



Een heel verschil en duidelijk te zien,

wat hun pas gevonden'broertjes en

zusjes'in de grond hebben mee moe-
ten maken (Foto 5).

En dan te bedenken hoe blij je kon
zijn met je eerste gevonden duiten,
waaropje nog net kon ontdekken
waar ze weg kwamen en hoe oud
ze waren. lets anders wat ons bij het

bekijken direct opv¡el, was dat er ook
een aantal bewerkte duiten bij waren.
Sommige aan de omtrek getand en

een tweetal geperforeerd, misschien
met de bedoeling om ze als hanger te
gebruiken (Foto 6).

Bij nadere inspectie

van de duiten bleken er

ook nog eens twee bijzon-

dere exemplaren tussen te zitten.
Namelijk een Frisia-duit, waar op de

voorzijde én keerzijde het wapen-

schild stond met de twee naar links

gaande leeuwen, dus geslagen tussen
twee wapenstempels (Foto 7).

Een andere duit vertoonde echte dub-
belslag'en is het muntplaatje, bij het

slaan van de munt ¡ets verschoven en

twee maal geraakt door het onder- en

bovenstempel.

Al met al, een heel fijne morgen daar

in Opwierde en het'vinden'van zulke
prachtige duiten nu dan eens niet
met de pieper, maar zomaar op tafel

binnen, is toch ook een fantastische

belevenis.

"Piep" en vind ze,

Tjibbe

I Tekst Jan Zijlstra / Foto: Johan Koning ]

Kortehemmen.

rond, handvat en oog afgebroken. Koperlegering (?).

Bruinsma (is ook de vinder).

S'EVAHRT FREMI ALFEIN= zegel van Evert (Everhart) minderbroeder; raadsheer

of raadgever (zie opmerkingen).

Klein wapenschild in een geornamenteerde driepas. Daarbinnen

arcering(heraldisch rechts) en vleugel.

1 5e eeuw.

De laatgotische gestileerde letters en het ontbreken van interpunctie maken

de tekst moeilijk leesbaar. De hier gegeven oplossing is misschien voor verbete-

ring vatbaar. Dat geldt ook voor de interpretatie. De persoonsnaam is in een

ongebruikelijke spelling maar dat zien we wel vaker. Het woord FREMI is hier geduid als een afkorting van het

Middelnederlandse Fremineur (Franciscaan of minderbroeder) en ALFEIN staat voor raadsheer in het schaakspel.

Wellicht mogen we dat laatste hier als een synoniem voor raadsheer of raadgever (adviseur) opvatten.

Prof. Hans Mol van de Fryske Akedemy heeft bedenkingen m.b.t. bovenstaande lezing. Het Latijnse Frater Minor
(FRAMI) i.p.v. FREMI zou volgens hem meer voor de hand liggen. Ook een wapen(schild) acht hij voor een min-

derbroeder onwaarschijnlijk. Hij suggereert daarom dat het hier een patroniem en plaatsnaam betreft. (Alphen?)

Overigens erkent Mol het bestaan van uitzonderingen en afwijkingen.

ln de los georganiseerde orde kwamen strenge en minder strenge stromingen voor. Een klein en afwijkend

wapenschild lijkt derhalve niet per definit¡e onmogelijk.

Er is nauwelijks heraldische symboliek (er zijn voorbeelden van een geheel leeg wapenschild).

De tekst in de volkstaal wijst ook voor een geleerde monnik van een bedelorde op nederigheid.

Registratie middsleeuze em
Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Ra ndschrift:

Voorstelling:

Datering:

Opmerkingen:
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Zoeken zonder detector
Op een mooie dag reed ik, samen met een kameraad, naar de

Westhoek (België). Enkele maanden geleden had ik toestem-

ming gekregen om te zoeken op een veld.Toch wilden we eerst

nog even bij deze landbouwer aankloppen. We hadden pech. ln

het bewuste dorp was een kermiskoers, waardoor we onze boer

niet konden bereiken. Geen probleem. Dan reden we eerst naar

onze zoekstek en bezochten nadien de boer. We reden verder.

Plots zag ik aan de linkerkant een enorm leeg veld.

Hé, vroeger was dit toch een weide? Een

eindje verder kon ik de auto draaien,

om terug te keren. De eigenaar van het

bewuste veld was ernaast met de tractor
aan het werk. Hij vertelde ons dat de

weide het jaar ervoor voor de éérste maal

was geploegd in misschien wel 100 jaar.

Tezelfdertijd had men het hele terrein

gedraineerd. Heel wat zaken had hij

langs de zijkant van het veld geworpen.

Toestemming krijgen om te zoeken was

geen probleem. Er mocht echter niet ge-

lopen worden op het bewuste veld. Er was

gesproeid met een product, dat een film

over de grond legt waardoor er geen on-

kruid kan opschieten. Loopje daarop, dan

schiet het onkruid op, op de plaats waar je

gelopen hebt. We begonnen dus rond het

enorme veld te lopen, zonder detector.

Gewoon kijken wat eru¡t was geworpen.

Op het bewuste veld was er tudens de Eerste Wereldoorlog heel

wat bedrijvigheid geweest. We bevonden ons in het achterland

van het Britse front. Doordat de weide net naast de weg lag, was

hier het eindstation van een spoornetwerk gelegen. Vanaf de

weg kon men goederen overhevelen van vrachtwagens op de

trein.

Op hetzelfde veld lag toen ook een barakkenkamp. Waarschijn-

lijk werden hier goederen opgeslagen (waarschijnlijk munitie) en

was er accommodatie voor de personen die in het station werk-

zaam waren. Jaren geleden had ik in de nabijheid een bronzen

eetkommetje gevonden u¡t lndia. Troepen uit British West lndia

zullen hier hun logement gehad hebben.

Tot slot waren er net ten noorden van de vroegere weide

loopgrachten aangelegd, die deel uitmaakten van een loop-
gravenlinie. Verschillende opeenvolgende linies werden in het

Britse achterland aangelegd. Moest men achteruit wijken bij

een Duitse aanval, dan had men direct goed uitgebouwde lijnen

waar men op kon terugtrekken.

Al gauw begon onze wandeling resultaten op te leveren.

Verschillende metalen dwarsliggers van de smalspoorlijnen

lagen langs de zijkant gesmeten. Er lagen ook schroefpalen, in

de volksmond ook wel krulijzers of zwijnenstaarten genoemd.

Dit waren metalen draai-ijzers, die men geruisloos in de grond

draaide. Daaraan werd

dan prikkeldraad be-

vestigd. Ook een Duitse

bodemontsteking van

een zwaar Duits pro-
jectiel, lag op de zijlijn.

Een grote bovenge-

ploegde fles maakte ons

opmerkzamer, en op

het veld bemerkten we

glasscherven en stukken

van rumkruiken.

Juist naast het veld was een leegstaande hoeve gelegen. Nog

steeds staan hier dezelfde gebouwen, zoals ook de soldaten

deze toen gekend hebben. Midden op het erf lag nog een hoop-
je ijzer. Alles was van het veld afkomstig. Hiertussen vonden we

een schildplaat. Een scherpschutter kon door het gat in de plaat,

de vijand in de gaten houden. Met zijn geweer kon hij op de

vijand schieten, zonder zich te moeten blootgeven. Het gat in de

plaat kon ook afgesloten worden. Achter de hoeve wachtte ons

echter een verrassing. Wat een hoop ijzer! En allemaal bovenge-

ploegd. Daar kwam de boer aan. "Ja jongens, k'tjk maar of je nog

iets vind"Watertandend begonnen we al het ijzer te verleggen.

De detector hoefden we vandaag niet meerte gebruiken.

De volgende zaken werden gevonden:

. Een Brits geweer, Lee Enfield. Een model dat op het einde van

de oorlog in gebruik kwam.
. Een draadtang. Deze tangen werden gebruikt om prikkel-

draad door te knippen. Ze komen voor in diverse modellen.
. Een draadtang om op de geweerloop te bevestigen.
. Allerlei werkmateriaal zoals schoppen, een pios, een Brits

hakmes enz.

Zoeken zonder detector, het moet ook eens kunnen.

Paulvon Damme
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detectornieuws
White's brengt revolutionaire metaaldetector op de markt:

De White's Vision
White's heeft na 5 jaar onderzoek en ontwikke-
ling weer een nieuwe metaaldetector uitgebracht.

White's was in de tachtiger jaren de eerste met een

digitale metaaldetector, nu hebben ze een detector
met een kleurenscherm.

De White's Vision heeft een aantal nieuwe eigen-

schappen die hem meteen in hettopsegment
plaatsen.

Eigenschappen:
. De Vision heeft drie frequenties: 2,5 kYz,7,5 k{z,

en 22,5 k{z die tegefik werken.
. Er kan ook gekozen worden voor het gebruikvan

één frequentie.
. Kleuren LCD scherm met nieuwe behuizing voor

de display en een grafische weergave.
. Het kleurenscherm toont de respons van elke

frequentie afzonderlijk.
. Het scherm heeft 10 vooringestelde programma's.
. Draadloze hoofdtelefoon (Whitet verkoopt

draadloze hoofdtelefoons, maar je kunt je eigen

gebruiken).
. Dezelfde steel- en kastconstructie als de Whitet

DFX, dezelfde matzwarte kleur als de DFX 300.
. Standaard 2D (ofwide-scan) schotel van 10 inch

(22,5 cm).

. Uitwisseling van programma's via bluetooth ìs

mogelijk tussen detectors binnen een straal van 9

meter door een interne bluetooth data ontvanger.
. Uitgebreide Ground tracking en grondbalans

mogelijkheden.
. NiMH accu, dus geen"geheugen"(extra back-up

set wordt bijgeleverd).
. Er wordt gewerkt aan een uitwisseling van pro-

grammat via USB.

. Er is geen andere schotel nodig als er gekozen

wordt voor een andere frequentie.
. Transmit boost functie zorgt voor meer diepgang

op vage signalen. (maar vreet batterijen dus kort
gebruiken!).

. Kleuren, geluiden en icoontjes kunnen worden
aangepast aan persoonlijke wensen.

. Acculader is een cradle waarde accu ingezet kan

worden, De accu laadt in 2 tot 3 uur op en kan

dan 6 tot 1 2 uur gebruikt worden. Als de accu vol

is gaat het lampje uit.
. Verlichte tiptoetsen.
. Zowel in zoekmodus als in pinpoint modus is de

diepte te zien van de vondst.

Als de detector is opgestart verschijnt een menu

met zes keuzes nl: Programs, Sensitivity, Audio,

Discrimination, Frequency en Ground Balance.

De Programs optie geeft toegang tot 1 0 vooringe-
stelde programma's. Als er een programma gekozen

is kan er tijdens het zoeken simpel een instelling

gewijzigd worden door de enter toets in te drukken,

er verschUnt dan het zg. Live controls menu.

.-_-_--g
Ik heb onlangs een zilveren
Romeinse denarius (Tiberius

14-37) gevonden op een

grasland in mijn eigen dorp
Bergen (NH). Hier bevon-
den zich geen Romeinen
toentertijd, maar vermoe-

delijk komt de grond ergens

elders vandaan. Ik heb wel
altijd daar gelopen met de

gedachte om nog iets uit de

Romeinse tijd te kunnen
vinden. Mijn vondsten gaan

altijd in een plastic zakje,

ook deze munt verdween

daarin. Thuisgekomen

reinig ik de vondsten in een

ultrasoonreiniger om het

ergste vuil te verwijderen.

Toen ging er een schok door
me heen bij het zien van de

nfveren munt in nog zo'n
prima staat. Het is meteen
gemeld bij het Geld- en

bankmuseum en de Archeo-
logische Vereniging.

Met vriendelijke groet,

Ios den Broeder

ln de Sensitivity optie kan alles in gesteld worden

wat te maken heeft met de gevoeligheid. Aan/uit

opties zowel als schuifbalken zijn aanwezig om de

diverse instellingen te maken.

ln de Audio optie kunnen levels, tonen en basistoon

instellingen worden ingesteld. Tevens kan de

draadloze hoofdtelefoon worden aangesloten (zelfs

meerdere!)

ln de Discriminat¡on optie kan de hoeveelheid af te

wijzen rommel worden ingesteld. Dit kan overigens

ook in de live controls. VDI nummers waaronder een

rood blokje staat in het scherm worden afgewezen.

ln de Frequency optle kan een enkele frequentie of
alle drie de frequenties gekozen worden. Ook kan er

een'bffset" ingesteld worden: een kleine verschui-

ving van de frequentie om storingen van andere

detectors en elektrische storingen tegen te gaan.

ln de Ground balance optie kan de detector zo in-

gesteld worden dat de grond "transparant" lijkt voor
de detector. Dus geen versluiering van vondsten

door mineralen in de grond.

De pinpoint knop (of trigger) bepaald wat er tijdens

het zoeken op het scherm word weergegeven, er

zijn drie standen:

ln het midden Nu wordt het active search scherm

weergegeven met onder andere een nummer voor

de vondst per frequentie, een icoontje, de diepte en

het discriminatiepatroon.

Naar achteren Nu laat de Vision het Analyze scherm

zien waarbij in drie kleuren de drie grafieken voor

de drie verschillende frequenties worden getoond.

Ook hier zìen we een nummer voor de vondst (VDl

numbe0 een icoontje en de diepte.

Naar voren Dit is de pinpoint mode waarbij de

diepte in inches is afte lezen en voor iedere frequen-

t¡e de sterkte van het signaal te zien is.

Er zijn nog veel meer instellingen te maken.

Veel over de vision is al te lezen op onze website

www.detector.nl

M i d H ol I and Metaaldetectors.

Determinatiedag
Kijk eerdaags op
www.detectora mateur.n I voor
de gegevens.
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Twee ztlveren
knoeperds
Een maand lang was mijn detector verplicht op stal ge-

bleven. Eqn weekje lichte griep en drie weken harde vorst

waren hiervan de oorzaak. Maar de tweede week van het
jaar kon er weer - zij het met moeite - gezocht worden.

Samen met mijn zoekvrienden Hans en William trokken
we er op-uit. Na grondig onderzoek op de computer en

bestudering van enkele oude kaarten, besloten we om eens

in een geheel ander gebied te gaan zoeken. We hadden er

wel eens eerder aan gedacht, maar het was er nog nooit van

gekomen.
Helemaal was de vorst nog niet uit de grond, maar het

was goed te doen op dit licht-gecultiveerde veld. Toestem-

ming van de eigenaar was geen probleem, als we die van

de pachter ook kregen. Deze werd ook gevraagd, en hij

had ook gèen enkel probleem. De groenbemester die er

opgezaaid was werd er in het voorjaar toch gewoon onder
geploegd. Al snel bleek dat deze akker wel iets prijs zou

geven. De eerste muntjes kwamen al snel tevoorschijn.
Dat er niet alleen muntjes tevoorschijn kwamen bleek uit
het fe¡t dat Hans twee blauwe La Tène armbandfragmentjes
vond op het ooÇ en ook nog wat bewerkt vuuisteen. Wil-

liam vond een mooi fragment van een bronstijd speerpunt
en een gedeelte van een vroege gespplaat. lk had een mooi

zilveren knoopje en een zeer slechte Romein.

Maar de mooiste vondst kwam later. Op zo'n 20 cm diepte
haalde ik een grote zilveren munt tevoorschijn, Meteen

werd de vreugde gedeeld met Hans en William.

ln de koffiepauze met een boterham in de auto werd de

munt nog eens goed bekeken. Hoewel er erg veel vuil op

zal,zagen we al meteen dat het een goede kwaliteit munt

was. Na de pitstop was de concentratie een stuk minder,

alhoewel er toch nog wel verscheidene muntjes werden

gevonden.

Thuisgekomen heb ik eerst foto's gemaakt van de munt
zoals hij uit de grond was gekomen. Deze heb ik meteen al

op het forum (muntenbodemvondsten.nl) gezet in onge-
reinigde st?at. lk ben toen in de boeken gedoken en kon

al gauw een soortgelijke munt vinden. Op het forum was

ook al binnen een half uureen determinatie geplaatsti Het

blijkt een zeer zeldzame daalder van's Heerenberg te zijn,

geslagen in 1579 te Hedel, in opdracht van Graaf Frederik

van den Bergh. Op de voorzijde staat he! borstbeeld van de

graaf riàar linkS. Hij heeft het gevest van een zwaard in de

linkerhand en de rechterhand rustend op een toernooihelm.
Het gehele bovenlijf van de
graaf is zichtbaar gekleed in een

harnas. Aan weerszijden van de
graaf de cijfers van het jaartal

1579.

Het randschrift luidt als volgt: FREDERICUS c D Mo BA I

HO - BO HEDL D lW Dit ii voluit Fredericus comes de

Montensis, baronus in Hory.tçtr Boxmeel Hedel,

dominus in Werdt Dit betekent: graaf Frederik

van den Bergh, vrijheer (bannerheer) in Ho-

moet, Boxmeer, Hedel, heer in (van) Stevens-

weert.

Op de keerzijde staat een Wapenschild

met meerdere kwartieren welke is

getooid met een rijkelijk versierd

helmteken. Het randschrift hierop is:

MONEÍA NO A - R- GEN TRI G T5. Dit
is voluit moneta nova argentea triginta

stuvero, en betekent: nieuwe zilveren

munt (van) 30 stuivers.

De hele nacht heeft de munt doorgebracht
in verdund citroensap. Zondagmorgen kwam

hij voortreffelijk uit het sapje. Onbegrijpelijk wat
zo'n geel knijpflesje van de Aldi kan doen.



Je zult wel begrijpen dat we bijna niet konden wachten totdat we de zaterdag erop weer

naar dezelfde locatie terug konden. Het had die week's nachts licht gevroren en de grond
was hard. Enkele centimeters bevroren natte grond verplichtte je tot het kappen en wrik-
ken om een piepje boven te krijgen. Maar weer kwamen er mooie vondsten tevoorschijn.
Hans vond een mooi 6-stuiverstuk van Utrecht 1676 en een zeldzame duit van Thorn van

1613-1614. William had als topvondst een fragment van een La Tène fibula, en ik nog weinig
bijzonders.

Na een langere pauze in de auto waar we weer wat op temperatuur kwamen, gingen we nog voor
een paar uurtjes het land op. lets bijzonders werd er niet meer gevonden en zo rond een uur of
drie gingen we weer op weg naar de auto.
Je hoort en leest het vaa( maar het was dit keer ook echt weer het geval. Net voor de auto krijg
ik een mooie piep.74 op de schaal van 100 bij mijn Fisher F75, Dat was of iets moois of blik.
Deze haal ik nog even uit de grond, zei ik. Hans en William hadden hun detector al afgezet
en keken napr mijn gehak in de bevroren grond. "Het zal toch niet waar zijn" ontschoot
me toen ik in het kuiltje keek. Onder.de ogen'van Hans en William plukte ik weer een a,
grote zilveren knoeperd uit de grond.

Meteen was duidelijk dat dit een Spaanse Mat was. Het is een zeer herkenbare
munt: Grof geslagen op een grof-geknipte muntplaat. Na het gebruikelijke bad in
citroensap kwam ook hij mooi voor de dag. Het is een Spaanse Mat, geslagen zo

rgnd .1600 in Potosi in Bolivia in gpdracht van de Spanjaarden. De munt weegt
maar liefst 25 gram'dn is voor Spaanse Mat-begrfppen best wel goed te noe-
men. lkvind hem mooi doorz-ijn lelijkheid.

Je zult wel begrijpen dat we de komende weken rond deze locatie te vinden
zullen zijn. Hopelijk levert dat nog meer artikel-waardige vondsten op.

Onlangs is Godfried ScheUvens, provinciaal archeoloog van Brabant, een

avondje bij me op bezoèk geweest. Hij hèeft toen al onze recente vonds-

ten gereg¡streerd en zal ze zonodig doorsturen naar de ROB, Ookian
Pelsdönk vah het Penning_kabinet heb-ik op de hoogte gebracht van de
vondst van de twee grote zilveren munteR.
Met de daalder van's Heerenberg wil ik graag meedoen met de vondst
van hetjaar 2009. '

Kalel Beks'

.r*r-:,¡

1. Doalder vqn's Heerenberg

2. Spaanse Mat von I Reaal

3. Drie stadio iton schoonmoken

4, Steentijd werktuigje

5. Fragment LaTène frbulo

6. í-Stuiverstuk von Utrecht

7. Zilveren knoop

8. Frogment bronstijd speerpunt

9, Twee fragmentjes von La Tène ormbandjes

10. Korolíngische riemplaot

DETECTOR MAG ZTNE r04l MEr 2009
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vondst
. VAN HET

Dit voorwerp heb ik gevonden in de gemeente Kollumer-

land en het is van zilver, lk heb het op de bodemvondsten-
dag van de St¡chting lJstijdenmuseum te Buitenpost laten
zien. "De mantelhanger is niet helemaal compleet'i zo

oordeelde Zijlstra, die zich al tientallen jaren in de archeo-

logie verdiept. "De hanger werd gebruikt voor het sluiten

van de mantel". Door dergelijke vondsten kan de kennis over

onder meer de kostuumdracht in de 17-18e eeuw worden
aangevuld. Dat het een mantelhanger betreft, staat voor
Zijlstra als een paal boven water.'Je ziet ze wel eens op

een oud schilderij. Daarnaast maakt ook de techniek het

nog enigszins duidelijk'i Het gevonden exemplaar heeft als

initia len T.R. "Misschien een Tryntsje'i grapt Zijlstra. "Het is

in de Renaissancestijl': Soortgelijke bodemvondsten zijn er

volgens zijn informatie eerder gedaan onderWarstiens en

Ferwerd. "Maar, het Fries Museum er heeft nog niet één'i En

ookzou ik graag meedoen met de vondstvan hetjaar.

Luit Kloosterman

Uitslag vondst van het jaar

2008
Er werden 107 kaarten ingestuurd wat leidde tot onderstaande uitslag.

Metaalvondsten
1. Keltische muntschat, Paul CurfsTO stemmen
2. Vondsten langs de 42, (o.a. Keltische munten en gouden hanger),

Fredo van Eerkel 38 stemmen

3. 16e-eeuwse tinschat, Sjoerd Hoogenkamp 37 stemmen

4. Romeinse muntschat,Jan Kusters2T stemmen

5. Gouden ring uit"l70O,RenéVerhoef 25 stemmen

6. Gouden Noblevan King HenryVl 1422-146,Henkv.Hoek l9stemmen
7. Pelgriminsigne Coevorden, Gerard Kroeze 17 stemmen

8. Zilveren denari van Karel de Grote, P¡et van Schuppen 16 stemmen

9. Twee i 8e-eeuwse zilveren schoengespen,i. Wolf 13 stemmen

1 0. Stempel Oo'rjen en Teeffelen, Frans Dielissen 10 stemmen

1 1. Bronzen hondje, Klemens Bongard 9 stemmen

12. Gouden Franse Louis Dbr munt uit 1651 , Gerben ten Buuren 5 stemmen

13. Duiveltje, Raymon de Jonge 4 stemmen

14. Vroegmiddeleeuws kruisvormig voorwerp met raaf en monni[
Johan Postmo 2 stemmen

(foto Restouro)

Bijvondsten
1 . Rode en blauwe gem, Piet Verwey

70 stemmen
2. Briefe van 100 euro,WillemWeber

19 stemmen

Met de 3 prijswinnaars metaalvondsten

en de prijswinnaar bijvondsten wordt

contact opgenomen door de redactie.

' ,;,= Jn :d t *q¡ , ;' 'J 
,,"'



MINELAB

€, 1495,-
Met accessoires

Effiin Mennen: lt ñeó ya ndaag de GP Extrene (vooiloper GPX-4000 en 4500) eens æht op de proef
gesteld op een gatenkaas a[,ker Mar in het veileden al meer zîlveren en gouden nunten waren

gevonden, maar waar nu nienand neer îeß vond, Zie híer een gouden en een zílveren Kelt.

Nu kan zelfs op oude sites gezocht worden waar extreem veel

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

tjes eruit!

lets groter dieptebereik, 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.

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 basistechniek van de E-T¡ac komt uiteraard van de Explorer

5E, maar het software programma is helemaal op zijn kop gezet

en uitgebreid.

Het resultaat van deze grondige verbouwing:

- Nog snellere processors, door de snellere verwerking van de

signalen treedt veel minder camouflage van ijzer op.

zie voor onafhankel¡jke
beoordel¡ng op het
lnternet (lV¡nelabown-

ers) en maak contact
met de nu al talloze
E-lra. bezitleß

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 ¡¡zer 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 i5 dat de 'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bijvoorbeeld

op teneinen 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 ¡jzer u¡t te schakelen en zijn daarom

meestal minder geschik! hoewel ze wel

iets dieper gaan dan de DD schijven.

Lees het volledige testveßlag op
wwwdeted.nl

'Schatkist' vol informatie over
metaaldetectors, zoektechnieken,
vindplaatsen, vondsten en lang-
verborgen zoekgeheimen, 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 gratis) over op
GIRO 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro potto over naar onze Bank: IBAN
NL57RABO 0396743870 SWIFf RABONL2U naar DETECT in EnschedeVerqeet
niet je volledige naam en adres aan ons door te geven bij de banktransfer-of via:
¡nfo@detect.nl Kies de bijbehorende code voor het boek in de juiste taal: N1003
(Nederlands).

voor wie extreem w¡l!
Specificaties: -
- Pl Motion detector
- 11 inch dubbel D schijf \
- Wordt geleverd met Harnas en 8ungy.

- L¡th¡um lon batter¡j systeem

- Lengte: minimaal 1 1 00 mm, maximaal 1 100 mm

- cewicht 2400 gram

- Steel bestaat u¡t ûvee delen

- Extra leverbare schijven:

15 x 12 Semi-elliptisch dubbel D,

10 x 5 elliptisch dubbel D,
'l 5 x 12 semi elliptisch monoloop,

8 inch rond monoloop,

1 1 inch rond monoloop,

18 inch rond monoloop en de '18 inch dubbel D F- ,

POWERIIÍT 50
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Na 10 jaar is de

Powerlift 50 kompleet

vernieuwd. Flink

gesleutel heeft geleid

tot een ander ontwerp
met een dubbel zo

sterke richtmagneet van

neodymium.

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 productiewijze kunnen we deze

magneet echter goedkoper aanbieden dan

de vorige Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

s

dieper en stabieler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan de originele
schijven, gaan dieper en de pinpointing is beter.

Deze schijven zijn bijzonder geschikt voor terreinen die flink
afgezocht zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een grote schiif
sneller meer land kan worden afgezocht.

Leverbaar voor de nieuwe modellen van Minelab (Musketee¡;

Sovereign, Quattro, Explorer en SD en GPX detectors en

White's (DFX en MXT).

1 0 x 12 inch voor Minelab Exploreç Quattrq Sovereign en White's DFX en MXT 1 89,00
12 x 15 inch voor Minelab Explorer, Quattrq Sovereign en White's DFX en MXI 199,00.
Minelab GPX seri e 225,00
15 x l8 inch voor Minelab 5D Explorer Quattro, Sovereign en Advantage; White's DFX en MXI 225,00.
Minelab GPX serie 249,00
2t x t 7 inch alleen voor Minelab SD en GPX serie 289,00

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

Wooldriksweg 88, 7512 AV Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



De Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met25 en met

20 cm zoekschijf.

Het oude oplaadsysteem

is vervangen voor het veel

betere (geen geheugen) Nikkel

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.
Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-

telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.ERRA
X-TERRA 30

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

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties

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

Visuele Pinpoint, Vaste Alle Metalen-stand.

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

Noise Cancel, Hogere Gevoeligheidinstelling. 4 Toonhoogtes. Bovendien kun-

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

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

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor
hun zoektochten op totaal versch¡l-

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 lussen eb en vloed vanwege

het'natte zout effect' en weer andere laat de

hele kleine vooniverpjes 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).

26 cm
wide scan (DD)

schijf
€ 166,-

26 cm

elliptische schijf
€ 166,-

€,469,-

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

€ 995,-
Zonder extra accessoires

gepatenteerde multi frequentie techniek van Minelab.

Ten opzichte van zijn voorganger, de Quattro heeft de

Safari een hogere 'recoveryspeed' hersteltijd, waardoor je

meer goede voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt
vinden ! Bovendien is de Safari voorzien van de nieuwe

E-Trac zoekschijf.

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac

en voelt zich thuis onder alle omstandigheden
(ook aan zee tussen eb en vloed). De Safari

is superstabiel, je hoeft weinig rommel op

te graven, hoge gevoeligheid voor kleine

muntjes en een heel goed dieptebereik voor

normale en grote voorwerpen.

Net als de E-Trac is de Safari voorzien van

een 26 cm wide scan zoekschijf (gespaakt),

die breed de grond in gaat en dus meer grond

afzoekt bij elke zwaai dan detectors die met

concentrische zoekschilven zijn uitgerust,

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

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

zout¡nvloeden. Werkt op 17 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 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in

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

breder de grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer

grond en vondsten ! Wide scan schijven verliezen bovendien minder
van hun dieptebereik met name in kleigrond. Oplader en Nikkel

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

l€(*tu,! Safari

L

De Safari geeft veel waar voor zijn geld
en verslaat alle machines van de

De Safari is de vereenvoudigde versie van de E-Trac.

Aanzetten en zoeken en toch de voordelen van de

€ 769,-



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 schijf, waardoor deze nog geschikter

is op stort en terreinen met veel 
'uzer' € 249,-

þ{
ÞE € 869,

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-

ter¡jen z¡tten onder de armsteun verwe¡kt, in combinatie met
de superlichte 21 x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalan-

ceerde detecto¡ verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

Teso¡o is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionai¡e
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de

VaOUgf O voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
' schijven: een concentrische van 1 5 cm en een

€ 5 6 9, - iå'.ï:iJ -ïlìjÍ'o ii.i'#*n, * voor ers ver-

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met we¡nig vervuiling, klei en

andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven. en meteen het
dieptebereik drastisch te verbeteren. Het s¡gnaal wordt dieper de
grond ingedruk! zonder concessies te doen aan de stabil¡teit!

De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefhebbers, de
kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

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

Kleu¡: blauw, zwart
en grijs. [icht-gewicht: 1,3 kilo.Grondontstoring-
knop die secuur moet worden afgeregeld. fnlegbatterijen
(2 houder met 4 AA batt). Trekschakelaar met dual discri-
minatie.

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 beschermkap € 899,-

€ 749,-
+-

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón worden
groter weeÌgegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parkenenvervuildterreinzoeken. 

€ 669r-

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper. Uiüonderlijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine

I 5 cm concentrische schijf voonadig. De lobo is in twee

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

21 x 24 cm concentrische schijf.

Respectievelijk € 849,- en € 899,

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 prijsikwaliteitsverhouding I

Cortes

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

cibofa €, 469,'

Teión

Twee nieuwe zoekschijven van
Tesoro voor Tejon, Cibola, Vaquero
en Lobo (4-pins)

1 5 cm concentrisch voor € 149,-
25 x 30 cm wide scan voor € 199,-

Lobo Super TRAQ
Tiger Shark

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

Wooldriksweg 88, 7512 AV Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



GoIdMAXX Power
De GoldMaxx Power is een buitengewone detector,

omdat deze dieptebereik en gevoeligheid combineeft.
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!

549,00

899,00

ADX f 50, ADX 250 en ADVENTIS ll specificat¡es:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1 500 gram) en per{ecte balans

. Analyse van de signalen door microprocessors

. 2 Standen: alle metalen en discriminatie

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

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (WS1, W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de draadloze hoofdtelefoon (ch1/ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan zoekschijf inclusief beschermkap

o Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om vid 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.

. Zeer lichte doch robuuste behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap, Heuptas en hoofdtel.

649,00

Draadloze hoofdtelefoons WS 1 (met 2 kanalen) f 69,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten
ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen

hinder van de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.

DeWSI is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram. DeWS2 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge

kwaliteit, uiteraard zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine

oplaadbare Lithium batterij (7 gram) die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadtijd 2 uur.

Batterijduur 50 uur.

ADVTNTISV



Religieuze medaille
Anna en Thomas

Koper

1 7e eeuw

Voorzijde: een afbeelding van de heilige Anna, de moeder van Maria.

De verering van Anna kwam in het westen in opmars

omstreeks de 15e en 16e eeuw (kerkelüke feestdag 26 juli).

Sint Anna is in het Brabantse Molenschot beter bekend als

Sint Anneke. De patroonheilige van kinderloze en partner-

loze vrouwen. Jaarlijks is daar ook een bedevaart.

Keerzijde: een afbeelding van de heiligeThomas van Aquino
(kerkelijke feestdag 28 januari)

Mooie lepel van brons of koper
Deze lepels werden gebruikt om de

wierookkorrels uit het wierookscheepje
(meestal van zilver, maar koper komt ook

voor) in het wierookvat te scheppen.

Dit wierookvat kon ook van diverse materi-

alen gemaakt zijn brons, koper of zilver.

De korrels werden op een gloeiend kooltje
in het wierookvat geschept en door met

het lepeltje op het kooltje te tikken viel het

uit elkaar waarna de korrels gingen smel-

ten en dus roken wat de bedoeling was.

Door de combinatie van het brandende

kooltje en de wierook-

korrels brandde de

lepelbak iets in.

Je kunt dit hier

ook goed zien

aan de steel

en rood van het

koper dat naar voren

komt op de lepelbak.

De steelbekroning

bestaat uit een Kelt¡sch

kruis. Een combinatie

van een christelijk kruis

met een circel, een hei-

dens zonnerad.

Het is het karakteristieke

symbool van het Kelti-

sche christendom.

Over de leeftijd durf ik

ondanks de duidelijke

foto's geen uitspraak

te doen. Het lijkt

mij uitgesloten
(gezien het model)

dat dit modern
(19e eeuw) is. Nee,

het is oud 16e en

mogelijk héél oud 14e

EEUW.

Smeltdruppel
Tinlegering

Ring
Goud met emaille
(in het duits grubenschmelz),

midden 17e eeuw.

De meeste van deze ringen hebben als

steen een bergkristal (kan er uitzien als

een diamant wanneer er weinig insluitsels

zijn), maar ze zijn er ook met een diamant.

f---------

Muntgewicht van een gouden P¡eter
Brons

4.38 gram

Gouden hanger
Midden 17e eeuw. De stenen zijn getest

op de zoekdag. Het waren geen diaman-

ten maar bergkristallen. De hanger was

gevonden in de buurt van Zwolle. Op de

achterkant waren nog resten van emaille

aanwezrg.
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22 ITekst/foto's: Gert Lugthart ]

Drie maanden later nam ik een

zoekmaat mee en gingen we

weer naar dezelfde akker. Op

wat fragmenten van munten

na vonden we niets. "Maar er

moet toch ook goud liggen'i zei

ik tegen mijn zoekmaat en we

zochten verder. Aan het eind

van de dag zei ik: "Daar onder
dat struikje, dáár ligt goud, die

pakken we nog, en dan gaan

we naar huisi'lk liep naar de

struik, zwaaide en kreeg

zowaar een piep. lk deed een

flinke schep in de aarde en

gooide de kluit aan de kant,

en we keken er verbaasd

naar. We zagen wat goud-

achtigs blinken, keken elkaar

nog eens aan en kregen

beiden tegelijk kippenvel.

"Bubba, hoe krijg je het voor

elkaar'| zei mijn zoekmaat. lk

keek hem aan en zei:'Aan jou

de eerJ'Hij brak voorzichtig

de kluit open en haalde er

een 1 5e-eeuwse goudgulden

van Johan van Beieren uit

van topkwaliteit!"

lk kan me dit ongelofelijke

kippenvelmoment heel goed

voorstellen. lk zit te luisteren

naar Johan, beter bekend

onder de naam'Bubbai en sla

intussen het aanbod van een

kop koffie met een lekkere

tompoes niet af.

Johan is een ervaren zoeker

die in alle uithoeken van het

land bekend is. Hij zoekt al

een jaar of 1 0, waarvan deiì,-*rori.¡-J

Gouden Beierse gulden,

laatste 8 jaarfanatiek."De hobby is een stukje van mijn leven

geworden, en momenteel mijn enige hobby. De laatste tijd zoek

¡k wat minder, maar nog zeker '10 uur in de weekÍ

Jan von Beieren
(1 41 8-1 42s)

kippenvelmoment
van:

k ging bij mijn vorige baan na het werk altijd even zoeken.

lk keerde regelmatig naar hetzelfde veld terug maar de laatste

tijd vond ik op dit veld niet zo veel meer. Op een dag dacht ik:

ikgavandaag nog even want er "leg" vast nog wat. Maar ook deze

keer was ik niet zo succesvol. Het was inmiddels bijna etenstijd
geworden dus liep ik al zoekende terug naar de auto. Vlak voor
het hek kreeg ik nog een piep. lk dacht; nou, nog één keer gra-

ven dan, en daarna ga ik naar huis om te eten. lk groef een gat

en tot mün verbazing zag ik er een grote zilveren munt l¡ggen,

zo op het oog een middeleeuwse munt! lk zwaaide nog maar

eens over gat, en verrek, wéér een piep! En inderdaad, wéér een

zilveren munt. Er nog maar eens overheen zwaaien, en wéér een

piep! lk was nu flink opgewonden en belde mijn vrouw dat ik la-

ter thuis kwam om te eten. Gelijk daarna belde ik een zoekmaat

en zei:"Raad eens wat, ik ben nu een middeleeuwse muntschat
aan het op graven, ik houd je op de hoogte!"

lk ging terug naar het gat en haalde er de volgende munt uit.

Uiteindelijk stopte het met 17 zilveren munten, allemaal rond

1 400! De maanden daarna ben ik nog "tig" keer terug geweest

maar nooit meer wat gevonden.

r'p1D
1 Muntschat

1x Gouden Beierse gulden, Jan van Be¡eren
(1418-142sl.,

2 x zilveren leeuw, Lodewijk van Male (- 1 384)

4 x Henegouwse tuin, Wilhelm V Vl, Holl
(-r 405)

4 x Cromsteart, Jan zonder Vrees

6 x Braspenning, Jan zonder Vrees

I x Botdragers, Phillips de Stoute (-1404)

2 Drie munten gevonden op 1 vierkante
meter
. Gouden rijde¡ 14 gulden I 750
. Engelgroot Fr¡edrich lll, George en Johan

(1 soo-1 so7)
. 7¿Thaler, heerlijkheid Jever, Maria

(1 s36-1 s7s)

I Gouden handjesring (rond I 500), vriend-

schapsring 22 karaat.

4 Zilveren horlogekast, Hollandse spille-
gang zakhorloge (1 730 I 750), âfbeelding
Alexander de Grote.

5 Gouden ring (rond 1700),22 karaat met
filigrain.

5 Zilveren groot, Jan. van Arkel, Deventer
(1342-1362).

7 Romeinse riemgeleider, brons, paarden-

hoofd.
3 Steengoed minikruikje, raeren circa 1 500,

slechts drie cm hoog, zelfde akker als gou-
den dukaat

) Schildpad fibula, Romeins I e/2e eeuw na

Chr, ingelegd met emaille.
l0 Gouden r¡ng, gegutst(1475 1525).
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een akker gebru¡k ik een Minelab E-track, omdat ik

als ik tijd stop in zoeken ook het beste materiaal wil

hebben. Deze zoekt met meerdere frequenties en is

de beste in zijn prijsklasse. Daarnaast heb ik voor die

keren dat ik op de stort zoek een Tesoro Lobo. Deze

is makkelijk hanteerbaar en gevoelig voor kleine

voorwerpen en goudJ'

We gaan naar de top I 0 van Johan. Het valt Johan

nog niet mee om er tien te kiezen en hij toont mij
(tot mijn grote voldoening) zijn voorwerpen. "lk heb

het geluk gehad veel mooie topvondsten te mogen

vinden. Uiteraard zit mijn eerste gouden munt erin.

lk begon met munten, maar ben gegroeid naar ge-

bruiksvoorwerpen, wat je dan ook terug vindt in mijn
r-. top 10'i Op de eerste plaats staat de muntschat van

het kippenvelmoment.

Een mooi boek vindt Johan'Cutleryi een boek over

bestek, vanaf de middeleeuwen tot de nieuwe tijd.
Hij verzamelt zelf ook messen en mesheften. Favo-

riete internetsites zijn Bonatiele.nl voor determinatie

van munten, en Coinarchives.com voor Romeinse

voorwerpen.

"Mijn favoriete site is Bodemvondstenwereld.nl

omdat ik daar medeoprichter van ben en omdat het

een van de meest

succesvolle metaal-

detectorforums van

Nederland is.

Er worden elke dag

ontzettend veel bodem-

vondsten op geplaatst

en er zitten veel des-

kundigen op dit forum

die met goede determi-

naties en bijbehorende

referenties (onderbou-

wingen) de vondsten

determinerenl'

Johan zijn favoriete

reinigingsmethode

is:"minder is meer!"

Met andere woorden,

probeer met minimale

reiniging maximaal resultaat te behalen. Johan is zeer

serieus als het om reinigen gaat. Ruige methodes als

dremels en tumblers vermijdt hij bij voorkeur zoveel

mogelijk. "Voor bijvoorbeeld zilveren munten maak ik

liever gebruik van elektrolyse. Het liefst alleen afspoe-

len, bij hardnekkig vuil (corrosie) zijn per metaalsoort

verschillende schoonmaakmethoden mogelijk. Dus

verdiepje daarin voorje er aan begint, wantje hebt

wel met archeologische vondsten te makenl'

Johan heeft ook nog een tip: "Probeer niet zelf het

wiel uit te vinden, maar luister goed naar de ervaren

zoekers en haal bij hun je kennis weg. Geniet vooral

van het zoeken op zich, dan komen de topvondsten

vanzelf. En als je je verdiept in de achtergrond van je

vondsten, gaat het veel meer levenl'

TÑ
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We leven augustus 2008 en ik wordt opgebeld door mijn

zoekmaat, Hij had eerder op een perceel gezocht waarvan het

laatste stukje nog niet gerooid was. Hij vertelde mij dat het nu

wel gerooid was en vroeg of ik dat dan wou afzoeken want hij

had op dat moment geen tijd.

Volgens m'n maat was daar al eens goud vanaf

gekomen, ikzelf had hier nog nooit gezocht

omdat het perceel me gewoon niet trok.

Het ging om een strookje van 15 bij 50

metel een klein stukje dus. Dit is hele

mooie - zoals wij dat noemen - zavelige

Tenslotte, je hebt het (gelukkig) niet voor

het zeggen wat je vindt. De stelling van

Johan is dan ook: "Een PIEP = als een

verrassing s-El'i

) () (t ø e ô I I €r 6 O O ê ¿J Ø 6 a

grond. lk vond binnen twintig minuten

al een rechthoekig vertind gespje met

puntcirkel-versiering.

Na ongeveer een drie kwartier zoeken

kreeg ik pal naast een betonnen pad een

signaal, ik spit het om en zie meteen iets

goudkleurigs. lk dacht voor de gein: Hé, een

gouden munt, maar meteen daarna: het zal wel een goudkleurig

alu dopje zijn. Maar nee, het was inderdaad een gouden munt.

lk herkende het meteen als een Frankische tremissis. Verder heb

ik hier niets gevonden, dus is dit een uitstekend resultaat voor

zo'n 2,5 uur zoeken.
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DDA-zoekdag
Susteren
14 maart 2OO9

Een leuke verrassing
uit de Limburgse klei

Sinds enkele jaren zijn mijn schoonvader

en ik lid van de DDA. Als redelijk fanatieke

detectoramateurs gaan we dan ook naar

bijna elke zoekdag.

Zaterdag 14 maart jl. was er weer één.

Dit keer in Susteren in het midden van

Limburg. Onze gastlocatie was Hipp¡sch

centrum manege Katsbek. Het was even

zoeken (het navigatiesysteem wist num-

mer 58 niet te vinden) maar we waren

precies op tijd aan om het openings-

woord van Roy nog te horen.

Er waren drie wedstrijden.Twee voor de

volwassenen en één voor de jeugd tot
1 2 jaar. Onze eerste wedstrijd was om

half elf. Het zoekveld lag op korte afstand

van de manege. Na het startschot ging

iedereen als een bezetene op zoek naar

de zorgvuldig verstopte wedstrijdpen-
ningen. ln korte tijd had ik er acht uit de

taaie klei op gegraven en later nog eens

vier meer. Mijn schoonvader had minder
qeluk. Hij wist er 4 te vinden (wat ook niet

slecht is, want we hebben het wel eens

met 4 over de hele dag moeten doen).

Na de wedstrijd keerde We voldaan terug
naar de manege waar we de dames van

de keuken voor ons een lekker portie friet
met een frikadel lieten maken.

Na de jeugdwedstrijd begon om twee uur

onze tweede wedstrijd. Dit zoekveld lag

naast het eerste. Hier ging het allemaal

wat moeizamer. De klei was nog taaier

en bleef echt overal aan plakken. Aan je

laarzen, aan je schep en aan je vondsten.

Op dit veld haalde ik twee penningen om-

hoog. Ook mijn schoonvader had er twee.

Tevens vond ik verschillende nevenvonds-

ten zoals bomscherven, een musketko-

gel en nog wat andere ondefinieerbare

stukjes metaal. En vlak voor het einde

van de wedstrijd vond ik een klein rond

metalen schijfe. Het leek op een muntje
maar dan wel een hele kleine. Door de klei

kon ik niet goed zien wat het was maar ik

zag er wel iets op staan. Maar zorgvuldig

opbergen en later thuis schoonmaken om

te kijken wat het is.

De wedstrijd was afgelopen en over de

twee wedstrijden hadden we samen 20

penningen. Geen slechte score vonden

we zelf. We hadden nog nooit iets gewon-

nen dus het zou leuk zijn als vandaag de

eerste keer zou z'rjn. En ja hoor. Nadat er al

verschillende prijzen waren gevallen werd

er een nummer afgeroepen waarvan ik de

penning had. Een mooie koptelefoon!

Na de prijsuitreiking hebben we de

organisatie en de heren en dames van

de manege bedankt voor de goede zorg

en daarna zijn we teruggereden naar het

mooie Brabant.

Tot zover niks bijzonders zou je den-

ken. Maar zondagmiddag kwam mijn

schoonvader met een leuke verrassing. lk

had hem het kleine muntje meegegeven

om schoon te maken. Hij heeft hier meer

ervaring mee en is er ook erg goed in. Het

leek toch erg op een zilveren muntje we

wisten alleen nog niet wat het moest zijn.

Mijn vrouw maakte van beide zijde een

foto en plaatste deze op hetforum van

wwwdetecties.nl/dc. Na enige tijd kreeg

ze een reactie. Wat blijkt nu? Het is een

middeleeuws zilveren muntje. Een Denier

van Hendrik ll/lll (1235-1261) van hertog-

dom Brabant. Een hele leuke verrassing

uit de Limburgse klei.

Rick Hendriks

aaaaaaaaoaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Toen ik m'n maat belde en hem vertelde dat ik dit gevonden

had, kon hij zichzelf wel voor z'n kop slaan, maar hij gunde me

het van harte, vooral omdat het mijn eerste gouden munt was

in l6jaarzoeken.
Een paar weken later ging ik op een ander perceel zoeken waar

ik al eens een godenbeeldje had gevonden. lk liep het terpje op

en begon meteen te zoeken. lk had twintig meter gelopen en

kreeg een mooi signaal en verdomd als het niet waar is, meteen

een gouden ring.Zo vind je nooit goud en zo twee keer vlak

achter elkaar.

De ring is heel dun en ongelijk, vrij primitief en het heeft geen

enkel merkje, dus mijn vermoeden is op zijn minst laat- of vroeg-

middeleeuws, alleen heb ik daar een expert voor nodig die dat

kan beoordelen.

Nou was het mijn lot dat ik dit terpje niet helemaal kon afzoeken

er bleef nog een heel klein strookje aan de zijkant over. lk mijn

maat bellen en hij het verder afzoeken en wat bleek? Hij vond

in dat strookje nog een mooie vikingzilverbaar + 850 na Chr.,

bevestigd door Jan Besteman.

Dit is nou echt leuk dat ik mijn maat op deze manier wat terug-
gegeven heb.

De tremissis is bij Arent Pol geweest en is inderdaad gedetermi-

neerd als een Frankische tremissis geslagen tussen 525-575 na

Chr. en weegt 1.28 gram.

Groet,

Edwin van Alphen
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lk zie mezelf al lopen, met de detector op de hoogste terp van Nederland,

de ene na de andere fibula uit de grond van Hogebeintum scheppen!

Gelukkig is dit niet mogelijk, dit omdat het zoeken op zulke historische

plaatsen verboden is. Maar om de afgegraven grond op te sporen en daar

dan in te zoeken, dat is niet verboden!

Het was een koude, regenachtige dag in

november toen ik achter de computer
zat te surfen. Al surfend kwam ik op een

pagina terecht van een plaats ergens in

Smallingerland. Hier stond een oud huur-

contract op over een te huren boerderij

+ landerijen. Dit aandachtig doorlezend

stuitte ik op dit interessant stukje tekst:

Artikel I aankoop terpaarde.

Ter instandhouding van den grond moet de

huurder gedurende de eerste vier huurjaren,

tel kenja re n aa n ko o pen, 90 zoge naamde

scheepstonnen beste kleiterpøarde en

over de gehuurde Ianden uitstrooien, alles

ten genoege van de Diaconie.

De huurder is verplicht deze terpaarde te

Iaten aanvoeren door den schipper Hattum

Wiemerts Hoekstra.

De huurder moet telkenjare, wanneer

bedoelde aarde aan de hoop is gebracht,

genoemde diakenen daarvan kennis geven,

opdat deze zich hiervan kunnen overtuigen.

Gemelde oankopen moeten telkenjare bij

de huurbetaling door de huurder met kwi-

tanties of terpbriefies worden gestaafd.

lk wist nu dus precies waar deze terp-
grond vandaan kwam, namelijk van de

terp Hogebeintum. Dit stond verderop

in het complete huurcontract te lezen.

Ook was mij nu precies bekend waar

deze boerderij stond. Via hisgis.nl (oude

kaarten site) was ik erachter gekomen dat

de landerijen van de boerderijen om de

boerderij zelf lagen. Dit stond aangege-

ven op Hisgis met'Diaconie'.

Op een zondagmiddag een verkennend

autoritje gemaakt en de huidige eige-

naar gevraagd of we op de weilanden

mochten zoeken door middel van een

metaaldetector. Deze had daar helemaal

geen problemen mee, maar het moest

wel gebeuren voordat het broedseizoen

van de vogels begonnen was.

Zodoende zijn we met zijn drieën (Wytse,

Tjeerd, Lieuwe) op 7 februari wezen

zoeken op de door mij aangewezen stuk-

ken land, welke mogelijk van terpgrond

waren voorzten.

Vele vondsten gedaan waaronder de wel

bekende duitjes, centen, lakenloden,

etc. Na ongeveer een uur zoeken had ik

dan toch de eerste aanwijzing van de

terpgrond te pakken, het was een groot

fragment van een fibula:

We wisten nu dus met zekerheid dat de

grond van Hogebeintum hier terecht

was gekomen. Vlak voordat we naar huis

zouden gaan, mocht ik nog een bijzonder

beeldje opgraven. Waarschijnlijk gaat het

hier om een middeleeuws beeldje dat

een leeuw moet voorstellen. Hij is zeer

gestileerd. De ogen zijn feitelijk alleen

maar een ingekrast cirkeltje en de mond

is toonbaar gemaakt door allerlei puntjes

op een rij te zetten. Deze dag krijgt zeker

een vervolg en mettertijd gaan we deze

nieuwe zoekstek zeer nauwkeurig afstrui-

nen. Wat hopelijk nog meer bijzondere

vondsten zal geven.

Door het lnternet van tegenwoordig

kan het zoeken met een metaaldetector

enorme verbetering laten zien. Je kan

namelijk allerlei oude documenten en

kaarten opvragen.

M.v.g

Wytse Tj ep ke m a a I Ìa s Kleid i gg e r

Kapfrbulo, brons
(Hoalebos type I ll'Bozum' )

I 0e- of 1 I e-eeuws beeldje
(3xScm)
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De terp van Hogebeintutn

De terp van Hogeberntum is met z¡jn btjna negen n¡eter de

hoogste var¡ Nederland en ligt op een langqerekte kwelderrug

langs het ttiteinde van de voorntoltge li,ltddelzee.

Oorspronkelijk was de terp zo'n tien hectare graot en is vanaf

de óe eeuw voor Chr, onafgebroken bewoond geweest, Vanaf

1 870 is de terp afgegraven, zools de meest? van de terpen en

wierden in het Fries Groningse klergebied

De v rtt chtbo t e oa r de werd gebru t kt voo¡ de benestt ng vo n de

arme onvruchtbare (zand)grot'¡den en leverde in die tijd veel

geld op Tíjdens het afgraven van de t?rÐ stuitte men op een

groot oontal vondsten die bestonden uit urnen, potten, ¡jzeÌen

mesjes, benen kammen, (gouden) mantelspelden en ar¡dere

sieraden. De vele voorwerpen die ztjn gevonden in deze terp

zijn in een jaarlijks wtsselende exposttie tn Hoqebeintum te

bezichttgen lnforntatie over Hogebeintum ntet zrjn etgen

mLtseLtìn is te verkrijgen bij het VVV te Fer werderadeel.

{t¡-< r

MUNITHAI{DEL
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nìttntell aan
en betalen zeer
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I

-'\4Ê

Munthandel C. Henzen
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Fax 0 3.t.3 .1 305,{2 i



' www. m etaa ldetecto r. n I
'-t.,€g.f

e zoektocht beg¡nt bíj,
t
i
I
't

¡

t

I

i

OFFICIEEL DEALER VAN: Ði¡ciorPro

Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.nl en bestel vanuit je Luìe stoel.



vondst
O VAN HET

B?á r*ttos Øu*ru,Éen

Even een verhaal over de zilveren
rijders die ik samen met Klaas heb
gevonden.

lk ben Harjo Buikema en ik trek er altijd
op uit samen met mijn zoekmaat Klaas

Heerema. Wij wonen allebei in Bedum
(Groningen). We zoeken altijd in de
provincie, beide met een Tesoro Silver

Max met grote open schotel. lkzelf heb
jarenlang gezocht met een White idx
pro. Een superdetecto¡ maar je wilt
eens wat anders.

Zo waren we die dag ook aan het
zoeken. We vonden een paar duitjes,
een vingerhoedje en gespjes. Maar
bij de volgende heldere piep was het
raak. Direct bij de eerste schep had

ik al 5 zilveren muntenl lk kon mijn
ogen bijna niet geloven want ik had

nog bijna nooit 5 zilveren munten in 1

keer opgegraven. Nog een keer met de
detector over de plek heen, graven en

weer haalde ik er zilveren munten uit.
Deze keer waren het er i 6 stuks.

Klaas was verder op het land aan het
zoeken en ik riep hem meteen.
Klaas zei:'Als er 21 liggen zijn er vast
meer'i Pas de volgende dag zijn we
weerterug gegaan naar de de plek.

Toen haalde Klaas er ook nog 9 uit,
samen hadden we er 30.

lk ben de munten nu aan het reinigen
en heb er een paar schoon. Er is er 1

van Groningen en 1 van Zwolle bij.
Vier dagen in de yoghurt en schoon-
wrijven met zuiveringszout werkt
zeer goed.

Groeten,

Harjo Buikema

29 rijderschellingen en I orendschelling

V¡ndpl11ts: ¡n de Groninger klei.

De munten z¡jn van redelijke kwaliteit.
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vondst
VAN HET

uTt*l

Al 20 jaar aan het zoeken en vele munten gevonden van

Romeins tot Euro, maar nog nooit een echte schat. De zoek-

plaatsen in en om Den Helder worden steeds schaarser. Als

ze dan een oude linie van vroeger gaan renoveren komt
er een leuk zoekplekje bij. lk had de linie al vele malen in

het verleden een bezoekje gegund met wisselend succes.

Veel oorlogsmateriaal, maar ook 6 stuiver stukken, duiten
en Franse munten. Tijdens de werkzaamheden was ik niet

welkom, maar na 16.00 uur mocht ik mijn gang gaan. Dan

waren de machines tot rust gekomen. De eerste dag niet
veel gevonden, wat een beetje tegenviel.

Dag 2 wat beter: duiten en 2 naamplaatjes waaraan de

sleutel hing van de bunkers die er staan. Mijn dag kon niet

meer stuk na de vondst van 10 zilveren Wilhelminamunten,
dicht bij elkaar. De regen verstoorde verder zoeken. Om de

werklui om te kopen heb ik de dag er na gebak gebracht,

maar 16.00 uur is 16.00 uur. Deze dag sloot ik af met 21 zilve-

ren munten, waarvan er meerdere aan elkaar vast zaten en

zo groen als gras.

Dag 3 was een medezoeker mee gegaan, omdat hij een

betere detector heeft. We hebben op de vindplaats van de

21 munten alles nagezocht, maar niets meer gevonden.

Dag 4 - hoe bestaat het - toch weer een piep op dezelfde
plaats. Een groot gat gegraven tot ongeveer een meter diep,

waaruit 55 zilveren munten kwamen.

Dag 5: ik had de zilverkoorts. Op goed geluk zonder piep

weer een gat gegraven en bingo: deze leverde 105 stuks opl

Dag 6: weer een gat, nu met een vriend goede afspraken

gemaakt, maar helaas slechts 4 stuks. lk denk dat de munten
in de oorlog zijn verstopt omdat erveel van 1941 bii zijn.lk
heb een stukje zak gevonden aan een kwartje dat door de

HG losgeweekt was.

De zoekmaat heeft een Duits embleem met hakenkruis erop
gevonden.

Roelof Ensing, Den Helder



Maandag 17 maart,laat in de middag

kruip ik even achter de computer. Het zou

dinsdag mooi weer worden. Eens kijken

wie overdag vrij heeft en met mú wil gaan

zoeken na een lange regenperiode.

Na een paar mails de deur uit te hebben

gestuurd is er een gegadigde gevonden.

We spreken een tijd af en zullen ons de

volgende dag op een akker treffen.

Dinsdag 1B maart, precies een jaar nadat

ik mijn gedeelte van de muntschat ¡n

Amby had gevonden! 10.00 uur. Bij de

akker aangekomen maak ik alles klaar

om te beginnen, loop de akker op en na

een paar zwaaien komt mijn zoekmaatje

aangereden. Zet de schop in de grond

en de detector er tegenaan om even een

babbeltje te maken met mijn zoekmaatje.

Na even bijgepraat te hebben gaan we

aan de slag. 15 minuten later komen we

bij elkaar en hebben we beiden alleen

maar troep en een paar slechte munten
gevonden. We waren het al snel met
elkaar eens dat deze akker het niet zou

brengen vandaag, dus op naar een akker

/4,6f ('tu

500 meter verderop. Hier lagen dit jaar

meer scherven dan andere jaren dus mis-

schien een goed voorteken.

Na een uur gezocht te hebben kwamen

we weer even bijelkaar om de vondsten

te bekijken. we hadden beiden nog niet
veel. Mijn zoekmaat zei toen dat hij lang-

zaam richting auto zou lopen omdat hij

de kinderen van school moest halen en

dan naar huis zou gaan. lkzei tegen hem

dat ik nog wel een uurtje zou blijven, ik

had toch op dat moment niets beters te
doen.

Hij was bijna bij de auto toen ik een

mooie piep kreeg. Na het voorwerp uit
de löss gehaald te hebben, bleek het een

nog mooie denarius te zijn. lk heb hem

nog proberen te bereiken maar hij was te
ver weg om mij te horen. Heb hem pro-

beren te bellen maar h'rj had de voicemail

aan staan dus ging ik maar verder met
zoeken.

Ongeveer 10 meter verder kreeg ik weer

eenzelfde piep, ik dacht gelijk: Het zou

toch niet waar zUn!!! Het voorwerp weer

uit de zware löss gehaald en inderdaad;

een tweede denarius. lk stond een

beetje te trillen op mijn benen en ging

in gedachten gelijk een jaar terug toen ik
hetzelfde meemaakte in Amby. Het zou

toch niet waar zijn dat er hier nog meer

liggen. lk heb dat stukje heel zorgvuldig
afgezocht maar niets meer gevonden.

Het was inmiddels een twee uur later en

ik had nog een mooi zilver 50 pfennig

stukje gevonden en een Romeins kraaltje

en dacht bij mezelf: lk loop dat baantje

nog en dan naar huis. U raadt het al,

in dat laatste baantje een mooie piep

en eenmaal het voorwerp uit de löss

gehaald, bleek het een mooie follis. Zeker

voor hieç omdat ze normaal veel slechter

uit de grond komen.

Na 20 meter weer een piep... en ja hoor

een denarius!!l Nr.3 van vandaag. Door-

dat ik die derde denari gevonden had

heb ik nog een uurtje gezocht, maar niets

meer gevonden. Eenmaal thuis aangeko-

men heb ikde vondsten schoongemaakt

en op diverse fora gezet om te kijken van

welke keizers de denari zouden zijn. lk
kreeg hier veel mooie reacties op,en de

meesten zeiden dat het een topdag voor

mij was geweest. En zo heb ikzelf dit ook
ervaren, wat een topdag... drie denari op
één dag...

mvg Edje
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Muntmallen gevonden in
Engeland

ln Hertfordshire, Engeland, is een

bijzondere vondst gedaan. Het gaat

om een aanzienlijke verzameling

potscherven en malfragmenten die

gebruikt werden bij de vervaardiging

van munten in de ijzertijd. De vondst

is de op een na grootste in zijn soort.

Archeologen en numismatisch

experts verwachten dat deze vondst

zal bijdragen aan het beter begrijpen

van pre-Romeinse muntvervaardi-

ging in Engeland.

Onderdelen van dit soort muntmal-

len uitde ijzertijd zijnop23 plaatsen

in Engeland gevonden.Verder nog op

30 plaatsen in Europa, voornamelijk

in Frankrijk. Meestal gaat het bij een

dergelijke vondst om enkele stukjes per

vindplaats. De grootste vindplaats is in

Old Sleaford in Lincolnshire waar 4617

fragmenten van mallen en smeltkroezen

werden gevonden op 1 plaats.

De fragmenten zijn boven de grond ge-

komen tijdens wegwerkzaamheden in de

buurt van Puckeridge, een dorp in Hert-

fordshire. Met behulp van een machine

is de grond met daarin de fragmenten

afgegraven en langs de weg gedumpt. Ze

zouden nu vernield ofopnieuw begraven

zijn alsze niet waren ontdekt door een

50-jarige muntenverzamelaar die op za-

terdagochtend zijn hond uit liet.Toen hij

zich realiseerde wat hij gevonden had is

de verzamelaar snel naar huis gegaan om

met emmers terug te keren. De gelukkige

vinder raakte geinspireerd

de vele stukjes van mallen

en wilde de puzzel graag

in elkaar passen. Dus

werden alle ruim 2000

stukjes gewassen en

gesorteerd. Hij heeft

eindeloos geprobeerd

om de stukjes aan elkaar

te passen. Soms met

door

succes. Hij deed zelfonderzoek naar

muntfabricage in de ijzertijd. Voorzichtig

conserveerde hij alles in 28 plastic kratjes.

Uiteindelijk besefte hij dat het project

toch te groot was voor een amateur al-

leen, al ontbrak het hem zeker niet aan

enthousiasme. Hij gaf zijn bijzondere ont-

dekking aan bij Julian Watters, contact-
persoon van Portable Antiquities Scheme.

En zo kwam de collectie terecht b¡j Celtic

Coin lndex, onderdeel van het lnstituut

voor Archeologie aan de universiteit van

Oxford. Hier wordt de collectie onder-

zocht door professionele archeologen en

numismatisch experts, gespecialiseerd in

de ijzertijd.

De collectie bestaat uit meer dan 2000

fragmenten van gebakken kleimallen die

waarschijnlijk zijn gebruikt om gelijkvor-

mige metalen balletjes te vormen in 3

verschillende maten en gewichten. Deze

balletjes werden vervolgens plat geha-

merd tot schijf es: lege munten klaar

om geslagen te worden.

De mallen zijn

rechthoekig en ca.

13 x 14 cm groot. ln

enkele mallen zitten

25 ondiepe gaten

(wellicht voor de ver-

vaardiging van gou-

den staters). Andere

hebben een typische fronton vorm met

daarin 50 gaten in 7 rijen van 7 en een gat

boven in het midden. (Karakteristiek voor

de Keltische manier van tellen).

Analyse heeft aangetoond dat Kelti-

sche munten zeer nauwkeurig gemaakt

werden. De legering en het gewicht van

de munten was zeer precies. Er bestaat

nogal wat verwarring over hoe ze de

lege munten maakten. De meest aan-

nemelijke theorie is dat het metaal niet

werd gegoten maar in de mallen werd

geplaatst als klompje of korreltjes. Zo kon

men vooraf het juiste gewicht afwegen.

Daarna werd het geheel verwarmd in een

oven of met behulp van een blaaspijp en

blok houtskool.

ln sommige van de malfragmenten zit

nog w¡tte klei op de bodem van het gat.

Dit werd waarschijnlijk van te voren in de

mal geplaatst en moest er voor zorgen

dat het metalen balletje niet bleef plak-

ken bij het verwijderen van de mal. Bij

het verwijderen van de balletjes werd de

mal vernield, elke mal kon dus slechts

éénmaal gebruikt worden. Men hoopt

in de malfragmenten sporen van metaal

te vinden waardoor men inzicht krijgt in

de legering, de denominatie en de tijd
waarin de mallen zijn gebruikt.

Welke koning is verantwoordelijk ge-

weest voor het uitgeven van de munten

waarvoor deze mallen speciaal gemaakt

zijn? Misschien wordt er genoeg metaal

gevonden in de malfragmenten om een

verantwoorde gok te doen. Maar ook

zonder metaaltests kunnen we alwat
speculeren.

De ligging van Puckeridge, 8 km ten wes-

ten van de grens met Essex suggereert

dat de mallen eerder gemaakt zullen

zijn door de Catuvellauni (wellicht door

rondreizende mallenmakers) dan door

de Trinovantes. Tientallen munten van de

Catuvellauni werden reeds met metaal-

detectors gevonden in de buurt van



Wie liet de mallen maken? Puckeridge. Bovendien bestaat al langer

het vermoeden dat de Catuvellauni een

munthuis hadden in het aangrenzende

Braughing, minder dan 3 km van de

vindplek vandaan. Tevens is dit een plaats

waar 6 Romeinse wegen bij elkaar komen.

Het feit dat de mallen 2 misschien zelfs 3

verschillende maten munten produceer-

den is een aanwijzing dat er een goed

ontwikkeld muntsysteem bestond. Dat

maakt het waarschijnlijker dat ze gemaakt

zijn in de tweede helft van de 1e eeuw

voor Chr. of de eerste helft van de 1e

eeuw na Chr., dan in bijvoorbeeld midden
'le eeuw voor Chr.

Het feit dat Puckeridge 32 km van het be-

langrijkste munthuis van de Catuvellauni

bij Veralamium (St Albans) ligt, kan een

aanwijzing zijn dat het gaat om een ge-

avanceerd muntensysteem met produc-

tie op meerdere locaties. Dat sterkt het

vermoeden dat het gaat om een latere

datering in tegenstelling tot een vroege.

Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.

De gaten zijn ongeveer 18 mm in door-

snede. Deze maat kan bedoeld zijn voor

de vervaardiging van gouden staters of

voor grote bronzen munten. (Niet alle

vorsten van de Catuvellauni maakten

gouden staters).

Met deze theorieën in het achterhoofd

komen er 4 koningen van de Catuvellauni

in aanmerki ng. Addedomaro s (ca. 45-25

voor Chr.), Tasciovanus (ca. 25 voor Chr.-12

na Chr.), Andoco (ca. 20-l voor Chr.) en

Cunobelin die zowel de Catuvellauni als

deTrinovantes leidde vanuit zijn basis bij

Camulodunon (ca. 10-40 na Chr.).

Hoe dan ook een prachtige vondst die

dank zij de oplettendheid van een mun-

tenverzamelaar werd gered. De bestem-

ming van de Puckeridge collectie is nog

niet duidelijk maar hopelijk blijft de col-

lectie intact en zal hij ooit terecht komen

in het British Museum waar hij bewaard

blijft voor de toekomst.

Een artikel van Chris Rudd, Treasure hunting

2008. Vrij vertaald door J. Hendriks

Zlveren Ríjderschelling (6 stu¡vers) Zwolle 1680

teleurgesteld loop ik verder. Maar deze hobby vraagt doorzet-

tingsvermogen en ik blijf gedisciplineerd de baantjes lopen. Na

20 minuten wordt mijn geduld beloond. Eerst een paar volledig

verweerde muntjes en een miniatuur hoefijzertje van brons, alles

uit de periode 1700 -1850. Hier is vroeger duidelijk afval gestort,

ik vermoed een paar boerenkarren met boerderijafual. Weer een

mooie piep. Na wat graafi,verk zie ik de helft van een joekel van

een zilveren munt, een 6 stuiverstuk met een ridder te paard

erop uit 1680. Helaas geen hele munt maar dat zou dan ook een

topvondst geweest zijn. Tot mijn verbazing en vreugde vind ik

5 minuten later in de volgende baan, tien meter verwijderd van

de vorige vondst, de andere helft van de munt. Thuis maak ik

beide helften schoon en zoek ik de munt op in de boekjes.Wat

is het toch een heerlijke hobby en wat voelt het goed om even

helemaal in een andere wereld op te gaan. Want voor mÜ gaat

het om de balans.

Was het Addedomaros ca. 45-25 voor Chr.?

Was het Tasciovanus ca. 25 voor Chr.-12

na Chr.?

Was het Andoco ca.20-1 voor Chr.?

Of was het Cunobelin ca. 10-40 na Chr.?

In balans
Het is zondagochtend half negen en ik loop over de akker.

De dauw trekt op en een fazant vliegt verontwaardigd
weg. Er is niemand te zien en ik geniet van de rust. Het is

stil; met mijn koptelefoon op hoor ik überhaupt weinig.

lk zwaai mijn metaaldetector rustig heen en weer. Na honderd

meter keer ik om twee meter verder, parallel aan de vorige baan,

in een strakke lijn terug te lopen. Op deze manier ontkomt geen

stukje metaal aan mijn piepstok. lk mijmer weg in de ochtend-
glorie en droom van mijn privémuseum met bronzen bijlen,

speerpunten, Romeinse gebruiksvoorwerpen, middeleeuwse

gouden, zilveren en bronzen munten en andere historische

voorwerpen.

"Piep" klinkt het loeihard in mijn koptelefoon en van schrik blijf ik

staan. lk ga opnieuw met de metaaldetector heen en weer en ja

hoor, dit is een mooie luide piep. Graven maar! Na een grote kluit

aarde diverse malen doormidden gestoken te hebben houd ik

een klein klompje zand over. lk wrijf met mijn vingers de laatste

zandresten weg en dan zie ik het stukje zilverpapier. De beelden

van mijn privémuseum verdwijnen als sneeuw voor de zon en
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / l\4inelab I Laser I
Black Knight / Sanddigger f verhuur I
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

Weth. Beerdastraat 2r,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

fel o6 4 4t 39 77 (op afspraak)

E-mail: info@detrijestinzen nl

I nternet: wwwdetrijesti nzen.n I

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

Byte 1c, 7741 M K Coevorden

Tel (o524) 85 o8 o8
E-mail: info@detectorgigant nl

I nternet: www.detectorgigant.nl

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

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede

tel. (o53) 43o c512, fax (o53) $4 SS 58
E-mail: info@detect.nl
lnternet: www.detect nl

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

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

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

Zwaluw t5,3752 Nll Bunschoten
tel.o33-z9g 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholla nd.n I

I nternet:
www.midholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl m.coiltek nl

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o63
E-mai l: w. hofma n @ chel lo. n I

I nternet: www.metaaldetectie.com

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

P¡eter Maatsstraat r2
t777 AP Hippolytushoef
tel (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59't'r z9
mobiel. o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan nl

lnternet: wwwdjlaan.nl

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

t Zuld Holland
Metaaldetectors
White's Dealer v. Ned. 9 tot 6 uur.
Black Knight, Hoezen, tassen etc.
Ultrassoons, scheppen, PinPointers
Beveiliging, Hoofdtelefoons r4,95

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

I nternet: www.zuidhmetaaldetectors. nl

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

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

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2,57c2 LH Helmond
tel. (o492) 57 45 z5

E-maìl: info@metaaldetector n I

I nternet: www. metaaldetector. nl
www.tesoro n I

f Belgadet€ct (calmeyn Jean Pierre)

White's / Black Kn¡ght / Tesoro / Mine-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

I piip- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
oPsponngs servrce

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

Tel. o5r/zo 5o.o6, fax o5-tlz4o7 55

Gsm o477l3t 66 56
E-mail:,ipcalmeyn@telenet be

I nternet: www.bel gadetect be
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I Redactie:Johan Koning ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAA :

PRINSESSEN JI'EG T 1, 8 131 EC LEE UWARDEN

OF VRAAGBAAK@DETEI TORAMA EUR.NL

Aan deze vraagbaak r.verkten mee: A. van Herr.r'ijlen, H. Sloots, l.Zijlstta, f. Koning, K. Leenheer',1). Dijs, f. Besteman, E. Kramer.

Vraag 1

Hallo vraagbaak,

Onlangs heb ik dit zilveren muntje gevonden, 20 mm doorsnede.

Ik dacht in eerste instantie aan een Groninger stadsmunt (wapen),

maar ik kan het niet in de boeken terug vinden. Het randschrift luidt
+ MONETA: CIVI : TVGTENSI De laatste letter ontbreekt door het

gat, maar dat zal wel een S zijn. Op de keerzijde

DOMINI : CO? : NOS : IM : PA: boven het

wapen 1606.

Het kan waarschijnlijk nog wel wat schoner,

maar ik hoop dat jullie er wel uitkomen.

Met vriendelijke groet, Hendrik de Jong

Antwoord:

Het muntje is een 3 Kreutzer 1606 van de stad

Zug in Zwitserland, literatuur: Krause Mishler 17.

Vraag 5

Beste determinatoren,

Onlangs vond ik deze Romeinse munt. Graag zou ik uw mening weten

over deze munt. Op Internet kan ik'm niet vinden. Succes en ik hoop

antwoord te vinden op de vraag wie deze man is.

Groetjes, Peter de Lang.

Antwoord:

Peter, de determinatie van je munt is als volgt:
Gordianus lll (238 - 244 na Chr.).

Sestertius (brons), geslagen te Rome.

Voorzijde: gelauwerd portret van Gordianus

lll naar rechts.

Omschrift: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG

Keerzijde: Staande Sol met globe in de

linker hand en de rechter hand

omhoog houdend.

Omschrift: AETERNITATI AVG

Literatuur: RlC297.

YraagT

Beste redactie,

Ik vond in december een heel zeld-

zame vondst, namelijk een Gallo

Romeinse hanger.

Misschien is het wat voor het Detector

Magazine. De vondst heb ik in Riemst

gedaan. Laat maar wat weten als het

interessant is voor in het Detector

Magazine, want op die plaats heb ik
ook nog 17 Romeinse munten en 6

fibula's gevonden. De vondsten zijn

ook al doorgegeven aan de archeoloog

van Riemst, Tim Vanderbeken.

Groetjes, Benjamino.

Antwoord:

Benjamino,

Een werkelijk schitterende vondst die we zeker willen laten

zien aan onze lezers, bij dezen dus. Als je meer materiaal

hebt en daarbij misschien nog een leuk verhaal, willen we

dat graag hebben. Er kan best wel wat vaker materiaal uit

België worden geplaatst. We hebben immers inmiddels al

meer dan 100 leden in België. De redactie wilje aan alle

kanten helpen met de tekst en de foto's.

Vraag 10

Vraagbaakteam,

Hoewel ik een steentjeszoeker ben vind ik ook regelmatig

metalen voorwerpen waaronder deze Romeinse munt.

Kunnen jullie mij hierover meer vertellen?

Met dank, f. Kloosterman

Antwoord:

De determinatie is als volgt:

Philippus I (244-249 na Chr.).

Antoninianus (zilver) geslagen te Rome.

Voorzijde: portret van de keizer met stralen-

kroon naar rechts.

Omschrift: IMP M IVL PHILIPPVS AVG

Keerzijde: naar links staande Salus, een slang

voedend die om een altaar kronkelt. ln haar

linkerhand heeft ze een scheepsroer.

Omschrift: SALVS AVG

Literatuur: RIC 47.
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Vraag I I
Op een determinatiedag werd

deze munt aangeboden met

het verzoek er iets over te vertellen.

De vinder had er begrip voor dat

we dit na moesten laten kijken

en dat dit even duurde. Maar

hieronder het resultaat in het

kort.

Antwoord:

De munt is door Geledraak.nl

bekeken en het blijkt te gaan om

een exemplaar uit de Qing-dynastie,
en wel uit de Kangxi keizer periode, van 1661 Tot1722.

Dat wil overigens niet zeggen dat de munt perse in die
periode op Ameland is terecht gekomen. Dergelijke

cashmunten bleven ook na die periode nog heel lang in

omloop.

De afgeschuurde randen doen echter wel vermoeden dat

de munt lang in het zand heeft gelegen.

Een uitgebreider verhaal over deze munt is terug te vin-

den op onze website via de link:

http://www.gel ed raa k.n l/htm l/s howa rticle.a sp?id=229 5

Oproep!
Onlangs werden we benaderd of wij als redactie ook

wisten wat het hierbij getoonde ijzeren voorwerp moest

voorstellen en waarvoor het werd gebruikt.

Het lijkt op een kaarsenstandaard, maar dit lijkt niet reëel

gezien de lip die aan het rad vastzit. De lip kan onmoge-
lijk als kaarsendover dienen. ln de ronde houder is een

gleuf aanwezig die we wel kennen bij kaarsenstandaards,

om het restant van de kaars eruit te wippen.

Het voorwerp is gevonden in het midden van het land

in een schuur/huisje wat in het verleden b'rj een kasteel

hoorde.
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Yraag2

Hallo redactie,

Mijn naam is Henk Batstra en

ik ben via een collega-zoeker

op de site gekomen. Ik heb mij
inmiddels aangemeld en stuur jullie bij
dezen alvast foto's toe van de vondst die

ik heb gedaan afgelopen zaterdag op een

akker in Friesland. Dit is een gouden ring
van2 cm groot met draaiversiering. Het

gewicht is 5 gram. Hij is van boven dikker

dan van onderen. Misschien kunnen jullie

mij helpen met de afkomst hiervan.

Ook stuur ik jullie nog een foto toe van

een verguld gouden mesheftje dat ik ook

heb gevonden en waar ik graag meer over

wil weten. De dikte is 15 mm, breedte en

hoogte zijn 30 mm.

Groeten Henk Batstra uit Lemmer.

Antwoord:

De gouden ring geeft ons even wat

hoofdbrekens. Dit type ringen komen voor vanaf de Vikingtijd tot
aan de 1 7e eeuw. Gezien de vindplaats en nadere bestudering van

de opbouw van de ring gaan we voor een echte Vikingring met een

voorlopige datering rond 850 na Chr.

Op dit moment is men met medewerking van Henk Batstra bezig om

de ring wetenschappelijk te omschrijven en gaat er onderzoek plaats

vinden naar de soort(en) goud die in de ring zijn gebruikt.

Het schitterend ingelegde mesheft is geen mesheft maar het heft van

een dolk uit de 17e eeuw.

De vinder is met de ring al volop in de publiciteit geweestl

Zodra er meer

informatie over

de ring bekend

is plaatsen we

dit, tesamen met

het verhaal van

de vinde¡ in het

magazrne.

Goudvondst lij lrt vikingring
LC I Gepubllceerd op 16 måad 2009, 16:55
Laatst blt-gewerkt op l7 m¿ad 2009, 07:05

Leeuwarder Courant, l6 maart 2009

LEEUWARDEN - De 39 jarjge Lemster Henk Batstrð hæft
mogelijk æn zeer zeldzame vikingring gevonden H¡j
haalde het gouden sieÞad vor¡ge wæk uit de bodem van
zuidelijk Fr¡esl¿nd. Archslogen van het Fr¡6 Museum,
maar æk musea in Leiden en Engeland tmnden grote
belãng*elling AIs de ring inderdaad dær vik¡ngen is
gemðåkt, is hü wðarschijnlijk meer d¿n duizend jaar oud,
Batdra toonde het vóruerp maãndagm¡ddãg aðn het
Fr¡6 Musêuñ

Foto LC/EMin Bæ¡s

Elke tip tot oplossen van dit raadsel

is welkom bij de redactie:

redactie@detectoramateur.n I

J. Ko n i n g, Red actì e D etecto r m ag a zi ne



Duit
1 806

Koper

Dit is een duit geslagen voor Nederlands lndië in het munthuis van Overijssel, toen
gevestigd te Kampen. De muntmeester was Nicolaas Wonneman die, door goedkoop in
te schrijven, een partij duiten heeft kunnen slaan in de jaren 1803 t/m 1807. Deze duiten
zijn van een geheel nieuw type en zijn besteld door de fabrikant De Heus. De autoritei-
ten in lndië lieten de import van duiten geheel aan hem over. Hij kon via onderhandelin-
gen met de verschillende muntmeesters lucratieve contracten krijgen omdat er weinig werk
was voor de munthuizen.Zokon hij een voordelig contract afsluiten met Nicolaas Wonneman

van de Overijsselse munt. Hier waren voor die tijd nooit VOC duiten geslagen en de munt had

reeds lange tijd stil gestaan. De aa nduidin g 5 - 1/16 betekent: 5 d uiten is 
.l 

/1 6 gu lden.

Rekenpenning
Diameter 27 mm. l----E
Gewicht 4.06 gram

Een vroeg

Neurenbergse

anonteme

rekenpenning

begin 16e

eeuw met

op de voor-

zijde de leeuw van

5t. Marcus met

open Bijbel

en op de

keerzijde een

rijksappel.

Rekenpenning
Messing

1544

Diameter 28.5 mm

Gewicht 3.90 gram

Zuid-Nederlandse rekenpenning

geslagen in Brugge en beschreven in

Dugniolle 1571.

Rekenpenning, met gat
Messing

Diameter 28 mm.

Gewicht 1.98 gram

Zo te zien (slechte kwaliteit penning)

een vroeg 16e-eeuwse Neurenberg-

se rekenpenning van een onbe-
kende maker met een (fictief )

ra ndschrift.

Duitse legerhelm
Deze werd gevonden op de zoekdag: de helm is

vermoedelijk verloren gegaan bij de gevechten

om Susteren in januari 1945. D¡t was the gallant

battle for Susteren, waarbij de Britten (o.a. 1/5th

Queens) grote verliezen leden en meerdere

tanks verloren. De geallieerde operatie die in

de tweede helft van januari werd uitgevoerd

en zou leiden tot de bevrijding van Susteren

staat ook wel bekend als Operation Blackcock.

Zie ook http://www.queensroyalsu rreys.org.uk/

museum/agq 0127.html

.---------

t--

t----------

55-ring
Ring die heeft toebehoord aan een militair

van deze Duitse elite-eenheid. Gevonden

in Brabant en zeer waarschijnlijk verloren

gegaan bij de gevechten om de corridor

van Hell's Higway in september 1944.

Voorbeeld uit cotalogus

Voorbeeld uit cataloqus
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Fisher CZ-21
De aa¡de wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

Met de CZ-21 heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CZ-2l.Zowel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoel¡gheid en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vern¡euwde

pinpoint techniek.

Geschikt voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inru ilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote'verlichte' LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instelìingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen ¡s niet nodig.

Ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schijf garandeert een goede diepgang, ook

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discr¡minatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor de meter en voor het

batte rijcom pa rti m ent.

Twiifelt u? Maak een afspraak bii Gelan of één van onze dealers!

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult
verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in
beeld.

Met ¡nstel mogel ijkheden voor freq uentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numerlek

targetidentificatie, weet u waar u opgraven wilt,

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van

het object. Naast de 8 inch DD zoekschijf wordt een 4 inch

concentrische schijf geleverd, wat deze detector zeer geschikt

maakt voor gebruik op stortgrond.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke piljs.

Fisher F5

De Fisher F5, het alternatief voor

digitaal en analoog.

Met onder meer instelbare

discriminatie-notch-ga¡n en treshold is

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomsta ndi gheden worden

continu weergegeven in het

display.

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voorwerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbijl

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.
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C.Scope 3mX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
deteclor. De 17 k1z frequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede detectors te moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
deteclors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Delectors met CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Hel Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0lr73 548 I199 fox: +31 lol73 548 lì95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl



zelfs zoekers u¡t de kop van Noord-Holland en Friesland aa'nwçzig.

De meeste zoekers kwamen voor de wedstrijden, maar er waren ook veel

zoekers die alleen voor de determinatie kwamen. Het determinatieteam

kwam handen te kort om alle vondsten te bekijken. De velden waren

deze keer voor de ongeveer 180 zoekers lekker ruim, het was een heerlijk

lenteweertje en de sfeer was p¡ima. Tijdens de zoekdag zijn een aantal

interessante vondsteÌl çdaanþaast ftgntallen gewone' kopçren en

bronzen muntjes uit de 18-i 9e eeuw werden er o.a. 2 zilveren Rctñeinse

munten gevonden. De vondst van de dag ging echter naar de vindster

van een mooie Sterling van Arnold van Lqon uit circa 1300, een zeldzaani

zilveren muntje geslagen in het graafsch$ toon.
5-

Znfüng Sustrrffi U mnffit zoog
Veel meer foto's van de zoekdag op www.detectoramateur.nl

i

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

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
fel:O33-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl


