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

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelijke garantie en Nederlandse gebruiks-
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 1 980

. Verkoop via de website www.djlaan.nl

Bezoek onze website of
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Vanaf 12.00 uur:

Het programma ziet er als volgt uit:

Verzamelen bij "Het Schippershuus", Gemeenelandsweg 50 te Hippolytushoef.

Op de bovenverdieping van Het Schippershuus is het MUZEEUM dan ook toegankelijk.
Op de benedenverdieping is een stand met een uitgebreid assortiment metaaldetectoren en

accessoires opgesteld. Speciaal voor deze dag en ter ere van ons 30-jarig bestaan kunt u op
gunstige "deals" rekenen.

Koffie of thee met gebak.

Vertrek met een bus voor een korte rit over het prachtig glooiende voormalig eiland Wiering"n nuur O
"Het Viking lnformatiecentrum" in Den Oever.

Hier kunt o.a. een replica van de op Wieringen gevonden Vikingschat bewonderen en andere
informatie krijgen over "De Vikingen op Wieringen".

Weer in de bus naar de boot die een paar honderd meter verderop in de haven op ons wacht.

Afvaart en korte boottocht over het wad langs de zeehondjes. De schipper vertelt u alles over het
wad en alles wat erbij hoort. Aan boord krijgen we weer koffie, thee of limonade met een echte
Wieringer Jodenkoek! 

GO
We worden onder leiding van een gids afgezet op een zandplaat en lopen in ca. 172 uurterug naar
"Het Schippershuus".
Tijdens de wandeling over het wad kunt u kennismaken met.... De Waddendetectorl

We lopen in ondiep water en iedereen die normaal gesproken 11/z uur kan wandelen redt dit ook.
Wanneer u niet wilt of kunt wadlopen, kunt u met de boot mee terug naar de haven en brengt de !
bus u weer terug naar Het Schippershuus.

"Eten op z'n Boerenfluitjes". Een lekkere warme maaltijd met vis of wie dat niet op prijs stelt,
vlees of vegetarisch.

Einde van een beregezellige "EEN DAGJE WAD ANDERS".
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oDe kosten bedragen € 45,- per persoon (exclusief de drankjes tijdens het eten).
ln verband met het inplannen van de boot of boten en het Schippershuus is de uiterste inschijfdatum 1 maart 2010.
U schrijft in door u per mail of telefonisch aan te melden en vóór 1 maart € 45,- per persoon over te maken
op rekening 4396687 t.n.v. Handelsonderneming D.J. Laan onder vermelding van "EEN DAGJE WAD ANDERS".

Het minimum aantal personen voor deze dag is 20, maximaal kunnen er 110 personen deelnemen aan deze dag.

Eventueel kunt u deze dag uitbreiden met een overnachting en nog een dagje Wieringen.
Kijk voor alle info op: www.degrootrecreatie.nl, www.slapenopwieringen.nl en www.wadvissersgilde.nl. c
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Colofon
Detector magaz¡ne is het verenigingsblad van de vereniging
'De DetectorAmateur'en verschûnt 6 keer perjaan

Redactie
C.B. Leenheer, J. Koning, K Bot, G. LugtharL J. Bosma (fotografie)

Medewerkers redactie:
J. Z¡jlstra, L.C. Mijderwijk, A. van Herwijnen,

Redactieadres
De Detector Amateut Hanebalken I 53, 9205 CL Drachten,
e-mail: redactie@detectonmateur.nl

Advertenties
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertent¡es zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertenties doet de redactie vân het Detector Maga-
zine c.q. de verenig¡ng De Detector Amateur geen aanbevel¡ng van de daarin vermelde
producten ofd¡ensten.

Advertent¡eaqu¡s¡t¡e
Advertentievoorwaarden- en tar¡even op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.
E-mail: studio@creatype.nl

Vormgev¡ng en product¡e
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (0512) 54 52 40,www creatype.nl

Druk;
De Marne, Leens

l55N: 1 386-5935
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Bestuur De Detectoramateur

Voorz¡tter
Roy Hutters
wcr.hutterspdetectora mateu r.n I

Secretaris
Natasja Hutters
n d hutters-boon@detectora mateur.nl

Penningmeester
Jan Peetoom
jan peetoom@detectoramateur.n I

Algemeen telefoonnummer:
06-54237740
(uitsluitend van maandag t/m
vrijdag van 19.00-21.00 uur)

lnhoud
. Romeinse r¡ngen met gem

. Muntgewichten Nijemirdum

. Op bezoek bij Piet van Schuppen

. VOC-penningen

. Boekrecens¡es

. DeTopTien en het kippenvelmoment

, Vondstvan hetJaar

Varia

Vraagbaak

Adressen veren¡g¡ng
Ledenadministratie
Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas,
vragen over de contributie enz.
Postadres: Postbus 2729, 7301 EE Apeldoorn
e-mail: n d hutters-boon@detectoramateur.nl

Algemeen post- en secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging
Postadres: Prinsessenweg 1 1, 8931 EC Leeuwarden,
e mail: secretariaat@detectoramateurnl

Redactie Detector magazine
Kopij en andere inzendingen voor het magazine
Postadres: Hanebalken 153, 9205 CL Drachten,
e-mai l: redactiepdetectoramateu rnl

Vraagbaak Detector magazine
Vragen over bodemvondsten
Postadres: PrÌnsessenweg 1'1, 8931 EC Leeuwarden,
e-ma il: vraagbaa k@detectoramateur.nl

Act¡v¡te¡tencommissie zoekdagen
Vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determinotiedagen
R. Hutters, e mail: zoekdag@detector¿mateur.nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas dient u een pasfoto op te stuten met
op de øchterzìjde vermeld uw noam en odres aan:
Postadres: Postl¡us 2729, 7301 EE Apeldoorn
e mail: ledenpassendda69mail com

Website
www d ete ct o ra m ote u r. n I
e-mail: redactie@detecto¡'a m¿teutnl

Lidmaatschap veren¡g¡ng
Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt altijd per
kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een
jaar. Opzeggingen dienen u¡terlijk op 15 december schriftelijk bij de leden-
adminstratie binnen te zijn.

Het Detector magazine verschijnt 6 keer per jaar. Afhankelijk van het tijdstip
(datum) dat u lid wordt, ontvangt u dit jaar 6, 5, 4 ,3,2 of 1 magazine. Omdat
het lidmaatschap per kalenderjaar loopt, ontvangt u een brief (rekening) voor
de contributie van € 33,00, € 27,5O,€.22,OO,C 16,50, € 11,00 of € 5,50 voor
dit jaar.

Eind december ontvangt u een brief (rekening) voor de contributie van het
nreuwe Jaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00
Contributie per steunlid perjaar € 8,0O

Bank: Rabobank 10.76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
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Van de voorzitter

IIoogl¿¡ater
Ja, het water in de rivieren staat weer hoog, de vorst
is inmiddels aangetreden, dus nu maar wachten op
betere tijden. Ook bij ons staat het water aan de lippen.
Op de slecht bezochte ledenvergadering is dan ook
een plan opgevat om te kijken hoe we als vereniging
verder moeten gaan. ln de komende maanden zal dit
plan door o.a. het redactieteam worden uitgewerkt

en uitgevoerd. U zult hier eerdaags meer over kunnen lezen in het
volgende nummer en op onze website.
Vast staat wel dat zowel de secretaris als ondergetekende in 20'l 0

afscheid zullen nemen als bestuurslid. Dit besluit is iets waar we lang

over na hebben gedacht, maar na zes jaar in het bestuur vinden we
het dan ook mooi.
Tijd voor verse ideeën, een andere visie, voor mensen die hun
schouders er onder willen zetten, want het zou zonde zijn als deze
vereniging er over een aantaljaren niet meer zou zijn. Dus nogmaals,
hou het magazine en de website in de gaten, we zijn er voor u, maar

hebben u ook nodig om de vereniging draaiende te houden.
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar met veel bijzondere
topvondsten in binnen- en buitenland. Daaruit blijkt maar weer eens
dat de hobby nog steeds aan het groeien is en dat er na al diejaren
nog steeds vondsten worden gedaan die zeker de moeite waard zijn.

De akkers zijn leeg, hoor je vaak. Men ziet dat het tegendeel waar is.

Mensen die al jaren op een bepaalde akker zoeken, komen ineens
met vondsten waar ze alleen maar van konden dromen, muntschat-
ten, een Romeins beeldje, etc., etc.
Men ziet ook dat de industrie volop in beweging is om nog betere
detectoren te produceren, die nog lichter zijn, nog dieper gaan.

We kunnen in ieder geval nog jaren vooruit.
Maar eerst moeten we de winter door met zijn gezelligheid, lange
avonden, kou en sneeuw. Wel een mooie gelegenheid om uw vond-
sten nog eens wat beter te bekijken en te conserveren, zodat u er
nogjarenlang plezier van kunt hebben.
Het bestuur wenst u hele fijne feestdagen en een voorspoedig
vondstenrijk 2010.

Roy Hutters

Vwmigingsniwws

Contributieverhoging

We hebben de laatste jaren hard gewerkt aan een kwaliteitsverbe-
tering van het magazine en de website. Desondanks hebben we de
kosten de laatste jaren wel gelijk weten te houden. Het komende
jaar ontkomen we er echter niet aan dat de kosten van het magazine
iets zullen stijgen. Ook de toegenomen kosten van de porto maken

een contribut¡everhoging noodzakelijk.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 november 2009 is

met algemene stemmen een voorstel voor contributieverhoging
aangenomen.
De contributie bedraagt nu per 1 januari 201 0 € 33,00 (zie voor
steunleden en leden buiten Nederland op pag.5).

Voorj aarszoekdag 2010
Zie www.detectora mateu r.n I

Van de redactie

Deteetoramateurs
ln het nieuwe boek'Onder onze voeten'(zie ook pag. 22) staan

diverse door detectoramateurs gedane topvondsten. Bijvoorbeeld
de Vikingschatten die zijn gevonden op Wieringen, de bronzen Ro-

meinse plaquette met inscriptie, gevonden bij Leusden en natuurlijk
de grote Keltische muntvondst b¡j Maastricht.

Voorheen werd in een archeologische uitgave dan meestal gemeld

dat het desbetreffende voorwerp was gevonden door een amateur-
archeoloog en werd de term detectoramateur bijna angstvallig
vermeden. Nu wordt gewoon gesproken over detector-
amateurs.

ln dit overigens prachtige boek wordt zelfs een hele pagina aan het
fenomeen metaaldetectie besteed. Er wordt geconcludeerd dat
de introductie van de metaaldetector het aantal metaalvondsten
onvoorstelbaar heeft doen toenemen, maar ook tot veel commotie
heeft geleid. Er wordt dan ook ingegaan op de wrijvingen die er
,uiaren tussen archeologen en de zoekers.

Maar we lezen ook dat, hoewel er nog veel verbeterd kan worden in
de onderlinge relatie en de mate van documentatie en reg¡stratie,

de beroepsarcheologen nu enthousiast zijn over de vele nieuwe
ontdekkingen die zijn gedaan.

Afgesloten wordt met de zinsnede; als de samenwerking tussen
detectoramateurs en archeologen in de toekomst verder zou verbe-
teren, kunnen er nog mooie resultaten worden geboekt.

En bij die laatste zin wil ik mij eigenlijk volledig aansluiten.

Namens de redactie wens ik iedereen een gezond en succesvol 2010

toe.

Kees Leenheer

DE delect or AMATEUR

lnrichting bestuurstaken

Het bestuur is druk bezig alle taken en activiteiten binnen de
vereniging te inventariseren. Gebleken is dat leden vaak wel
een bijdrage willen leveren, maar niet altijd in de vorm van een

bestuursfunctie. Daarom gaan we de komende maanden leden
vragen een bijdrage te leveren aan een taak of activ¡teit. Maar je kunt
je als lid natuurlijk zelf ook aanmelden.
Voorbeelden van deze taken zijn het (mede) organiseren van een

zoekdag, contacten onderhouden met de archeologie, behandelen
inkomende post, stukje financiële administratie enz, enz. Wanneer
de taken worden verdeeld over diverse leden, staan bestuursleden er

niet alleen voor. Doordat de tijdsbesteding zo voor iedereen minder
is, wordt hopelijk een drempel weggenomen voor je inzet. En wat is
er nu leuker dan een bijdrage te leveren aan de vereniging die jouw
favoriete hobby behartigt!

ln het volgende nummer hopen we wat meer te kunnen vertellen
over de taakverdeling en de bemensing.
Reacties naar: secretariaat@detectoramateur.nl

Het bestuur

DETECTOR MAGAZINE 108



rond met handvat en oog, brons

fam. Cuperus Bolsward (2009)

5'ARNOUD IAN FILLIPSE 
= 

zegel van Arnoud zoon van Jan Philipsq

huismerk

1 4e eeuw

nperE¡g*-i de spelling van de laatste naam is ongebruikelijk, maar niet alle stempelsnijders waren even geletterd.
Gezien het huismerk was Arnoud wellicht een koopman. Deed hij zaken met heit klooster?

Plussen en Minners
Zo, voor je het weet zit je weer aan het eind von het jaar. Onder

de kerstboom zit ik met m'n glaasje Glühwein te plussen en te

minnen. Ach, er zijn ook dit jaar weer heel veel dingen gebeurd.

Je neemt ze mee, als ervaring en verrijking van je leven.

Binnen de zoekerswereld zijn er ook weer heugelijke dingen
gebeurd. Het hoogtepuntwereldwÌjd is denk ik, de mega-schat-

vondst in Engeland. Onze Engelse collega heeft de wereldwijde
journalistiek goed bezÌggehouden. Welke krant of nÌeuwszender

heeft nou niet over deze vondst gepubliceerd. Heel bijzonder
natuurlijk, dat je dat kunt bereiken met een hobby. Probeer dat
maar eens voor elkaar te krìjgen met je lokale visclub. "Ga nìet

lukke nie', zullen we mqar zeggen. De wereld-

wijde pers loopt er niet echt warm voor, als je
een supergup van 80 pond aan de haak hebt
geslagen.

Nee, wat dat betreft hebben w| een hele bijzon-
dere hobby ín velerlei facetten; quo gezondheid

werken w| goed aon onze weerstand. ln weer

en wind lopen we volbepakt over de akkers.

Ploegend door de blubber, lekke laarzen met
bevroren tenen, op zoek naar dat ene signaaltje.
Terwijl de detector het al bijna begeeft door de

regen, zijn wij niet uit het veld te slaan. Bril beslagen,

sokken nat, maor w¡j gaon door: opgeven? Geen opt¡e. Geen

wonder dat we daarom ook geen Mexicaans griepje oplopen. We

zijn zo weerbaar geworden door onze speciale zoekmissies, dqt
zo'n Griep-invasie ons niet kan verslaan. Ik zal dit ook eens voor-

leggen aan mijn verzekeringsqgent. Het lijkt me dat Ìk hierdoor
toch wel wat procentjes kortÌng kan krijgen op mijn ziektekosten-

verzekering.

Wat dacht u dan van onze hersenen? Na het vinden van het ge-

zochte kleinood mogen ze weer presteren: Wot heb ik hier in mijn

handen? Denksport op topn¡veau. Terwijl alle registers openge-

trokken worden, fronst menig geleerde zijn wenkbrquw over onze

vlotte react¡etijd: "Jawel, een Wíllem-cent uit 1821, geslagen ìn

Brussel. Hmm, zeer bijzonder wantvolgens mij zijn daar maar

enkele stuks van geslagen'! MenÌg mens, die ons zou kunnen

horen denken, zal zeggen: "Wat een boekenwurm'! Ja collega's,

onderschat uzelve niet! Het virtuele kenniscentrum, van menig

doorgewinterde zoeker, is heel groot. MisschÌen Ìs het een idee

dat wij, als vereniging, ervaringscertifrcaten uit gaan delen. Dat
zal wel interessant staqn op je cv; het scheeltje

gauw een loonschaaltje of 2lijkt mij.

Hmm tja, ik denk dat de Glühwein zijn doel heeft

gevonden. Mijn doctorale voorkwab begint al

aardig te tintelen. Nou, dan nog maar wat goede

voornemens dqn? Ok, daar gaan we. ln 2010, ga

ik vaker zoeken dan in 2009. Dit omdat het goed

is voor mijn gezondheid, maar vooral omdat ik er

zo veel plezier aqn beleef.

lk wens jullie allemaal een gezond en goed 2010

toe. Graag zie ik jullie weer in 201 0 ergens op de

velden of op een van de zoekdagen.

Klaas Bot

COTUMN
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Romeinse ringen met een gem van de storl van Alphen a/d Rijn

"¿*: .l
,".14ì"

a7 laren zoeken op de stoft van

Alphen a/d Rijn is het nu echt

voorbij. De gestorte grond waarin

al die jaren is gezocht was afkomstig uit

het centrum van Alpen a/d Rijn. Op die

plek was het voormalig Castellum

Albaniana (Romeins legerkamp voor

hulptroepen) gevestigd. Door de bouw

van een nieuw stadhuis moest de

locatie afgegraven worden en werd de

grond op een braakliggend terrein

gestort. De grond bevatte honderden

Romeinse voorwerpen,

1.f,"7

De allerlaatste zoekinspanningen

op de stort van Alphen a/d Rijn.

Op de achtergrond het witte zand

dat al gestort is. Twee dagen later

was het hele gebied bedekt met

een dikke laag wit zand.

ùÈ.-1



ln het begin van hetjaar 2009 werd de

op dit terrein gestorte grond bedekt
met ruim een meter wit zand, waardoor
zoeken en graven niet meer mogelijk
was.Vooral graven, omdat de laatste jaren

door het vele zoeken alleen nog maar

voorwerpen gevonden konden worden
door diepe gaten te graven.

Menig zoeker heeft zijn vitrinekast vol
liggen met prachtige voorwerpen, zoals

munten, speerpunten, pijlpunten, mes-

sen, scharnieren van harnassen, bewerkte
beslagstukken, schrijfstiften, lakdoosjes

en nog veel meer, kortom te veel om op
te noemen.

Tot de laatste dag werden door diverse

zoekers, met de bulldozers dreigend

in de buurt, nog gigantische kuilen
gegraven om de allerlaatste voorwerpen
te bemachtigen voordat zevoor eeuwig
onder het zand zouden verdwijnen. Alle
vondsten zijn door de zoekers aangemeld

bij en gedocumenteerd door de provincie

Zuid-Holland, waarvoor men de zoekers

zeer erkentelijk was.

De Iaatste topvondst
De allerlaatste topvondst werd ge-

daan door Jan Willem Bron, die in een

door hem gegraven kuil een compleet
Romeins mesje met benen handvat uit
de klei haalde. Jan Willem is een begin-
nende zoeker die de laatste maanden
nog heel wat tijd had gestoken in het
zoeken in Alphen a/d Rijn. Er waren
die dag diverse zoekers'van het eerste

uur'nog aan het graven toen ht tot zijn

verbazing het complete mes uit zijn kuil

tevoorschijn haalde. Spontaan sprong hij

een beduusde medezoeker om de nek,

hij kon zijn geluk niet op met deze, door
niemand meer verwachte, topvondst!

Romeinse ijzeren r¡ngen
met een gem
Minder vaak werden er ringen met een

gem gevonden. De ringen zijn klein en

meestal van ijzer. Toch zijn er voor zover
bekend zeker 12 van deze ringen gevon-

den. ln dit artikel gaan we verder in op
ringen met gemmen en worden enkele
in Alphen a/d Rijn gevonden ringen

beschreven.

Op een van de laatste dagen waarop
gezocht kon worden, kwam de zeer

ervaren zoeker en graver René Nieuwland
uit Alphen a/d Rijn langs om nog een

'þeluksgaatje"te graven. De goden waren
hem goed gezind en hij vond zowaar
nog een prachtige ijzeren ring met gem
(zie p.10), Dit is de laatste ring met gem

die in Alphen a/d Rijn is gevonden.

De overige ringen zijn gevonden door
Edwin der Nederlanden, Sjouke Dijkstra,

Pieter de Breuk en'Hannibal'.

Vermoedelijk: kop van Mercurius met
gevleugelde muts (petasus) en achter zijn

hoofd een gevleugelde staf (caduceus).

Victoria met palmtak en krans

gaande naar links

Fortuna staande naar rechts, met

hoorn des overvloeds en roer.

Jan Willem Bron toont zijn

Romeinse ijzeren mes met

bewerkt benen handvat,

Voor hem was vrijdag de 13e

zeker geen ongeluksdag.



Vrouw in lang gewaad offert wierrookstokjes

op een schaal aan een beeld van Priapis op

een ronde basis.
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Een gem is een halfedelsteen die een

beeltenis en /of letter(s) draagt. De

afbeelding en letters worden in een

gem aangebracht met een techniek die

intaglio wordt genoemd, wat wil zeggen

dat het beeld verdiept in de steen werd

gegraveerd. De afbeelding van de intaglio

staat in spiegelbeeld. Wanneer ze in lak of

een ander zacht materiaal gedrukt wordt,

is de afdruk leesbaar.

Wat voor voorstell¡ngen tref je
aan op een gem?
Op gemmen staan vaak afbeeldingen van

goden. Soms figureren ze in mythische

scènes, maar meestal worden ze staand

ofzittend, frontaal ofen profil afgebeeld.

Deze poses werden voor het grootste

deel afgeleid van welbekende Griekse

originele beelden. Deze gemmen waren

bedoeld om als miniatuuriconen te

aanbidden. Als een gemin intagliowas
gesneden, werd de ring ook als zegel

gebruikt. De ringen met gem vervul-

den exact dezelfde functie als kleine

godenbeeldjes. De godheden die op de

ringen werden afgebeeld fungeerden als

beschermheiligen voor de drager.

Naast de afbeeldingen van goden komen

op gemmen ook jachtscènes en amou-

reuze afbeeldingen voor.

-irìÈ.! {

tnsttllun Alhnninnn

il VanafhetbewindvankeizerAugustus,dievan 27 voor

Chr. tot 14 na Chr. regeerde, bouwden Romeinse hulp-

, troepen (samengesteld uit bevriende en overwonnen
ì r' : volkeren) een aantal versterkingen langs de huidige

Oude Rijn, wat in die tijd de noordgrens van het

Romeinse rijkwas. Het castellum in Alphen aan den

Rijn maakt onderdeel uit van een keten forten die zich

uitstrekte vanaf de Noordzee tot aan de Zwarte Zee.

Het Castellum Albaniana, een Romeins fort voor

hulptroepen, is in het jaar 4l na Christus gebouwd in

opdracht van keizer Caligula (37-41 na Chr.). Caligula

liet de legerplaats bouwen als voorbereiding op de ver-

overing van Brittannië. Het Castellum in Alphen aan

den Rijn heeft zeker tot in de eerste helft van de derde

eeuw dienst gedaan. Bovenaan op de Peutinger kaart is

het castellum Albaniana aangegeven.

Hoe werd een gem gemaakt?
Het snijden of graveren van voorstellin-

gen in (edel)stenen is een zeer oud am-

bacht. Al in de 7" eeuw voor Chr. werden

afbeeldingen met metalen gutsen in vrij

zachte steen gegraveerd.

ln de 6" eeuw voor Chr. werd de vernuf-

tige manier van graveren met behulp van

boren en slijppoeder herontdekt, die de

Kretenzische steensnijders uit de Brons-

tijd reeds toepasten bij het bewerken van

hardere stenen.

Een moeilijk vak, dat van steensnijder.

Om de minutieuze voorstellingen te kun-

nen maken zi)nzeer goedeogen nodig,

daarom denkt men datjonge mensen en

bijzienden de voorstellingen maakten.

Gemmensnijders bezaten een aantal

koperen miniatuurboortjes met diverse

uiteinden, sommige kogelrond, andere

meer peervormig of rond. De boortjes

met convexe uiteinden veroorzaakten in

de steen concave holten, en soms diepe

ronde gaatjes zoals voor de ogen en soms

langwerpige holten, zoals voor de benen

en poten, waarvoor men de boren moet

Iaten lopen.

Aangezien het gelijkmatig voortduwen

van boortjes lastig is, zijn voor het maken

van langere concave vormen slijpwieltjes

meer geschikt. Sinds de hellenistische tijd

(333 - 64 v. Chr.) gebruikten steensnijders
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René Nieuwland vindt de laatste ring met

een gem (onder). De ring wordt op een

bijeenkomst met diverse zoekers bij Edwin

der Nederlanden thuis gefotografeerd en

geregistreerd door Frits Kleinhuis, depot-

beheerder van de provincie Zuid-Holland,

onder het oog van de trotse vinder.
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naast de boren ook slijpwieltjes van aller-

lei dikten. De wieltjes hebben vaak ronde

snijkanten, waardoor deze het profiel

hebben van autobanden.

ln de Romeinse tijd zijn vrijwel alle

voorstellingen in gewone vingerrin-

gen geslepen met wieltjes. Alleen voor

bijzondere voorstellingen zijn meerdere

soorten boortjes, waaronder de convexe,

gebruikt. De boortjes en wieltjes werden

vastgemaakt in houders, die onderdeel

uitmaakten van een spil. De spil werd

rondgedraaid via een boog met een touw
of pees eromheen, volgens het overal

ter wereld bekende principe van een

boor aangedreven door middel van een

strij kstok.

Reconstructie van een handboor volgens

een tekening in het graf van een antieke

gemmensnijder, Doros van Sardes.

Bij het bewerken van edelstenen is ook

slijppoeder nodig, van een mineraal dat
harder is dan de te bewerken steen. Men

maakte daar met olie een papje van,

waarmee het eigenlijke slijpwerk werd
gedaan. De snijder graveerde eerst de

basisvormen, zoals de halfronde uithol-

lingen voor de lichamen van een mens

of dier, of voor een gezicht, en bracht

vervolgens met fijnere boren de details

aan, zoals de neus en de lippen. De details

kunnen worden ingeslepen zonder veel

extra poeder, omdat het oppervlak van de

steen en de boor daar al vol mee zit.

Het slijpen door een papje heen was niet

eenvoudig, want de steensnijder zag door
het vieze papje niet wat er gebeurde.

Steeds schoonmaken en een afdruk ma-

ken van de voorstelling om de vorderin-
gen te controleren is geboden.

'Bolletjes' en'G roef es' stijl
f n de Romeinse tijd werden de steenslij-
pers steeds gemakzuchtiger. Ronde of
peervormige boortjes werden nauwelijks

meer gebruikt, en diepe basisvormen

nauwelijks meer aangebracht. Zij kozen

voor slijpwieltjes, wat sneller werkt. Vooral

bij de detaillering zijn verschillende stijlen
en technieken van graveren gehanteerd,

aan de hand waarvan de gemmen kun-

nen worden gedateerd.

Details in de Romeinse stenen uit de

Republikeinse tijd (ca. 510 voor Chr. tot
rond het begin van de jaartelling) zijn

vaak kleine gaatjes, die onder hoek van 90

graden werden aangebracht met boren

in de vorm van bolletjes (de bolletjesstijl).

Sommige werkplaatsen gebruikten echter

bij voorkeur parallelle groeven, vervaar-

digd met slijpwieltjes (de groefesstijl).

ln de tijd van Keizer Augustus (27 voor
Chr. tot 14 na Chr.) werkte nog menig

steensnijder in de klassieke bolletjesstijl.

ln de tweede helft van de 1" eeuw en in

de 2" eeuw vertonen veel intagliol slechts

een tamelijk simpele set van groef es,

gemaakt met behulp van wieltjes.

Mand (modius) met koren geflankeerd

door hoorns des overvloeds met daar-

boven een vogel.

1t

SrytiniusSwwus
Delen van de hoofdpoort en een stuk steen met een

inscriptie van het castellum Albaniana zijn in 1998-

1999 gevonden. Uit de inscriptie blijkt dat keizer

Septimius Severus 193-2ll na Chr. opdracht heeft

gegeven tot het bouwen van muren en poorten in
steen. Hoogstwaarschijnlijk heeft Septimius Severus

ín ! 209 na Chr. een inspectiereis langs de limes

gemaakt en de aarden wallen, poorten en misschien

sommige gebouwen laten vervangen door steen.

Munt gevonden in Alphen a/d Rijn: denarius van

Septimius Severus, keizer in het Romeinse rijk in
de jaren I93 tot2Ll na Chr., geslagen te Rome in
195 na Chr.

Voorzijde: ongedrapeerde en gelauwerde

buste van Septimius Severus naar rechts,

met het omschrift
L SEPT SEV PE - RT AVG IMP V
Keerzijde: gehelmde Mars gaande naar

rechts met speer en trofee, daaromheen:

PM TRP III - COS II PP

(handboeknr.: RIC 60).

'*,.



Jachttafereel: een hert dat aangevallen

wordt door een leeuw.

Aanvankelijk zijn de voorstellingen nog

wel te herkennen en te karakteriseren

als de'eenvoudige groef esstijli maar

vervolgens worden ze zo onduidelijk dat

gesproken kan worden van een'incohe-

rente groef esstijli ln de laat-Romeinse

tUd (ca.270ToT450 na Chr.) raakte de gra-

veerkunst langzaam in verval en kwam

de nadruk meer op grotere en kleurrijke,

maar ongegraveerde stenen te liggen.

Romeinse r¡ngen met gem u¡t
Alphen a/d Rijn
Alle in Alphen a/d Rijn gevonden ringen

in dit artikel zijn van ijzer. Het castel-

lum Albaniana heeft van 41 na Chr. tot
211/270 na Chr. in Alphen a/d Rijn ge-

staan, en de ringen dateren vermoedelijk

uit deze periode.

Zoeken op de stort van Alphen
a/d Rijn nu echt voorb¡j
Zoalsin het begin van dit artikel is

vermeld, is het zoeken op de stort van

Alphen a/d Rijn nu echt voorbij. En dat

doet menig zoeker best een beetje zeer.

Want het was een unieke happening die

menig zoekershart sneller heeft doen

slaan. En het besef dat het heel bijzonder

was om dit mee te mogen maken, is nu

echt voelbaar en wordt steeds groter.

Er dienen zich ongetwijfeld weer nieuwe

mogelijkheden aan!Tot die tijd is het

vooral genieten van de vondsten en de

herinneringen. Het zoeken, maar vooral

het graven op de stort van Alphen a/d

Rijn was voor veel mensen een mooi

avontuul waarbij nieuwe vriendschap-

pen zijn ontstaan en vele zoekersdromen

zijn uitkomen!

Met dank aan Rob Reijnen voor het redige-

ren van het artikel en het beschrijven van

de gemmen,

Bronnen:

Schone Schijn: Romeinse juweelkunst in West-

Europa / Brilliance et Prestige: la joailleries

romaine en Europe occidentale, 71-83

(Leuven,2002).

F or ums bodemvondstenwerel d,n I

Gemeente Alphen a/d Rijn

www,o lp h en aa n denrij n.nl

Met dank aan Bert Reyinz, ook bekend onder

de forumnaam'Bertonius'.

Het bestuur en de redactie

wensen u fijne Kerstdagen

en een voorspoedig Nieuwjaar

met mooie vondstenl
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MUIIITT,EWITHTTil
Op de zoekdag Nijemirdum

1 Muntgewicht

voor de halve

Rozenobel of Ryal

van Engelond.

Nijemirdum. Een mooie kans voor mij

om ook eens te kijken. Ritzo Holtman is

vaak aanwezig voor de determinatie van

de gewichten. Sinds hij vader is gewoÊ

den van twee kinderen heeft hij er een

nieuwe hobby bij, en moet hij zijn tijd
verdelen. Danny uit België kwam met

zevenendertig muntgewichten. Bruno uit
Zeeland kwam ook met een grote collec-

tie muntgewichten. Een aantal laat ik hier
zien, een l/2 Rozenobel, rond model, uit
ongeveer 1499 zonder verder merkteken
(foto 1). Zie foto 2 voor de bijbehorende
gouden munt Rozenobel of Ryal.

Tekst /foto's: DirkJan deWitt

2 Goudenmunt,

de Rozenobel of Ryal,

3 Muntgewicht met porelrand 5R (Spaonse Real)

en pijlenbundel, achterkant hand met daaronder

een kroon en een homer en de letters AC en het

¡oorîal I 6l 3

De meeste muntgewichten zijn voor
gouden munten. Op foto 3 ziet u een

muntgewicht voor een zilveren Real uit
Spanje, ook wel Spaanse mat genoemd,

en deze werd in 1613 gemaakt door de

Antwerper Andries Caers (AC).

Op foto 4 z¡et u het zilver van de zilver-

vloot van Piet Hein uit 1628 de Spaanse

maten. Nog een mooi makersmerk van de

Antwerper Hans Foncq (HF) uit 1588 ziet

u op foto 5. Adrie toonde een prachtig

pijlgewicht van twee pond.

Ook kwam er nog een muntgewlchtdoos
voorbij. Er was dus genoeg te zien en te

beleven op de zoekdag te Nijemirduml

Groeten DJ

U

4 SpaanseRealen,

z¡lveren munten u¡t

Spanje.

5 Muntgew¡cht, makersmerk

bladerenrond met hand en

daaronder een kroon en de

letters HF en joottal (l 5) 88 u¡t

Antwerpen von Hons Foncq.



_Teksten: Kees Leenheer / foto's: o.a. Johan Koning, Piet van Schuppen, Kees Leenheer
tæ-.:rë

14

Aardewerk

scherven

Een zoeker met veel bezigheden

en over smalle dijkweggetjes.

We genieten van de prachtige

vergezichten over de rivier de Waal.

Het water staat deze periode vanwe-

ge het droge weer van de laatste tijd
extreem laag. We krijgen gelijk zin

om op de strandjes te gaan zoeken.

Alleen, daar kwamen we vandaag

niet voor.

Bij de ontvangst door Piet van Schup-

pen staan we nog even buiten van zijn

tuin, een van zijn hobby's, te genieten.

Daarbij vallen ook gelijk de grote hoe-

veelheid scherven en stukken aarde-

werk op die Piet in de tuin heeft liggen

Regelmatig

loopt de

familie van

Schuppen

de strandjes

langs de Waal

dan heel wat

af te struinen en neemt

scherven mee.

Binnengekomen lopen we via de keuken

en zien we gelijk een vertrouwd tafereel;

een aanrecht met allerlei bakjes met

vondsten, drap en schoonmaakspul. Een

situatie die bekend aandoet. We krijgen

gelijk een schoonmaaktip voor zilveren

munten mee: gewoon inwrijven met as

uit de open haard.

Als we aan de koffie zitten en rond kij-

ken vallen er gelijk een aantal vondsten

op: o.a. een prachtige bronzen hielbijl en

een pijl/speerpunt uit de bronstijd. Dat

zijn natuurlijk wel topvondsten. De bijl is

gerestaureerd door Restaura in Limburg.

Daarna passeren er allerlei munten,

waaronder een wel heel opmerkelijke

zilveren munt, die ik nog nooit ben

tegengekomen; een Arabische Dirham.

Verder een vuurijzer en een bronzen

dobbelsteen.

r S thnmmanktip u mr zilv n m muntrn:

Piet, die inmiddels vervroegd met pen-

sioen is gegaan, zoekt ongeveer zo'n20
jaar en gaat het Iiefst een paar keer per

week met de detector op stap. Dat kan

zun rn een

weiland,

een boom-
gaard of
een akker in

zijn omgeving. ln de boomgaard is het

zaak om niet te grote gaten te maken

omdat je anders de wortels van de bo-

men beschadigt. Piet gebruikt dan ook

een schroevendraaier om kleine gaten

Bakje met vondsten en drap

te maken. Om een terrein minutieus af

te zoeken spant Piet een draad die hij na

elke baan weer verder zet.

Net als zoveel andere zoekers is Piet

begonnen met een C.Scope detector.

inwrijv m nrt ns uit dr, ryffi nnwd ) )
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Hij gebruikt nu een White's M6 en een

TesoroTejon, waarbij de laatste meestal

wel zijn voorkeur heeft.

Het gesprek komt op een gegeven mo-

ment op het aanmelden van vondsten.

Piet vindt het jammer dat je als zoeker

door de archeologische instanties vaak

toch niet helemaal serieus genomen

wordt.'Je meldt je spullen aan, maar
je hoort gewoon nooit iets terug.
Misschien hebben deze mensen geen

tijd hooç maar dat zou toch op een

andere manier moeten kunnen. Veel

zoekers haken op een gegeven afals
ze noo¡t meer iets horen. Als je zoekers

enthousiast wil houden met aanmel-

den, dan moet je ze ook behoorlijk
behandelen."

Jammer genoeg horen we als redactie

deze klacht ook steeds meer van andere

zoekers.

Bak vol met rommel, met opvallend veel

stukken bestek

Bronzen pijl- of speerpunt

uit de bronstijd. Deze is nog

in onderzoek.

Bronzen hielbijl, bronstijd

Abbasiden

Dirham van het type

ketlima.

AH 1 80/AD 796

Muntheer: Harun Al Rashid

(AH 1 70-1 93/4D786-809)

Banu Mugha Habite gouverneur

Harthama ( AHI 79-1 81 /4D795-7971

Muntplaats lfrique ( Noord - Afrika)

Literatuur: Michiner 1 84

In 1999 werden op Gotland (Zweden) bij

een schatvondst 13.000 Arabische munten

gevonden. In totaal zouden er op Gotland

ongeveer 200.000 Dirham munten terug

gevonden zijn.

De door Piet van Schuppen gevonden munt

wordt nog verder onderzocht.

1'

Ilirhnm

Een opmerkelijke detectorvondst.

De Di¡ham is een Arabische munt die in
de Vikingperiode vanuit het Nabije Oosten

in grote aantallen via de Russische rivieren

naar de Scandinavische landen werd

gebracht.

In Nederland zijn er diverse Dirham

munten gevonden, bijvoorbeeld in de

Vfüngschatvondst Westerklief II op

Wieringen. Deze schat bestond uit 95

Arabische munten of imitaties daarvan,

een zilverbaa! 39 Karolingische munten,

hakzilver en een muntsieraad.

De Vfüngen kenden geen muntgeldecono-

mie maar een gewichtsgeldeconomie. Niet
het aantal ofhet soort munten telde maar

puur het gewicht aan zilver. Zilver diende

als ruilmiddel. Om aan een bepaald gewicht

te komen werden sieraden, zilverbaren en

munten in gewenste'denominatied gehakt.
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t Auhhtlt muntrn gnnn v nak naar ile bwr n

houding op te bouwen met de boeren

waar hij op het land zoekr..Zo l;at hij de

boer als die interesse heeft, na afloop
van zijn zoektocht ook zien wat hij heeft
gevonden. Veel boeren vinden het
ook leuk als ze dan een vondst krijgen.

De dubbele munten gaan vaak naar

de boer. Een muntje in een kartonnen
houdertje is helemaal mooi.

Een gouden munt heeft hij nog nooit
gevonden, dus dat moet nu toch wel

eens een keertje gebeuren, want de

bekende stelregel is dat een zoeker

gemiddeld één keer in de 7 jaar een
gouden munt vindt. Nou, wat dat be-

treft hebben

de interviewer

en fotograaf
ook nog wat

in te halen,

De zoon van

r Ein fuw in fu 7 jnnr wn gmdffi munt ))

llnbbelstenm

Er worden regelmatig dobbelstenen van

diverse materialen in Romeinse context

gevonden. Ofde oorsprong in deze stre-

ken nog verder terug gaat weten we niet.

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus

(circa 55-120 n.Chr.) velmeldt dat de

Germanen bij hun laatste worp, toen ze

alles verloren hadden, zelfs hun eigen vrij-
heid op het spel zetten. Ook de Romeinen

waren gevoelig voor de verlokkingen van

de dobbelsteen en waren echte gokkers.

Volgens de bijbel dobbelden de Romeinse

soldaten nadaT ze lezus gekruisigd had-

den, om zijn kleren.

Veel dobbelstenen uit die tijd zien er bijna

hetzelfde uit als de stenen die we heden

ten dage gebruiken. Min of meer kubus-

vormig en met getallen zo geplaatst dat de

tegenover elkaar liggende zijden samen

het getal 7 maken, dus de I tegenover de

6, de 2 tegenover de 5, de 3 tegenover de 4.

Vaak werden de dobbelstenen van been

gemaakt ofvan klei gebakken.

Er zijn uit deze tijd ook exemplaren van

glas en brons bekend.

weggaan
natu u rlijk

een paar

werkstuk-

ken bekijken. We zijn onder de indruk.
We zitten al in de auto als Piet nog komt

aanlopen met 2 flessen kersenwijn van

eigen makelij. Hier gaan we 's avonds

eens rustig voor zitten. Nou dat smaakt

verdraaid goed, Piet proost en nog veel

succes met zoeken!

De bronzen dobbelsteen van Piet van

Schuppen wijkt afvan de gebruikelijke

dobbelsteen, omdat de waarden anders

verdeeld zijn. Hier staat de I tegenover de

2, de 3 tegenover de 5, en de 6 tegenover

de 4. Waarom de waarden op deze manier

geplaatst zijn, is nog een raadsel. Een

datering van deze dobbelsteen is moeilijk
te geven.

Vuurijzer. Muntheer: Philips de Schone

1482-1506 in 1492 in Brabant (Antwerpen)

geslagen. Literatuur: Van Gelder/Hoc 98-1.

Bronnen:

Scandinavisch gewichtsgeld in Nederland

in de Vikingperiode, J.C Besteman

De herkomst van het z¡lver uit de

v roeg m id d el eeuw se F ri ese m u nte n,

G.M. de Meye(+) en C.F.M. Koch

Van Romeinse soldaten en Conanefaten,

gebru i ksvoorwerpen va n de Scheveningseweg,

J.A. Waasdorp

Een opmerkelijke dqbbelsteen uit Didam (Gld.),

lvo Herrpsen

Piet is inmiddels ook aangestoken door
het detectorvirus en heeft als beginne-
ling al fraaie vondsten gedaan.

Ondanks dat Piet met pensioen ¡s

verveelt hij zich niet. Hij is actief in de

lokale politiek en heeft naast het zoeken

letãártlii.n' Arie van Herwiinen
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Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van Xp met de vormgeving van een Ferrari !

Geen kabels meer, ook niet op de zoekschijf, de schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.4 zoekfrequenties naar keuze Draadloze koptelefoon met
keuzetoetsen r,vordt bijgeleverd Het huis is afkoppelbaar. Superlicht, de detector weegt nog geen I 000 gram. De steelverbin-
ding is binnen 3 seconden geheel in te schuiven lot een klein pakketje Oplaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen,
Krjk voor meer informatie op: www xpmetaldetectors com en www xpmetaldetectors com/xpforum

De DEUS is vanaf heden te bestellen tegen een danbetdling van 250,00 euro. )mdat de belangstelling nu reeds enorm is gaan
er wachttiiden ontstadn Dus moeten we de regel hanteren wie het eerst komt die het eerst madlt. De datum van aanbetàling
via Giro 4838918 tnv Detect ìn Enschede bepaald de datun van aflevering
Grddg vdn u eerst een e'nail met uvt naam en adres, tel. nunme4 dan krijgt u van ons alvast een pR7 FORMA FACT|uR per
ntail toegestuurd.

E
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. Via e-mail kunnen programma's uitgewisseld worden met
andere zoekers.

De basistechniek van de E-Trac komt van de Explorer 5E, maar
het software programma is compleet vernieuwd en uitgebreid.

De nieuwe E-Trac:

- Nog snellere processors, waardoor o.a. minder camouflage
van rjzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel
ijzer ligt, de E-Trac'slaat niet dicht' maar pakt de goede

metaaltjes eruit!

M IN ELAB

€, 1495,-
Met accessoires

Groter dieptebereik, o.a. door 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.

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.

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

Volop informatie over
aaldetectors,

zoektechnieken, vind-
vondsten en

zoekge-
heimen. 360 pagina's
en rijk geTllustreerd

meer dan 400
's en tekeningen

in kleur, Meer dan 1000

Z¡e voor onafhankelijke
beoordeling op het
lntemet (¡/inelabown-
ers) en maak contact
met de nu al talloze
E-Trac bez¡tters

afb. van vondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetector¡mporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Eestellen bij Detect: naak 39,90 euro over (pottokosten grat¡s)
over op GlR) 48J8918 t,n.v Detectte Enschede.

Vanuit Eelgie: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto over naar onze
Bank: IBAN NL,TRABO 039674i870 SWTFI: RABONL2tJ na¿r
DETECT in Enschede Veryeet n¡et je volled¡ge naam en adres
aan ons door te geven bij de banktransfer of v¡a: ¡nfo@detect.nl
Kies de bijbehorende code voor het boek in de ju¡ste tadl: N1003
(Nederlands)

WERlIÍT

BBETDE KRACHT!

40 kilq dubbel zo-

als de vorige. Door

andere productiewijze

deze magneet echter

dan de oude Powerlift

5: 79,50 euro

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

Bijzonder geschikt voor terre¡nen die flink afgezocht
zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"x10" 15"x12" 18"x15"
E-trac/Expl/Safari r' / t r'
Sovereign - ./ ./ t/
White's DFX, MTX - ./ ./ t/
XP G-Maxx en ADX /
XP Gold Maxx Power /
GarrettAce / / /
tisher t75 r'

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

Hengefosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



txcalrbur ll kent twee
voer¡ngen, met 25 en met 20

zoekschiif.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

Slimline schijf, die minder weegt,
waardoor het zoeken op het land of

7 
- 

langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdicht-

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

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

Minelab X-Terra 305, 505 en 705. Met
de nieuwe X-Terra serie zet Minelab een
nieuwe standaard voor de middenklasse.
Deze detectoren kunnen zich meten met

veel duurdere detectors. Lekker licht,
perfecte balans.

Minelab is overtuigd van de
kwaliteit die ze maakt en geeft
maar liefst 3 JAAR

GARANTIE!

De X-Terra 305 heeft t o v. de 30 een

extra discriminatie programma, hand-

matige grondonlstoring, een frequentie
regelaar en tuning, Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had

Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 1 8,75 kHz

X-TERRA 305

€ 479,-

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Terra 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.

schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TERRA 705

Vereenvoudigde versie van de E-Trac, Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequent¡e techniek van l\4inelab. Ten opzichte van

zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' hersteltijd, waardoor je meer goede

vooruerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vindenì

Bovendien 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

-

X-TERRAsos € 599r- voor w¡e extreem w¡l!
5pecificaties:
- Pl Motion detector
- 11 inchdubbelDschijf
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy

Lithium lon batterij systeem

Lengte: m¡n 1 100 mm, max

Gewicht 2400 gram

Steel bestaat uit twee delen

Extra schijven: beschikbaar

Pl detector met discriminat¡e van

ijzer (was lot voor kort onmoge-

lijk), Geschikt voor diegene die op

terreinen waar n¡et al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de 'goodies'

nog net iets dieper liggen Bijvoor-

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt. lVlonoloop schijven

zijn niet in staat ilzer uit te scha-

il¡ kelen en zijn daarom meestal

minder geschikt, hoewel ze

wel iets dieper gaan dan de

DD schijven

€ 895,-

€,729,-

26 cm
elliptische
schijf

€ 166,-

Deze detector ¡s misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Tena 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen

zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 1 8,75 kHz.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166.-

Diepsuoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pakt' vooral ook grotere voonruerpen op diepere

niveaus. Bovendien is de 5overeign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zout¡nvloeden. Werkt op 1 7

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine munties.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel

is ìn een wip gebeurd. Het batterijpack, met 8 penlight batterijen klik je in 2

seconden in en uit het huis. De GT is uìtgerust met een 20 cm of een 25 cm

wide scan schijf, aan jou de keuze. Detectors met w¡de 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. lncl. oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack.

€ 995,'
Zonder extra accessoire:

kle¡ne muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

vo0rwerpen.

Voorzien van een 26 cm

wide scan zoekschijf
(gespaakt), die breed de grond in gaat en bij elke zwaar

meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven zijn uitgerust,

l3oomm € 3695
(Levertiid weqen5

EN¡n Mennenr /l l¡eb v¿ndaag de GP Extene (vooiloper GPX-4000 en 4500) eens

echtop de proef gesrcld op een qatenkaas akket wadr in hetverleden al meer z¡lveren

en gouden nunrcn rlarcn gevonden, maar wdat nu nienand neet ¡eß vond. Z¡e h¡et een /:f. I

gouden en een z¡lvercn Kelt. Lees he¡ volled¡ge lestuetslag op rw.detect.nl t , . 1

Sovereign GT
De Sovereign GT hoon bij de absolute top!



Cortes

Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-
up detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-d¡scriminatie en is nu
uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter
is op stort en terreinen met veel ijzer. 

, ; ¿( ü ,.
' '.'.: I

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

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

Vaquero

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

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

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

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

€ 869,

voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 1 5 cm en een
wide scan van 25 x 30 cm.
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met weinig vervuiling, klei en
andere zware grond.

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

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

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

. ac;.
en grijs. Licht-gewicht: 1,3 kilo.Grondontstoring-
knop die secuur moet worden afgeregeld. lnlegbatterijen
(2 houder met 4 AA batt). Trekschakelaar met dual discri-
minat¡e.

De Tiger Shark is een beproefde onderuater detector van
Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder
water te zoeken. Vervangt de Stingray ll. De Tiger heeft een

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

Met bescher-r..p Èì 8!--1"Q"

€ 749,-

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de Deleón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parken en vervuild ter¡ein zoeken, € 669,-

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van
gevoel¡ge detectors een topper Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extrâ grote
wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kle¡ne

15 cm concentrischeschijf voorradig De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x 24 (m concentrische schijf

Respectievetijk i,, ,{ì41ì..en f¡ 8!):t

Als.je een detector koopt voor één van je
gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

Teión

Kleur: blauw, zwart

l\4omenteel door de fabrikant niet leverbaarl



Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van XP met de

vormgeving van een Ferrari!

Geen kabels mee¡ ook niet op de zoekschi,f, de schijÍ

communiceert met de hoofdtelefoon en net huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.

4 zoekfrequenties naar keuze, Het huis is afkoppelbaar. Superlicht, de

detector weegt nog geen 1 000 gram. De steelverbinding is binnen

3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje. Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij

de prijs inbegrepen. Nu al te bestellenl (tegen aanbetaling van

250,- euro)

www.xpmetaldetectors.com en www.xpmetaldetectors.com/xpforum

4,6 KHZ

G-MAXX il
Buitengewoon krachtige detectoç geschikt voor het zoeken naar munten en

speciaal voor hen die naar grotere vooruerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector

429,00

549,00

ADX 150, ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

¡ Buitengewoon goede werking
. Lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mrcroprocessorS

. 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 (W51,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq liFreq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

o Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. Batteriiduur Alkaline 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 (mer 2 kanaten) 169,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen.
l\4et 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.
De W51 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram, De W52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer, Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur Batterijduur 50 uur.

ÁDVI¡/'TISV
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In de septemberioktoberuitgave van De Beeldenaar
stond een artikel van Jan Pelsdonk over VOC penningen.
Hierin vertelt hij over de vondsten van loden penningen
met aan één zijde het VOC-logo.

l. l-t

delburg, dan ligt een koppeling naar de
Verenigde Oost-lndische Compagnie
voorhanden. ln Nederland monsterde
men af en hoefde men zich n¡et meer te
legitimeren. Een administrat¡eve functie
zullen de penningen vermoedelijk wel
gehad hebben, maar welke?

Zijn de penningen overzee gebruikt in

de plaatsen waar een schip voor anker
ging? Op de manier zoals hierboven
beschreven? Waarom werden ze niet
ingeleverd? Of werden ze juist in de Ne-

derlanden gebruikt om de eigenaar van
zo'n penning, in dienst van de VOC, een
jaar te vrijwaren van het betalen van
een veerpont of tolgeld? Jan Pelsdonk
eindigt zijn verhaal met: "Wie het weet
mag het zeggen!'

Het artikel geeft nog de literatuur-
vermeldingen : J.A. Von Héjjas,

Over een loden matrozenpen-
n¡ng, Munten Nieuws (oktober

2008), en L,4. Von Héjjas, Over drie
'matrozenpenningeni Munten Nieuws
(juni 2009). Steeds meer archieven wor-
den gedigitaliseerd en bereikbaar via

internet. Wie weet komt op die manier

å3,7€':-.''.:

21
e vondsten werden door ver-

schillende personen gedaan

in 2008-2009 op de westelijke
Oude Havendijk in Middelburg. Een

eerdere noodopgravin g in 1972 in de
Sarphatiestraat in Amsterdam leverde

ook toen al twee exemplaren van deze
pennrngen op.

De vinder van de VOC penning,
dhr. Von Héjjas, kwam via een speur-

tocht terecht bij dhr. Mevius die hem
vertelde dat hij te maken had met
legitimatiepenningen die bestemd
zijn geweest voor de matrozen en of
scheepslui. Wanneer er iemand van
boord wilde en hij kreeg permissie

dan ontving hij via de betaalmeester
een permissiepenning. Ongevraagd het
schip verlaten leverde (lijf )straf op.
Er zijn gedateerde en ongedateerde
penningen bekend. De gedateerde pen-
ning met een jaartal plaatsen deze VOC

penningen in de 1Be eeuw. Zoeken we
echter naar parallellen met bakenloden
dan is de productie mogelijk al in de
tweede helft van de 1 7e eeuw begon-
nen. Kijkend naar het monogram, VOC,

en de vindplaatsen, Amsterdam en Mid-

de oplossing boven water. De redactie

roept leden en lezers op om eens in hun

verzameling te kijken of de bespro-

ken penning - ofwat er ook maar op
lijkt - voorkomt en dit te melden bij de

redactie. Wie weet kunnen we nog een

aanvulling doen op het aantal bekende
pennrngen.

Beschrijving van de tot nu bekende
pennrngen.

VOC-kamer Middelburg:
. 'VOC M'monogram zonder jaartal met

parelrand.

. 'VOC M'monogram 1740 met parelrand.

' 'VOC M'monogram 1732.

. 'VOC A'monogram zonder jaartal.

. 'VOC M'monogram 173, Met parelrand.

. 'VOC M'monogram, letters AIA zonder jaar.

De keerzijde is steeds onbewerkt.

* De Beeldenaar is hetTijdschrift van

het Koninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Munt- en Penningkunde
en de vereniging voor Penningkun

w ww. m u nt pe n n i n g ku n d e. n I

www.penningkunst.nl
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Onder onze
voeten
Op donderdag 5 november begint
mijn dag met de gebruikelijke

treinreis. De krant staat weer vol

crises: krediet-, klimaat- en voetbal-
crisis. En het regent pijpenstelen. . .

Alle ingrediënten voor een som-

bere dag, Bijna een maand later,

woensdag 25 november lijkt een

déjà vu, weer zo'n grauwe dag: nog

steeds slecht nieuws in de krant

en het weer is er ook niet beter op
geworden.

Toch vallen op beide dagen mijn

ogen vooral op goed nieuws. Op

de eerste datum ber¡cht mijn gratis

krantje over een rijk graf dat in Oss

is gevonden. Een tweede na het

beroemde vorstengraf dat in I933
is ontdekt. Eind november is in

lJsselstein een opmerkelijke vondst
onderzocht: Romeinse grafheuvels.

ln juli zijn deze al ontdekt, maar nu

blijkt de vreugde van de archeoio-

gen nog grotel want de graven zijn

volledig intact.

van ons land bomvol vondsten en

inzichten wat die vondsten ons

vertellen.

Gelukkig zijn de auteurs door-
gewinterde archeologen want
hoe frustrerend is het dat nieuwe
topvondsten worden ontdekt,
als de inkt van je boekwerk net is

opgedroogd. De auteurs zijn

Leo Verhart en Evert van Ginkel.

vroege middeleeuwen. De hoofd-
stukken over de archeologie van

de volle middeleeuwen en latere

tijden zijn thematisch van opzet,

met onderwerpen als kastelen en

religieuze resten.

'Graven in de stad'en Aan boord'
zijn hoofdstukken waarin relatief
nieuwe takken van de archeologi-
sche wetenschap aan bod komen,

namelijk de stads en onderwater-
archeologie. Ook aan de arche-

ologie van de meest recente tijd
is aandacht besteed. De auteurs

besluiten met een hoofdstuk over

hoe de archeologie zichtbaar is
gemaakt, in musea en in recon-

structies van gebouwen. Modieus

Evert van Ginkel en Leo Verhart,

Onder onze voeten, De archeologie

van Nederland.

tsBN 978 90351 3207 8,€25,-

(t/m december 2009, daarna

€ 30,-). Omvang:334 paginal.

Uitgeverij Bert Bakker.

zijn de top tien-lijstjes van musea,

plaatsen van herinnering en recon-

structies die het bezoeken waard

zijn. Daa rbij sluiT O nd er onze voete n

aan bij andere overzichtswerken,

zoalsVerleden Lond, waarin de

lezer wordt aangezet tot het actief
beieven van de archeologie.

De tekst is helder en boeiend

geschreven. De auteurs hebben

de meeste mitsen en maren die de

vakliteratuur kenmerken, achter-

wege gelaten. Zij hebben zich

goed beseft dat in een overzichts-

werk knopen moeten worden

doorgehakt.

Vormgeving
Veel aandacht is besteed aan de

vormgeving. Er is veel met achteÊ

grondkleuren gewerkt, overigens

zonder dat dit storend is. Er zijn

zeer veel illustraties opgenomen,
van vondsten, onderzoek, maar

ook van reconstructies.

De bladspieqel is veelal in tweeën

gedeeld: bovenin illustraties met
beschrijvingen en in de onderste

helft de tekst. De vierkante vorm

geeft het boek een luxe uitstraling.
Het lettertype is wel vrij klein, dus

zorg voor uitgeruste ogen. Val je

toch in slaap, dan is het lekker dro-
men bij al die topvondsten die ons

bodemarchief heeft prijsgegeven.

En ook al zijn er nu al weer enkele

interessante opgravingen geweest

sinds de publicatie van Onder onze

voeten,hetzal toch weer een aantal

decennia wachten zijn tot een

nieuw overzichtswerk verschijnt.

Tot dìe tijd: veel lees- en kijkplezier.

Na het lezen van de berichten gaan ChrOnOlOgiSch en
mijn gedachten uit naar het pas thematisCh
verschenen boek dat ik de afqe-

ropen weken r'"o e.r.run, åii., 3:111:iÎ.: Ï" onder onze voeten

onze voeten, or o,rnrobs,r r)-n :^1T:::fl'l-chronolosisch: 
12

Nederrand. onder onzevoe¡en-¡s een hoofdstukken.over de prehistorie' 6

overzichtswerk over de ..Á""i*'" over de Romeinse tijd en 4 over de

Leo Verhart (1 952) is professioneel archeoloog.

Hij heeft niet alleen oog voor de vondst, maar

ook de persoon achter de vondst. Hij heeft daar-

over twee prettig leesbare boeken geschreven:

List & bedrog en Dubbelfocus. De eerste gaat over
vervalste archeologische objecten. Doelbewuste
vervalsers of gewone grappenmakers proberen
daarmee de archeologische wereld op hun kop
te zetten. Het doel varieert van geldzucht tot
wetenschappelijke erkenning. Veelal kan pas

latet door verbeterde archeologische en tech-
nische kennis het bedrog
worden achterhaald.

Gaat het in List & bedrog
deels om pseudo-archeo-
logen, in Dubbelfocus gaat

het over echte archeologie,

uit de periode 1 900-1 940.

De term dubbelfocus'
verwijst naar de dubbele
waarde van de foto's. Zij

tonen niet alleen de archeologische vondst,

maar zij vormen ook een prachtig beeld van de

omstandigheden bij opgravingen en sociale

verstandhoudingen in die tijd. De archeoloog in
keurig pak kijkt toe hoe de arbeiders het graaf-

werk verrichten. Stilstaan mochten zij soms wel;

want anders mislukte de foto. Daarna mochten
ze weer lekker doorspitten.. .

Leo Verhart, List & bedrog, Vervalsingen in de

Nederlandse archeologie (Utrecht 1 995), ISBN 90

s345 077 7.

Leo Verhart, Dubbelfocus, Nederlandse opgra-

vingsfoto's uit I 900- I 940 (Abcoude/Leiden 2001 ),

lsBN 90 6825 283 6.

ONDER ONZE VOETEN

Dubbelfocus
S.¿¿tl¿r¿t. a?trdtitztlnJ i ¿it 19O0. l91o

-
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Evert van Ginkel (1 955) heeft een archeologisch en cultuurhisto-
risch presentatiebureau. Hij verzorgt tentoonstellingen, ontwikkelt
educatief en audiovisueel materiaal over de Nederlandse arche-

ologie en schreef meerdere boeken. ln samenwerking met Koos

Steehouwer schreef hij heT ANWB Archeologieboek Nederland.ln
dertien hoofdstukken ga je als lezer in vogelvlucht door historisch

Nederland. Bouwkundige sporen, zoals akkers, terpen, burchten
en kastelen staan in de picture. Deze lenen zich immers goed voor
een bezoekje, het is immers een ANWB-boek. Dit is geensz¡ns een

negatieve uitlating. want niet alleen
is de tekst zeer toegankelijk, ook is

de vormgeving fraai. Veel fotomate-
riaal, ook van metaalvondsten, maar

ook zeer geslaagde reconstructiete-
keningen maken dit boek de moeite
waard.

Evert van Ginkel en Koos Stee-
houwer, ANWB A rch eol ogi eboe k

Nederland, Monumenten von het
verleden (Den Haag 1998i

|SBN 90 1 I 00854 0.

Onder onze voefen is een archeologisch overzichtswerk. Als zodanig
treedt het in de sporen van Verleden land.Dil boek uit 1 981 ver-

diende een waardige opvolger (en kreeg die ook). Publieksvrien-

delijke uitgaven zijn nu min of meer verplichte kost vanwege het
nieuwe archeologische beleid, maar in 1981 was het opzienbarend

dat"het toegankelijk maken van ingewikkelde wetenschap wel de-

gel¡jk mogelijk is" Het verschijnen van "een archeologische'atlas'van
Nederland waar men uren rond kan dolen"was dus een bijzonder
moment. Deze citaten van recensent en archeoloog Frédéric Batet

uit het NRC Handelsblad (4 september 1 981) liegen er niet om.

Maar ook nu nog heeft Verleden Land zijn waarde. Na een inleiding

over de archeologische wetenschap, lees je over 39 bijzondere op-
gravingen die chronologisch gerangschikt zijn. Hoewel verouderd

is ook de Streekwijzer interessant.

Per iandstreek wordt een arche-

ologische kaart getoond en een

opsomming van alle vindplaatsen,

monumenten en musea gegeven.

"Een voortreffelijk overzicht van

wat er op dit terrein in ons land

allemaal gebeurtl'

J.H.F. Bloemers, L.P. Louwe Kooij-

mans en H. Sarfatij, Verleden land,

Arc heo logi sch e opg rav i ng en i n

Nederland (Amsterdam 1 981 ),

tsBN 90 290 9992 s.
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Op de fiets gingen we die ochtend naar de akker. Het was om
precies te zijn de derde keer dat we gingen zoeken.Toen we om
9.00 uur aankwamen waren er nog meer zoekers. Samen zoch-

ten we om de beurt met de geleende detector. Die ochtend

vonden wij niet veel bijzonders. ZoekmaatTim had al een mooie
lakzegelstempel gevonden, maar wij hadden helaas alleen maar
rommel opgegraven.Tussen de middag gingen we op de fiets
naar huis om te eten. Daarna gingen we gelijk weer terug om
verder te zoeken. Het was inmiddels 3 uur in de middag en we

hadden nog steeds niet

veel bijzonders gevonden.

We kwamen bij een andere

zoeker en die liet ons zijn

vondsten zien. Hij had een

heel gaaf zilveren kwartje

uit het jaar 'l 848. We keken

elkaar aan en vonden het

ongelofelijk dat zulke oude

zilveren munten gewoon

in de grond lagen. Zoiets

zouden wij ook wel willen
vinden!

Kippenvelmoment
Snel zochten we weer

verder. Na 4 meter kregen

we een goede piep. Gerco

ging graven en gooide de

grond naast het gaatje.

Dirk-Jan pakte een hand vol

grond en haalde het langs

de schotel. De "piey''zat er

q=. -"

kippenvelmoment
van:

otrÞ-- )T't'v k Ctïcv

'ljna drie jaar geleden, we waren toen tien jaar oud, gingen

we op de zaterdag voor kerst mee met ons zoekmaatjeTim.
ln die tijd hadden we net kennis gemaakt met deze hobby.

Een eigen detector hadden we nog niet. Meestal liepen we
gewoon mee met andere zoekers. Een enkele keer mochten we

een detector lenen van Tim, en konden we zelf ook Çaan zoeken.

We vonden het heel interessant datje op akkers oude voorwer-
pen kon vinden, dat hadden we nooit geweten.

in! Dirk-Jan splitste

de kluit in tweeën

en haalde een deel

langs de detector.

Weer een piep! Hij

veegde wat grond

weg en we zagen een

mooie zilveren munt
liggenl Onze harten

klopten wat sneller. en

we dachten allebei dat

dit weleens iets heel

bijzonders zou kunnen

z'rjn! We renden terug
naar de zoeker díe

ondertussen metTim
stond te praten. Opge-

wonden lieten we de

munt zien, De zoeker

bekeek hem.... Hij was

heel verbaasd dat wij dit gevonden hadden! Het was een bijna

helemaal gave zilveren 7z gulden, toevallig ook uit het jaar 1848!

Apetrots lieten wij de munt aan alle andere zoekers op de akker

zien.Ze waren allemaal verbaasd dat wij dit hadden opgepiept,

maar vonden het ook heel mooi voor ons. Nadat we iedereen de

munt hadden laten zien wilden we zo snel mogelijk naar huis.

Keihard fietsten we naar huis en lieten hem aan onze ouders

zien die heel blij voor ons waren. De munt is later door onze

zoekmaatTim schoon gemaakt en pronkt nu in onze vitrinekast

als onze eerste mooie vondstí

Het kippenvelmoment van de nu dertienjarige eeneiige twee-
ling Dirk-Jan en Gerco van Ginkel, ook bekend onder de forum-
naam "The Ïwins'i is herkenbaar voor velen. De eerste mooie

vondst blijft een bijzonder moment.

Even piepen
Dirk-Jan en Gerco zijn op hun 10" jaar min of meer toevallig in

aanraking gekomen met de hobby. "Op een woensdagmid-

dag verveelden we ons en gingen we een stukje fietsen. We

kwamen langs een weiland waar we mensen op zagen lopen: ))

n
a-ttDp 

1

1 Gouden Fior¡nozj. (2etype, I618-1630),
1 7de eeuw, Graafschap Desana ( ltalië).
Muntheer: Antonio Maria Tizzone (1 598-
1641).

2 Pen ny Henry Vl (1 422-1 461 ), geslagen in
Calais.

3 Bronzen kaarsenstandaard uit de 1 5e-1 6e

eeuw.

4 Halve zilveren gulden van koning Willem ll,

geslagen ¡n 1 848 en nog topstaat.

5 Een z¡lveren rijderschelling van Zutphen,
geslagen ¡n 1 688.

6 Een zilveren rijderschelling van Nijmegen,
geslagen in 1 691.

7 Medaille van st Anna, (beschermheilige

kinderen). Deze medaille is afkomstig u¡t
Frankrijk Gemaakt vanaf 1 958

I Zilveren kwartjeWillem l, geslagen in l825

9 Een 1 7e-eeuwse rekenpenning in topstaat.

I 0 Pijpenkop gemaakt ter ere van de overwin-
ning op de Belgen
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het hek en vroegen wat ze aan het doen waren. We kregen
gel'rjk antwoord en ze lieten ons een paar muntjes zien die we

mochten hebben! Ook mochten we met een van de zoekers

mee lopen en zelf ook even'piepen'. We gingen steeds vaker

mee en op een gegeven moment mochten we van van de zoe-

kers en nu onze zoekmaat, een detector lenen. Tim kon er wel

een missen uit zijn collectie detectors want hij had er tenslotte
maar liefst acht!

Echte zoekers
Na een paar maanden kochten we van ons spaargeld onze eer-

ste detector, ieder een Black Night 2. Na ruim een jaar kochten
we allebei een Tesoro waar we nog steeds heel tevreden mee

zoeken. Ook hebben we een paar maanden geleden (in april
2009) een detector gewonnenl We waren lid geworden van de

Coinhunter. Op een gegeven moment kregen we een telefoontje
van deze vereniging dat ze onder de nieuwe leden een detector
hadden verloot en dat wij de gelukkige winnaars waren!

Een jaar later toen we 1 1 jaar waren, deden we echt mee en

zochten geregeld op de akkers. We waren inmiddels ook een

stuk gegroeid vonden de andere zoekers. en hadden ook al flink
wat ervaring opgedaan met het zoeken. We hobbelden nu niet
meer achter de anderen aan, maar waren zelf echte zoekers

gewordenl

Engeland
Dirk-Jan en Gerco zoeken elke zaterdagmiddag,'s ochtends wer-
ken ze. "ln de herfst als het mais eraf is, zoeken we ook's avonds.

Gezien het feit dat we op de fiets naar de zoekplekken gaan,

zoeken we altijd op de akkers in onze omgeving."

Het afgelopenjaar hebben ze tijdens de vakantie ook in Enge-

land gezocht. "Jammer genoeg waren we een beetje te vroeg
op vakantie, want de meeste gewassen stonden nog op de

akker, zodat we niet konden zoeken. Aan het eind werd er wat
geoogst. Na bij een boerderij toestemming te hebben gevraagd,

haalden we onze detectors tevoorschijn. De bewoners van de

boerderij deden wel wat vaag en gaven aan geen eigenaar te

zijn. Maar we gingen toch maar zoeken, we zouden wel zien. We

hadden net wat gevonden toen er een boer met z¡jn terreinwa-

gen de akker op kwam rijden. Hij z¡j tegen ons dat we niet op

zijn land mochten zoeken en dat we onmiddellijk weg moesten

gaan. We zeiden dat we toch niets verkeerds deden en gewoon

lekker bezig waren en geen rommel maakten. Hij schudde boos

en zei: "One hour, en als je dan niet weg bent dan. . .'i waarna hij

weer vertrok. We hebben nog een uur gezocht maar helaas niks

spectaculairs gevonden."

Top 10
We gaan naar de top 10 van Dirk-Jan en Gerco. Op plaats 4 staat

de 7z gulden van het kippenvelmoment. De eerste drie voorwer-

pen komen allemaalvan dezelfde en voor Gerco en Dirk-Jan een

heel bijzondere akker."Deze akker is van onze opa en oma en

ligt op loopafstand van ons huis.

Op één staat een gouden munt, een Fiorino uit ltalië uit het

begin van de 
.l 

7" eeuw. "Op het eind van een lange zoekdag (we

waren al om 8.00 uur begonnen en de hele dag al lekker aan het

zoeken met leuk resultaat) trok Gerco voor aan de akker nog een

baantje. Hij vond een moo¡e oude munt die op het oog van zil-

ver leek te zijn. Gerco belde Dirk-Jan op die 1,5 km verderop op

dezelfde akker aan het zoeken was en die kwam er snel aan om

de munt te bekijken. De munt was zilverkleurig maar leek ook

een goudglans te hebben.Thuis gekomen plaatsten we de munt
gelijk op het forum "bodemvondstenwereld"en kregen vele

leuke reacties, maar het werd nog niet duidelijk wat het was.

Vervolgens hebben we foto's van de munt gemaild naar Arie van

Herwijnen van de website Bonatiele.nl. Na enig speurwerk gaf

Arie aan dat het een gouden munt was! Later kwam Niels, een

zeer deskundige zoekmaat, langs die ook bevestigde dat het

echt goud was! We lieten de munt trots aan onze opa en oma

zien en die vonden het prachtig dat we de munt op hun akker

hadden gevondenÍ

Website
Tenslotte hebben Dirk-Jan en Gerco ook nog hun een eigen

website gebouwd over de hobby met daarop foto's en verhalen

over hun avonturen en vondsten, www.thetwins.nl."En die is

wat ons betreft zeker een bezoekje waard!"

Oproep

Voor een nieuw artikel in meerdere delen in

Detector magaz¡ne, over de relatie van de Vikingen

en Walcheren, door Luut van derTuuk, auteur van

'Noormannen in de lage landeni ben ik op zoek naar

fotomateriaal. We zoeken naar fotomateriaal van

vondsten (voorwerpen en munten) uit de 9e - 1 1e

eeuw die gedaan zijn op Domburg of in ieder geval

op Walcheren (Zeeland). Reacties naar de redactie.
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FRIESLAND

r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight I XP I inruil mogelijk /
verhuur / opsporing en beveiliging
particulieren en bedrijven

FLEVOLAND

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

Weth. Beerdastraat 2r,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 41 39 77 þp afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.nl
I nternet: www.detrijestinzen. n I

DRENTHE \

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

Woold riksweg 88, 75-rz AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 rz, fax (o53) 4;,45558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect. n I

Byte tc, 774t l{iK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mai l: i nfo @detectorgi gant. n I

I nternet: www.detectorgigant.n I

OVERIJSSEL

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

Kerkpad t8,83t6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-
zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet.nl
I nternet: www.fl evodetectors. n I

UTRECHT

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

Zwaluw 15,3752 Nìl Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-2t885695
E-mail: info@ midholland.nl
I nternet:
www.midholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

GELDERLAND

r Atlantis Metaaldetectors

)
oro / Fisher

llingerdstraat 6, 664t BN Beuningen
tel. (oz4) 6tt 4o 63
E-mai l: w.hofma n @chel lo.n I

I nternet: www.metaa ldetectie.com

NOORD-HOLLAND

r Handelsonderneming
D. f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ llhite's lTroy I lmporteur:
Anderson detectorstelen

ZUID-HOLLAND

t Zuid Holland
Metaaldetectors
llhite's Dealer v. Ned. 9 tot 6 uur.
Black Knight, Hoezen, tassen etc.
Ultrassoons, scheppen, Pin Pointers
Beveiliging, Hoofdtelefoons r4,95

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

I nternet: www.zuid h metaaldetectors. n I

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr 5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2, j7oz LH Helmond
tel. (o49zl 57 4525
E-mai I : i nfo@ metaaldetector.n I

lnternet:www.metaaldetector.nl ì. .

www.tesoro.nl

"' . a: t:.

BELGIË

f Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)
\Jlhite's / Black Knight / Tesoro / Mine-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

/ pijp- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur I
oPSPon ngsservrce

Hagedoornst(aat 12,
88oo Roeselare, llest-Vlaanderen,
België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5-r | 24.o7.55
Csm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: www. bel gadetect. be

{

>... . :

ç

Pieter Maatsstrcat 12
't777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) Sg 1t 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www.djlaan.nl
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Vondsten langs de A2
Deel ll

ln uitgave 1 00 van 'ons'verenigingsblad schreef ik een

artikel over de door mij gedane archeologische vonds-

ten, gedaan tijdens werkzaamheden ter verbreding van

de snelweg A2 die gedeeltelijk over het eerder opge-
graven Keltische/Romeinse tempelcomplex van Empel

ligt. Door mij en waarschijnlijk ook anderen werden

diverse Keltische munten, fibula, beslagstukken en niet

te vergeten het schitterende Romeinse gouden hals-

kettingfragment geborgen.

Later bleek dat ik het stuk te vroeg had geschreven daar de
werkzaamheden nog niet ten einde waren. De geluidswallen
moesten nog worden aangelegd, sloten moesten opnieuw
worden getrokken en de overtollige vrijgekomen grond
moest worden verwerkt in het nieuwe aan te leggen talud.
Kortom er waren nog volop kansen op meer archeologische
voorwerpen.

ln het vorige stuk sprak ik over twee site's, één in noordelijke
rijrichting (A) en één in zuidelijke rijrichting (B) Met tussenpo-
zen werd er gewerkt aan beide site's. De werkzaamheden op
site B werden het eerst hervat, de geluidswal werd geplaatst
en aan de binnen en buitenzijde werden deze wal'aange-
smeerd'met uitgegraven grond ter plaatse of van elders. Zoals

eerder vermeld was er zoveel grond verzet in de afgelopen
periode dat er geen pijl meer op te trekken was wat nu de

þoede'grond zou moeten zijn. Her en der lag er nog wel wat
Romeins scherfmateriaal en dakpanfragmenten maar dat
wilde eigenlijk nog niet zoveel meer zeggen.

De enige vondst van betekenis was een bronzen pin (1) waar-
schijnlijk het binnenste gedeelte van een handvat waar hout
en/of been omheen gezeten heeft en in de Romeinse t¡jd te
plaatsen is gezien het mooie rivierpatina die de pin heeft, wat
meerdere voorwerpen hebben van deze site.

ln de eerste helft van dit jaar werd langs de gehele lengte on-
deraan de geluidswal een nieuwe sloot getrokken die helaas

voor ons gedeeltelijk op dezelfde plaats kwam als voor-
heen en waar de archeologen een jaar daarvoor een

proefsleuf gegraven hadden en onderzocht.Toch
kwamen hier nog enkele voorwerpen uit.

Een vergulde zilveren knoop (2) en een

in Brugge gemaakt 14" eeuws Frans

muntgewicht (3) voor een Agnel dbr
van Philippe lV en zijn drie zonen in
de periode 1311-1322.

Wat later werd de geluidswal bij site A geplaatst op dezelfde
manier als bij site B. Ook hier was in het jaar daarvoor de oor-
spronkelijke grond al menigmaal vergraven en gemengd met
veel ander en schoon grondlzand, maar omdat aan deze kant
de grond van zichzelf al zanderig was vanwege de donk'die
hier gelegen had kon het overalþoed'zijn.

Aan deze site is met langere tussenpozen tot ver ¡n de zomer
gewerkt. Het talud werd opgeworpen en de overtollige grond

werd met regelmaat verschoven en verplaatst.Tijdens deze

werkzaamheden heb ik twee bronzen regenboogschoteltjes

weten te bergen (4-5).

Later werd hier onderlangs op nagenoeg dezelfde plaats als

de vorige een sloot getrokken waarin, wat later bleek, nogal
wat vu¡ln¡s was gedumpt in de voorgaande jaren, wat erg veel

foute signalen opleverde.Toch heb ik hier nog een aantal Kel-

tische AVAVCIA muntjes van een mindere kwaliteit uit weten
te peuteren en een leuke rozetfibula (6) (volgens de redactie

zou het ook een distelfibula kunnen zijn).



Vanaf de snelweg gezien werd nog een lange smalle strook
grond langs de geluidswal kabelklaar gemaakt voor de

aanwezige lantaarnpalen en waar later weer de vangrails op
werden geplaatst. De uitgegraven grond lag op diverse hopen

langs de wal samen met nog wat andere grond afkomstig
vanaf de binnenzijde van de wal.

Uit deze grond kwamen nog een aantal zeer leuke vondsten.

Hieronder een (opzettelijk?) verbogen La Tène-fibula (7).

Een gehalveqrde vroeg Romeinse as van Augustus met een

Caesar klop (B) en wederom een bronzen regenboogschotel-
tje (e).

Al de personen en instanties zijn weer benaderd voor vondst-
registratie waaronder:
. Nico Roymans (VU Amsterdam);
. Dick van de Vrie ( archeologische dienst gemeente

's Hertogenbosch);
. Louis Swinkels (conservator museum het Valkhof te

Nijmegen);
. Sandra Merkx (fotografie);

. De conservering van de regenboogschoteltjes was we-

derom in handen van Archeoplan in Delft.

Op dit moment zijn alle grondwerkzaamheden afgerond, de

taluds weer met gras bedekt en de sloten vol water en rijd

ik dagelijks voor woon/werkverkeer over een bredere 42,

regelmatig denkend aan een mooie tijd hier met zijn vele

vondsten.

Fredo van Berkel

Ammerzoden

Literatu ur:

Detectormagazine nr 1 00

Nico Roymans: Muntgebruik in een dynamisch

grensgebied

Nico Roymans: Romeinse frontierpolit¡ek en de

etnogenese von de Botaven

Nico RoymansÆon Derks: De tempel van Empel

Richard Hattatt: Ancient brooches and other

artefocts

Anton Verhagen en Arnold Chambon:Speuren

naar het onverklaarbare, archeologìe in het

Maasdal

29

Om mee te doen met de'Vondst van
hetjaar'dient u een verhaal van ten-
minste 150 woorden te schrüven over

door u gevonden object.
stuurt u duidelijke foto's

resolutie) van het object mee.

van archeolog¡sche
(alles van vóór 1500) dienen

April 2010 worden de winnaars bepaald.

PRIJZEN

3 boekenpakketten van 80,00 euro, ter

beschikking gesteld door Grafisch bureau

Creatype. Dit zijn allerlei boeken op het

gebied van determinatie, archeologie en

metaaldetectie.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een boek

als prijs.

tftnto*

n aangemeld.

ö&i.
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Millitaria zoeken
Sinds mijn 1 1" (2007) zoek ik intensief naar dingen uit de

bodem in de omgeving van Hoogkarspel (kop van Noord-
Holland) Toen was ik meer bezig met graven en zoeken naar

scherven en pijpenkopjes. Sinds ik op een dag mijn eerste
loodje vond, begon de hobby pas echt. lk kreeg op mijn 12"

verjaardag een metaaldetector, ik was dolblij en de volgende
dag probeerde ik hem natuurlijk meteen uit. Niet veel gevon-
den maar het was meer om kennis te maken met de Black

Knight 2 Pro.

Op een dag kreeg ik van mijn vriend te horen dat er ergens
"heel veel scherven" lagen. De volgende dag ging ik daar
natuurlijk meteen èen kijkje nemen met m'n vriend, zoiets
had ik nog nooit gezienl Het lag helemaal vol met scherven,
zo groot als halve potten! Dezelfde middag kwam ik Piet en

Jacko tegen, twee zeer gedreven zoekers.

Piet is een gezellige vijftiger die al tientallen jaren zoekt in de

omgeving van West-Friesland. Jacko is een handige zoeker die

ook van millitaria zoeken houdt. Het was leuk om kennis te
maken met twee andere zoekers aangezien ik nog nooit een

andere zoeker had getroffen. 5indsdien zoek ik geregeld met
Jacko en Piet.

Een jaar later, deze zomervakantie, op een hete zomerdag
in juli 2009, sprak ik Jacko. We spraken met elkaar af om
in Katwijk naar millitaria te gaan zoeken. Na een lange rit
kwamen we aan in Katwijk, bewapend met metaaldetector
en sterke schop. Lang lopen (zweten) en eindelijk kwamen
we aan. Zoeken maar! Als eerste gingen we kijken of er nog
wat leuks in de opengebroken bunker lag. Daarna gingen we

mooi verder met de metaaldetector.

Na wat leuke hulsjes en dingetjes kreeg ik ineens een luide
piep, en het was raak hoor! Een prachtige zilveren broche.
lk natuurlijk snel Jacko erbij roepen en samen genieten van
de vondst. Jacko dateerde hem zo rond 1 920. Verder hebben
we samen nog wat andere leuke hulsjes, ontstekertjes e.d.

kunnen vinden. Al met al een mooie, warme dag en een heel
bijzondere vondst op deze locatie. Dit hadden wij zeker niet
verwacht.

Diezelfde avond toen ik thuis kwam heb ik na het opruimen
e.d. natuurlijk gelijk de prachtige broche op www.vondsten.nl
gezet. Om de minuut stroomden de leuke reacties binnen.

lk vind dit een prachtige vondst en ook een hele bijzondere
locatie waar ik dit ben tegengekomen, daarom wil ik mee-

doen met deVondst van het Jaar 2009.

Met vriendelijke groet,

Lorenzo Ruijter, 13 jaar
Hoogkarspel

Pijlpunt
Oogvondst

Eindelijk, na een regen-

periode van een paar

weken kon ik er weer

eens op uit trekken om

naar één van mijn favoriete akkers te gaan. ln het verleden
heb ik daar spul uit alle tijden gevonden. Aangekomen bij het

akkertje was de boer op een aangelegen akker de boel aan

het omtrekken.

Na een korte babbel en toestemming gevraagd te hebben

begon ik vol goede moed met de detector te zwaaien. Het v¡el

qua vondsten tegen, na een uurtje zoeken had ik een muntje

of vijf, alle van de kwaliteit'gladianuslToch maar niet de moed

opgegeven en stug doorgegaan met zwaaien om misschien

toch nog een zilver muntje te kunnen vinden, zodat mijn
zoekdag geslaagd zou zijn.

Na drie uurtjes zoeken had ik een muntje of twaalf gevonden,

alle in dezelfde conditie als de eerdere gevonden munten.

Al teruglopend naar de auto viel mijn blik opeens op een

vreemd (op dat moment) stukje gesteente..... Opgeraapt zag

ik meteen dat het hier om een pijlpuntje ging en mijn zoek-

dag was hierdoor opeens toch nog een zéér geslaagde dag

geworden. lk had een paarjaar geleden op een DDA-zoekdag

in Nederweert al eens een paar van deze pijlpuntjes gekocht,

maar om er zelf eentje te vinden is een heel fijn gevoel.

mvg Edje

Met deze oogvondst zou ik graag mee willen doen voor oog-

vondst van hetjaar 2009.



Bijzondere La Tène-fibula
Nu het oogstseizoen weer begonnen is, begint de zoekkoorts
bij ons weer toe te nemen. Na wat te hebben rondgereden in

de Betuwe zagen we dat op sommige plaatsen het graan ge-

oogst was. De mais was er helaas nog niet af. We geven toch
de voorkeur aan zoeken op zulke akkers. We zijn naar een voor
ons bekende akker gereden waar we in dejaren hiervoor een

aantal leuke Romeinse vondsten hadden gedaan. Daar aange-

komen, zagen we dat er graan op had gestaan. Gelukkig had

de boer de akker nog niet losgetrokken, wat dan erg moeilijk
zoeken is, en het kost je je enkels. Na een uur gezocht te
hebben zonder iets bijzonders gevonden te hebben behalve

wat stukjes brons, besloten we verder naar achteren de akker

op te lopen en dat was niet voor niets, bleek later. Na eerst

een gedeelte van Romeins riembeslag gevonden te hebben
was de volgende piep een Romeinse fallushanger: de eerste

in 32 jaar zoeken. Helaas was het oogje afgebroken maar ook
met deze vondst waren we heel tevreden. Echter, de grootste
verassing moest nog komen.

Voor we besloten naar een andere zoekstek te gaan wilde ik

toch nog een baantje trekken aan de zijkant van deze akker.

Na tien minuten kreeg ik een mooi duidelijk signaal. Na-

dat ik de hoop klei uit elkaar had

geplukt dacht ik in eerste instan-

tie een oude kapstokhaak of iets

dergelijks gevonden te hebben.

Maar nadat ik het voorwerp wat
had schoongemaakt konden we

onze ogen niet gelovenl Het voor-

werp was een grote, stevige fibula
van 8,5 cm lang, van een type dat
ons niet onbekend was. De naald

is helaas verdwenen maar verder

is hij compleet en gelukkig niet
aangetast.

Zoals later ook bleek was dit geen gewone fibula.'s Avonds

thuis hebben we er foto's van gemaakt en op het munten- en

bodemvondstenforum gezet. Daar werd hij gedetermineerd

als zijnde een La Tène 2 plaatfibula, die in Nederland vrij zeld-

zaamzijn. (Forumleden nogmaals bedankt voor de determi-
natie). Voor ons de eerste fibula uit die periode, ongeveer 150

jaar voor de jaartelling. We vragen ons nog steeds af hoe het
mogelijk ìs dat dit voorwerp, na zo lang in de grond gelegen te
hebben, nog in zo'n mooie staat kan zijn. Waarschijnlijk door
de vette klei waaruit hij tevoorschijn kwam. Deze bijzondere
fibula wordt aangemeld door een mede-bestuurslid van onze

archeologische vereniging. Uit dit verhaal blijkt maar weer dat
je met onze hobby soms voor verrassingen komt te staan waar
je niet op gerekend had. Met deze vondst, die voor de archeo-

logische kennis van de Betuwe misschien belangrijk is, willen
we graag meedoen met de vondst van het jaar.

Willy en Hennie de Graaff

,t

Tentoonstelling: Ridders, Rovers en Rouwdouwers
29 september 2009 t/m 28 februari 201 0

Bezoekad res: Oostvaa rdersdijk 01 -1 3, 8242 PA Lelystad

Openingstijden: Maandag: gesloten (behalve in de schoolvakonties)

v D insdag t/m vriidag: 10,00 - 17.00 uur
Zaterdag en zon- en feestdagen: 1 1 .30 - 1 7.00 uur
Nieuw Land is gesloten op 25 december en 1 januari,

www.nieuwlanderfgoed.nl

Expositie: De Romeinen ¡n Het GroeneWoud
Deze expositie loopt tot augustus 201 1.

Oertijdmuseum De Groene Poort
Bosscheweg 80, 5283, WB Boxtel

www.oertijd museu m.n I
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Dubbele heiligenfibula
9e eeuw brons

ø
Vroegmiddeleeuws beslag
Karolingisch(?), brons

o
Alsengem
10-1 1e eeuw, glas

@
Dubbele heiligenfibula
met emailresten, 9e eeuw, brons

o
Gesp
1 4e eeuw, brons

@
Schijffibula
met vogelafbeelding
'I 000-1 100, brons

Ø
Schijffibula
met bloemmotiel 1 100-1 200,

brons

Gordelbeslag
met twee fabeldieren die zich in

de staart bijten, 13e eeuw

o
Schijffibula
met h¡erop Majester Dominus,

1 000-1 1 00, brons

@
Kruisvormige fibula
1 000-i 1 00, brons

@
Schijffibula
1 000-1 1 00, brons

@
Riemtong
9e-1 0e eeuw, brons

(D
Schijffibula
met een omkijkende viervoeter,

9e-ileeeuw,brons

@
Sleuteltje
1 5e-1 6e eeuw, bronslegering,

misschien als symbool gedragen

Kleine gelijkarmige fi bula
met witte steentjes,

900-1 000, brons

(D
Riemeinde
Frankisch, 750-1 000, brons

ingelegd en verguld

rÐ
Schijfñbula
8e-9e eeuw, brons

@
Schijffibula
type strikje, 1 000-1 1 00, brons

@
Riemsluiting
rond 1600, vertint koper

@
Merovingische ringgesp
500-750, brons

(Ð
Drie Merovingische ñbulae
met halfronde kopplaat, 6e-7e

eeuw, brons

@

rD

@
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Vraag 1

,4

Geachte redactie,

Vaak lees ik met veel interesse de

rubriek over middeleeuwse zegelstem-

pels. Nu heb ik in 2005 in de buurt van

Ewijk dit stempel gevonden. Ik ben er8

vooral de tekst die om hetbenieuwd naar uw datering en

wapenschild staat.

Bij voorbaat mijn dank,

PauI de Groot, Purmerend

Antwoord: Paul, een schitterende vondst uit de 14e
- eeuw. Het ronde zegel heeft centraal een wapensch¡ld

met een heraldische leeuw naar rechts staand met daar-

boven 3 rozen. Deze gegevens kun je ook vinden in het al

eeuwenoude wapen van de familie van Nispen en is nu nog terug te
vinden in het wapen van Roosendaal.

ln het randschrift om het wapen lezen we:

5'OTTO NISPERI PLEBANI DEW

Dat zou dus zoiets kunnen bete-

kenen als "zegel van Otto van

N ispen(?), plebaan (afkomstig)

VAN W.

Opmerking Jan Zijlstra: om echt

uitsluitsel hierover te geven zou

ik het stempel zelf een keer willen
bekijken.

Yraag3

Waarde vraagbaak! Dit muntje vond ik onlangs in een

hele berg'piepafual' zoals munitie, knopen, schroeven etc.

Ik had meteen in de gaten dat het om een muntje ging,

hoewel het kleine stukje metaal bijna in twee gevouwen

was. Gelukkig zonder knik, zodat het met veel geduld en

waaghalzerrj toch opengevouwen kon worden.

Te zien is de tekst ... I I MAR GRO 1647

De randtekst is ... COM.RA.C.IN.RESP.D.

Of ik alles juist heb overgenomen en of de volgorde

juist is weet ik niet. De keerzijde toont een wapenschild,

onderverdeeld in 6 vakjes. Links- en rechtsboven een

klimmende leeuw (naar links kijkend). Tussen de beide

leeuwen in iets dat een pijlenbundel kan zijn, maar ook

een gestileerde bloem of ster. Onder de leeuw rechts drie

'golfes'boven elkaar aflopend van groot naar klein. Onder

de leeuw links zes kleine vierkante'blokjes', drie boven en

drie onder. Onder de 'pijlenbundel', bloem of ster is een

moeilijk te duiden'ding'te zien. Een scepter zou kunnen.

De randtekst is niet helemaal te lezen...

MO.NO.EL BRA. I. CM . Objectje is afkomstig uit
Het Gooi, maar de locatie is niet meer exact te bepalen.

Is nooit als muntje herkend en zomaar bij het afual gekie-

perd! Het is wel anno 2009 gevonden. Zouden jullie mij

wat wijzer kunnen maken?

Veel dank voor jullie inspanning.

Vriendelijk groet jullie Gérørd Buhr, Bussum

Antwoord: Gerard, we ontvingen de volgende deter-

minatie:

Friedrich Wilhelm von Brandenburg vanaf 1647.2Marien-
groschen zonderjaartal. Zonder muntteken. Stange 21 1,

v.Schrötter 1954.Zeer zeldzaam, erg mooi.
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Yraag2

Geachte DDA - Vraagbaak

Onlangs heeft mijn man een White's DFX gekocht bij de heer Dirk
J. Laan in Hippoþushoef.Bij zijn eerste bezoek aan een maTsakker

vond hij dit muntgewichtje (zie foto's) en nog diverse munten uit de

periode van Willem I. Het was echt een hele verrassing toen hij alles had

schoongemaakt en dit te voorschijn kraram.

Nu is onze vraag: weet iemand uit welke tijd dit muntgewichtje komt?

En bij welke munt het hoort? Het weegt 10,7 gram en de on-
derkant is blanco. Na diverse websites te hebben geraadpleegd,

zijnwij dit muntgewichtje nog niet tegen gekomen. Ik hoop

dat de kwaliteit van de foto's voldoende is om ze eventueel te

publiceren.

Met vriendelijke groet

Helga Schenkels en Ron Kieft

Antwoord: Helga en Ron, gelukkig kwamen we er al snel

achter. Het muntgewicht is als volgt gedetermineerd: munt-
gewicht voor een 1 Sovereign uit Engeland, oorspronkelijke

massa 1 1,1 4 g. Munt is aangemunt sinds 1 544.

Datering: begin 
.l7e 

eeuws. Gemaakt in Keulen.
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR,NL

Redactie: Johan Koning

Yraag4

Hallo Johan, ik wil graag het volgende aan u vertellen.

Ik ben sinds een jaar verslaafd aan het zoeken met een MD.
Nu is het zo dat ik sinds augustus niet meer heb kunnen

zoeken i.v.m. een operatie aan mijn knie. Ik heb nl. een

knieprothese gekregen. Op alle forums kon ik lezen wat ie-

dereen vond evenals in het Detector magazine. Om jaloers

op te worden, en bij mij begon het bloed natuurlijk ook

weer te kriebelen. Overal beginnen de akkers leeg te raken

en ik zit thuis gekluisterd aan mijn - sinds kort - kruk.
Nou wil het toeval dat mijn zoekmaat mij vandaag belde

of hij langs kon komen.

Natuurlijk kon hij komen. Hij had de MD zoals gebruike-

lijk bij zich natuurlijk en vraagt aan mij: "Voel je je goed

genoeg om mee te gaan en eventueel te kijken?" Hier had

ik wel oren naar. Vervolgens zijn wij op een akker beland

waar een pail rijen bieten waren uit gehaald, en waar het

voor mij met een kruk goed te lopen was.

Na een tijdje zegt mijn maat: "Je kunt het net zo goed eens

proberen met mijn detector, dan graaf ik wel. A-lles wat je

vindt is dan van jou."

Eerst vond ik een leerbeslagje en daarna een paar musket-

kogels. Dit gaf mij al een goed'middeleeuws' gevoel. Dus

wij verder zoeken tot het moment waarop ik een geweldig

mooie piep hoor. Mijn maatje graven en jawel: Eureka.

Hij valt spontaan achterover in de modder en roept: "Dit
is toch niet te geloven, je hebt je eerste goud gevonden!"

Ik kijk en jawel, een wonderbaarlijk mooi blinkende gou-

den middeleeuwer. Wij zijn elkaar in de armen gevlogen

en kregen beiden traantjes in onze ogen. Daarna zijn we

voldaan naar mijn huis teruggekeerd.

Bert Creugers

Antwoord: Bert, goed

gedaan. Het lijkt Arie van

Herwijnen een goudgulden

van het bisdom Keulen.

Maar zekerheid is er pas

als de munt recht is. Als

de goudsmid weet wat

hij doet dan zou hij het

kunnen proberen, anders

is misschien Archeoplan of
een andere profess¡onele

¡ instelling een optie.

Vraag 5

F1ier zijn foto's van vondsten die ik gedaan heb. Van de lepel en de

spijker weet ik niet hoe oud ze zljn. De eerste drie voorwerpen heb

ik gevonden in noordwest Fryslân.

In Denemarken vond ik
een steen met een gat erin
(waar de duim in past) en

een mogelijk runenteken (de

letter't'). De andere steen

(zie p. 36) heb ik ook in De-

nemarken gevonden, in het

zoute water bij een strand.

Verder nog een stokje, mo-
gelijk van been gemaakt. Het
lijkt niet op een bot van een

mens of dier.

Misschien weet u wat deze voorwerpen voorstellen en hoe oud ze zijn.

Ik ben benieuwd.

Groeten, B. Sijtsma

Antwoord: De'jusllepel en de spüker kunnen we rustig dateren als

periode 1900-2000. Het andere voorwerp is wat moeilijker. Hierin zit

nog een restant van een nagel wat er op duidt dat we met hout of
leerbeslag te maken kunnen hebben. Waarschijnlijk ook 1900-2000.

Het benen stokje is

een voorwerp uit de

ijzertijd. We komen

er niet goed uit.

Mogelijk kunt u,

als u in het Noor-

den woont, eens

langskomen op de determinatiemorgen in het lJstijdenmuseum te

Buitenpost. Dat kan van 1 0-1 2 uur, iedere 2e zaTerdag in de maand.

Mocht u buiten Fryslân wonen dan kan ik (Jan Kloosterman) u wel een

adres geven om het te laten zien aan iemand, bij u in de buurt, die er

kijk op heeft.

De streepjes op de foto hieronder zijn een soort orthoceer. Bekend is

de orthocerenkalk in Denemarken. Daarin zitten stukken vuursteen

en die zijn door

een omzettings-

proces ¡n de kalk

gevormd.

De holte in deze

foto is vrij zeker

van een zee-egel.

t,
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De schubben op de foto hieronder zijn ook van een zee-egel.

De puntjes in de schilden zijn overblijfselen van aanhechtingen van

de zee-egel.

In de kalkbanken ontstond de vuur-
steen vaak door omzettingsprocessen

rond een fossiel. Na de omzetting in
vuursteen maakten de fossielen deel

uit van het stuk vuursteen en werden

kernen en schilden ook omgezet. Vaak

zijn alleen de afdrukken overgebleven

(foto links) en soms is het zo gedefor-

mee¡d dat er alleen een ronde bal is

overgebleven, zoals blijkt uit de holte

in de foto op de vorige pagina.

I vraago
I Geachtdeterminatieteam,
I

¡ Afgelopen zondagheb ik deze ring gevonden op een akker.
I Ik heb de ring al op verschillende sites geplaatst, maar het

schijnt erg moeilijk te zijn een ring te dateren. Misschien

kunt u mij verder helpen?
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Ik heb geen merk kunnen

een juwelier langsgeweest.

veld met voornamelijk
klei als grondsoort (de

ringzat in een grote

bonk klei) langs de Al
tussen het Gooirleer en

Naarden.

Bij voorbaat dank,

V Roelofs (lid)

ontdekken, en ben nog niet bij
De ring is gevonden op een

t6

Yraag2:

Goedemiddag redactie,

Tijdens het lezen van Detectormagazíne 106 kwam ik iets aardigs tegen.

Bij de Varia stond een koperen hanger van een Mariacongregatie. Een

soortgelijke hanger heb ik eens gcvonden in een zilveren uitvoering.

Doorsnede 32 mm en een dikte van de rand 2,2 mm. Wellicht kunt u
me meer over de zilveren uitvoering vertellen.

Met vriendelijke groet,

Albert yan den Heuvel, Zwolle

Antwoord: Albert, de hangers zijn gemaakt van koper, messing,

aluminium en witmetaal en zün te dateren in de 20e eeuw. De z¡lveren

exemplaren die voorkomen hebben te maken met een plaatselijk lus-

trum van de Maria congregatie, niet te verwarren met de witmetalen
exemplaren.

Maria Congregatie. Voorzijde: Koningin (gekroonde Mari¿) bescherm-
ster (Kindje Jezus aan haar zijde) en moeder van Jezus. Keerzijde:

Mariacongregatie, kerkelijk goedgekeurde vereniging van leken met
als doel speciale verering van Maria. Meisjes van de lagere school en

op het internaat werden er lid van en kwamen zo in het bezit van deze

medaille. Het is dus een parochiële vereniging. Het monogram IHS

wordt vaak verklaard als de beginletters van lesus Hominum Salvator
(Jezus de Redder der Mensen), maar eigenlijk zijn het de eerste drie
Griekse letters van de naam Jezus (IHIOYI).

Antwoord: De ring is 1Be-/begin I9e-eeuws en wordt ge-

zien als een huwelijks- of vriendschapsring. Altijd gladde

draden afgewisseld met geribbelde. Komt ook voor als

puzzelring.

T innm p tlgrimsinsigw hlilkl nmhnthttltlk
uwvnffidigdr,rrylin

Beste Johan,

Tot mijn grote schik zag ik een

artikel in Magazine nr. 107

staan over de door Peter Beving

gevonden draagspeld.

Dit is het begin van de mail die

de redactie een paar dagen na

het verschijnen van Magazine

107 van Dimitri van Schaik binnenkreeg. We hebben on-

dertussen de instanties benaderd die geholpen hebben

met de determinatie en het hele gebeuren uit de doeken

gedaan. Hieruit bl¡jkt ook maar weer eens hoe moeilijk
het is om om bepaalde voorwerpen vanafeen foto te
determineren. Als je al iets namaakt, zet er dan een'C'van
copie in of iets dergelijks. Daarmee zet je de archeologie

niet op het verkeerde been. Gelukkig konden wij er na

het hele verhaal gelezen te hebben ook wel smakelijk

om lachen, wat een stunt, die ook nog eens helemaal

verkeerd u¡tpaktl

Re dactie D etecto r m a g azi n e

Op de volgende pagina de reactie van Dimitri.
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De mail van Dimitri:
Tot mijn grote schik zag ik een artikel in Magazine nr'. 107

staan over de door Petel Beving gevonden draagspeld.

Midden vorig jaar heb ik het boek Geloof en Geluk, Sieraad

en devotie in Mìddeleeuws Vlaanderen aangeschaft. Dit
omdat ik zelf als het even kan er met een metaaldetector

op uit trek. Twee jaar geleden heb ik dan ook een stukje

insigne gevonden waardoor mijn interesse hiervoor sterk

is gegroeid. Dat was clan ook de reden om HP1 en HP2 en

zojuist eelder genoemde boek aan te schaffen. In het boek

van Jos Koldeweij wordt beschreven hoe men deze sieraden

vervaardigde door bijv. speksteen te gebluiken als gietmal.

Dit fascineerde mij zo erg dat ik toen wat speksteen heb

gekocht, wat vijltjes. Al snel smolt ik met mijn metaaldetec-

tor gevonden stukken tinnen lepels, kapotte knoopjes etc.

in een vormpje. Zo ook heb ik afgelopen apriÌ een insigne

nagemaakt in speksteen.

Het door Peter beschreven akkertje in Amersfoort was zo

ook een zoekplek van mij en van een kennis van mij.

Ik wist dat mijn kennis elke keer na het dichtgooien van de

opgraving de vlakke stukken doorzocht. Elke keer weer als

de opglaving vorderde en er weer een stuk werd dichtge-

gooid liep mijn kennis daar. Hij is inmiddels gepensioneerd

en had dus a1le tijd om voor mij de leuke vondsten weg te

pikken.

Er van uitgaande dat mijn kennis uiteraard weer zou gaan

zoeken als het laatste stukje werd dichtgemaakt heeft

mij doen besluiten de door mij gemaakte insigne daar te

verstoppen ln cle hoop clat mijn kennis deze zou oppiepen

en deze dan met volle trots aan mij zou laten zien. Waarop

ik kon aantonen dat mijn naam op de insigne stond. Ik wist

inmiddels dat de opgraving al klaar was, dus de kans dat de

archeologen mijn insigne zouden vinden en dit het onder-

zoek in de war zou brengen was uitgesloten.

Echter, de heer Beving is mijn kennis voorgeweest en hij
heeft dus mijn ìnsigne opgegraven. Ik heb mijn kennis nog

weì gevraagd of hij nog iets leuks op dit betreffende akkertje

heeft gevonden, dit was niet het geval en ik weet dus nu

waarom. Ik heb het er toen bij gelaten en ook niks over

de grap gemeld die ik met mijn kennis wou uithalen. Ik
realiseerde mij niet dat iemand anders de insigne zou heb-

ben opgegraven. Immers zochT er naar mijn weten niemand

anders meer dan mijn kennis en ik op die plek. Nu is het

een verlaten veld met gras tot aan de knieën.

Zoals je hopelijk begrijpt, is het nooit mijn iclee geweest

hiermee opzettelijk iemand op het verkeerde been te zetten.

Ik heb dan ook achteraf spijt van mijn actie en had nooit
gedacht dat dit er toe zal leiden dat er via de vraagbaak in
jullie magazine naar gevraagd werd. Ik heb deze insigne ook

niet gemaakt om iets te vervalsen maar gewoon uit interesse

voor deze voorwerpen en als hobby. Verder heb ik ook niet

meer van deze exemplaren begraven.

In ieder geval kan er nu wel een

sluitende determinatie aan dit

stuk worden gehangen:

Materiaal: tin,hersmolten

uit l7-1Be eeuwse kapotte lepel

Datering: april2009

Randschrift: DIMITRI
Gietplaats: Hoevelaken

Nogmaals sorry voor aÌle over-

last die ik jullie heb bezorgd

met het uitzoeken van deze

insigne. Ik hoop niet dat dhr.

Van Beuningen hier al te veel

tijd in heeft gestopt.

Tot slot stuur ik nog wat foto's

van de gietmal en de ongepatineerde insigne. Ik heb er nog meer dus ik
stuur jullie graag een exemplaar voor op de redactie als aandenken.

Met vriendelijke groet,

Dinitri van Schaik, Hoevelaken

Hieronder de reactie van de vinder Peter Beving:

Beste Dimitri,

Dank voor je mail en heel sportíef van je dat je ntij uitlegt hoe jij tot deze

grap bent gekomen. Tja, het was wel even slikken toen ik yol trots het insigne

liet zien aan los, àie meteen in lachen uitbarstte en nte vertelde dat dit een

proàuct ttan jou was Owrigens mijn complimenten loot de wijze waarop jij
dit insigne hebt wrvaardigd en leuk dat je laat zien hoe je dat gedaan hebt.

Ach, later kon ik er ook wel om lachen, maør het probleem was dat ik inmid-

dels het een en anàer lnd doorgestuurd naar de vraagbaak.

Heel tof wn jott dat jij zelf het initiatief hebt genonlen om dit mysterie op

te lossen. Je begrijpt natuurlijk dat jonv insigne wel een speciaal plekje heeft

gekregen in nùjn vitine en dat het tterhaal er omheen nog steeds de nodige

hilariteit veroorzaakt. Geen hard feelings dus Ik hoop je nog eens te ontffioe-

ten tijdens mijn zoektochtetl. Wat dat betreft wens ik je rcel geluk ntet onze

gezamenlijke hobby.

H ar telij ke gr o et, P eter

Reactie Dory Kicken (medievalbadges.org):

Een heel vreemd verlual. Moest zelf ook wel Inchen, evensls dhr. Van Beu-

ningen die ik het liet lezen. Maakt me wel weer extrq alert, er komen hier

nogal wat meldingetr bintten...

Dank voor toesturen!

Groet, Dory
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Fisher CZ-21
lle aa¡de wamt op? ln het water vindt u vedroeling!

Melde CZ-2L heeft Fisher een waardige opvolger voor de
legendarische

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

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.
qacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.
GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75,

Voor w¡e met

minder geen

genoegen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het Éfote'verlichte' LCD display laat z¡ch onder alle
omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.
ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schijfgarandeert een goede diepgang, ook
voor kleinere voorwerpen.

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

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

Twiifelt u? Maak een afspraak bij Gelan of één van onze dealerc!

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tUd, en u zult
verbaast staan over deze detector.
Een duidelijk display met voonrverp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequentie shift,
discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

mogelijkheden maaK u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint
zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschüf.

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 numeriek

targetidentificatie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

Naast de 11 inch DD zoekschijf is een 4 en 8 inch

concentrische zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelüke prijs.

Fisher F5
De Fisher F5, het alternatief voor

digitaal en analoog.

Met onder meer instelbare

discriminatie-notch-gain en treshold is

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weeçgeven in het

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere vooMerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch

heeft een vriend erbij!
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesysfemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl vwvw.gelon.nl

G.Scope 3filX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
detector. De 17 kHz frequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luisterl C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikl dil 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 ohernotief voor duurdere
deleclors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)
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K¡jk op, www.detectoramateur.nl , . '

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

MidHolland Detectoren
Zwaluw I5
3752 NW Bunschoten
Tel:O33-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
infocamidholla nd.n I

Munthandel G. Henzen
Postbus 42 . NL-3958 ZT Amerongen . Têlefoon, 0343-430564 . Fax 0343-430542
E-mail , info@henzen.org . website' www.henzen.org


