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

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
sch riftel ij ke ga rantie en Nederlandse gebru i ks-
aanwijzing. Kijk op www.djlaan.nl

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector

. Wij staan voor uitgebreid en eerlijk advies bij
aankoop van een metaaldetector

. Wij zijn importeur van Blisstool en
officieel dealer van alle grote merken

. Detectorspecialist sinds '1980

. Verkoop via de website www.djlaan.nl

Bezoek onze website of
bel voor een vr¡¡blijvende
afspraak.
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Kenmerken (V1 en V2):
- Een motion VLF detector welke op een frequentie van 8,5 kHz werkt.
- Multitoon metaalselectie.
- De grondbalans is handmatig of automatisch instelbaar.

Er kan middels een 3-standen schakelaar een keuze worden gemaakt
uit drie vooringestelde grondinstellingen.

- Hoge stabiliteit op terreinen met zwaar gemineraliseerde grond.
- Standaard voorzien van een 28cm I 1 1" DD waterdichte zoekschijf.
- Zeer uitgebreide metaalselectie instellingen (3x)
- Hoge detectiesnelheid en snelle hersteltijd.
- lnstelbare basistoon.
- lnstelbaar volume.
- Hoofdtelefoon aansluiting van 3,5 mm.
- De voeding geschiedt d.m.v. 10 stuks 1 ,5 Alkaline batterijen.

en zeker niet volgens planning hebben we in
het im porteu rschap verkregen va n BLI SSTOOL Meta ldetectors.

BLISSTOOL is een jong bedrijf dat metaaldetectoren produceert en ¡s

gevestigd in Bulgarije, het land waar ook de immens populaire
DETECH SEF schijven worden geproduceerd! Ze doen dat heel goed
en ser¡eus en zijn vol ambit¡e om zeer hoogwaardige detectors te
produceren tegen een wel bijzonder concurrerende prijs. De
BLISSTOOL LTC48X is hier een duidelijk voorbeeld van. Om de
kwaliteit te onderstrepen wordt 3 jaar schriftelijke garantie gegeven.

De BLISSTOOL LTC48X is een moderne en profess¡onele metaal-
detector die ontworpen is voor alle soorten terreinen. Het heeft
een uitstekend dieptebereik en metaalselectie en is een kwal¡tat¡ef
hoogwaardige detector! De detector is eenvoudig in het gebruik
en is daardoor gesch¡kt voor zowel beginnende als ervaren zoekers.
De BLISSTOOL LTC48X is verkrijgbaar a¡s een V1 en V2 uitvoering.
LTC48Xv1 detecteert tot op zeer grote diepte.
LTC48Xv2 functioneert opt¡maal op zwaar vervuild en
gemineraliseerd terrein

De BLISSTOOL is een stabiel zoekende detector die, ongeacht de
zwaaisnelheid, erg gevoelig is en diep detecteeÉ, ook vlak in de buurt
van ijzer.

- Optioneel kan worden gekozen voor een LTC48X voorzien van
12V 2500mAh N|MH oplaadpack met lader, goed voor circa
25-50 uur zoeken, afhankelijk van soort batterijen.

- Voorzien van LED-|ndicator voor de batterij/accu-condit¡e
- De batterij- en electronicabehuizing is gemaakt van licht-

gewicht en sterk ABS.
- Boven- en middensteel is vervaardigd van aluminium,

de ondersteel van carbon.
- Het geheel is demontabel en verstelbaar.
- Ergonomisch gevormd handvat en armsteun.
- Het totaalgewicht van de detector is 1900 gram (compleet).
- De kwal¡teit van een BLISSTOOL wordt 3 jaar schriftelijk

gegarandeerd !
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Bestuur De Detectoramateur

Voorzitter
Roy Hutters
wcrhutters@detectoramateu r n I

Secretaris
Natasja Hutters
n d hutters-boon@detectoramateur nl

Penningmeester
Vaca nt

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

Fragment koningsfi bula Wijnald um

Varia

DeTopTien en het kippenvelmoment

Vondstvan hetJaar

Een uit de kleigetrokken overpe¡nz¡ng

Vraagbaak

Adressen veren¡g¡ng

Ledenadministratie
Opgave van nieuwe Ieden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas,
vragen over de contributie enz,
Postadres: Posrbus 2729, 7301 EE Apeldoorn

e-mail: n.d.hutters-boon@detectoramateurnl

Algemeen post- en secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging
Postadres: Prinsessenweg 'l 

1, 8931 EC Leeuwarden,

e-mail: secreta riaat@detectoramateur nl

Redactie Detector magazine
Kopij en andere inzendingen voor het magazine
Postadres: Hanebalken 153,9205 CL Drachten,

e-ma il: redactie@detectora mateu r.n I

Vraagbaak Detector magazine
Vragen over bodemvondsten
Postadres: PrÌnsessenweg 1 1,893i EC Leeuwarden,

e-mail: vraagbaak@detectoramateur nl

Activiteitencommissie zoekdagen
Vrogen, suggesties enz. over zoekdagen, deterñinatiedagen
R. Hutters, e mail: zoekdag@detectoramateurnl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas dient u een pasfoto op te sturen met
op de achterzijde vermeld uw naam en adres aon:
Postadres: Posrb'us 2729, 7301 EE Apeldoorn
e-mail: ledenpassendda@gmail com

Website
www.d et e cto ra m at e u r,n I
e-mai l: redactie@detectoramateu r.nl

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 uiterlijk op 15 decembe¡ schriftelijk bij de leden-
adminstratie b¡nnen 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 € 38,0O
Contributie per steunlid per jaar€ 8,O0

Bank: Rabobank 1 0.76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
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Verschlningsdoto
m agozi ne (streefdatum)

4me¡20rO
j juli 2010
6september20l0
2 november 2010
23 decembe¡ 201O
1 maart2orl

Colofon
Detector magaz¡ne ¡s het verenigingsblad van de vereniging
'De Detector Amateur'en verschünt 6 keer perjaar

Redactie
C.B. Leenheer, J. Koning, K. BoC G. Lugthart,J. Bosma (fotoqrafie)

J. Zijlstra, L.C. Mijdemijk, A. van Herwijnen,

RedaGtieadres
De Detector Amateur, Hanebalken '153,9205 CL Drachten,

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

Advertentieaquls¡t¡e
Advertent¡evooMaarden- en tarieven op aanvraag b¡j Grafsch bureau Creatype.
E-mail: studio@creatype.nl

Vormgeving en productie
Graf sch bureau Creatype Drachten, (0512) 54 52 40, ww.creatype.nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N:1386-5935

@Copytight: N¡ets u¡t deze uitgove mog wordenverueelvuldigd en/ofopenbaargemaaktdoot
middel von druk, fotografrq m¡crcfrlm, internet ofop welke wijze dan ook, zonder voorofgaan-
de, schriftelijke toestemmingvan de redaaie.

Data magaz¡nes
Uite¡ste aanleve¡doto
kopij (ortikelen)

Nnlr0 3april2OlO
Nr.7l1 1 Juní 2010
Nhl12 30juli2Ot0
Nr. l13 2 oktober20lO
Nnll4 2l novembe¡
Nt ll' 2gjanuari2011



Van de voorzitter

Afs ehe id
Het laatste voorwoord van uw huidige voor-
zitter is een feit. Onlangs hebben Natasja en ik
besloten om per 1 me¡ te stoppen met onze
functies als interim bestuursleden. Zowel de
secretaris/pen ningmeester als ondergete-
kende hebben na ruim vijf jaar de mening dat
het tfd is voor vernieuwing.
Al eerder hebben we gemeld dat er een team

bezig is om de vacatures in te vullen enop27 aprilzullen we onze
functies dan ook over dragen aan de nieuwe bestuursleden.

Met heel veel plezier hebben we onze functies bekleed, uiteraard in
mooie en wat mindere jaren, met als dieptepunt het verlies van Joop
van Leeuwen die helaas z'rjn werk als penningmeester nooit af heeft
kunnen maken.

Maar er waren ook vele mooie momenten zoals de zoekdagen, de
contacten met andere verenigingen, de archeologie, de betrok-
kenheid van de leden en de steun van importeurs en dealers. De
steun van de adverteerders, die het mede mogelijk maakte dat ons
magazine iedere twee maanden weer in de bus lag, de redactie die
het toch weer klaarde om elk magazine er weer voor te zorgen dat
het een mooi en informatief magazine was, is en blijft. Onze dank
gaat dan ook uit naar alle leden, redactieleden en adverteerders die
er zorg voor hebben gedragen, dat we het bestuur konden vormen
van een moore verenrgrng.

En nee, we gaan niet achterover op de bankzitten, ons voornemen
is om betrokken te blijven bij de DDA door ons voor een deel te blij-
ven bezighouden met de zoekdagen. Want wij zUn nog steeds trots
dat er een vereniging is zoals deze en we hopen dan ook dat deze in
Iengte van jaren zal blijven bestaan. We wensen de nieuwe bestuurs-
leden de komende jaren dan ook veel succes.

We hopen u te z¡en op de zoekdag.

Groet en tot ziens

Roy Hutters

Vwmigingsntilluus

Heeft u de contributie al betaald?

Als je, de contr¡but¡e wilt betalen, maar ben je de eerder toegezonden brief
met de gegevens kwijt, zendt dan een e-mail naar secretariaat@detectora-
mateur.nl met je naam en adres en welk soort lidmaatschap je hebt (lid of
steunlid). We zenden je zo spoedig mogelijk je lidnummer, banknummer en
bedrag toe.

Van de redactie

't -ã, ?t ?t ì1, ,1, Ì'r, ?t ,1,
LliE¿ ¿¿ ¿¿ iÉ¿ ú¿ {¿ ú¿ ¿¿ , wint ersl,a aB

Meestal duurt die winterperiode na de feestdagen in december tot
de lente begint, m'rj veel te lang. Dit jaar lijkt het ook veel langer te

duren dan anders. Met al die ladingen sneeuw en ijs kwam er voor

de meeste zoekers van zoeken in ieder geval niets terecht. Dus

volgens mij was de hele detectorwereld in een diepe winterslaap

gedommeld. Beetje wegdromen, vondsten schoonmaken, boeken

met vondsten bekijken, stukjes schrijven voor het magazine enz.

Nou, aan dat laatstetwijfel iktoch een beetje. De laatste 2 maanden

komen er ook weinig of geen inzendingen voor het magazine bin-

nen.Zzzzzzzzzz,maar datzal nog wel komen.

Als ik dit stukje schrijf duurt het nog ongeveer 2 weken voordat het

magazine bij u op de deurmat ligt. lk hoop dat de enorme sneeuw-

bulten dan zijn gesmolten en het dan inmiddels een beetje lente

is geworden. Dan moet je er meestal ooksnel bij zijn, want als de

boeren ook uit de winterslaap zijn, gaan ze als een dolle al die akkers

omploegen en inzaaien. Dus wakker worden, voor je het weet is het

zoeken dan ook weer voorlopig voorbij.

lk vind het altüd heerlijk om zo in die eerste zonnestralen weer eens

de detector uit te laten. Zonnetje, lekker van de natuur genieten.

Wilt u er ook eindelijk eens uit, dan kunt u natuurlijk ook naar de

voorjaarszoekdag op 20 maart in Overijssel komen.

Kees Leenheer

DE dEtCCt OT AMATEIJR

Update: inrichting bestuurstaken

Zoals u in het vorige magazine heeft kunnen lezen, is het bestuur druk
bezig om diverse taken en activiteiten binnen de vereniging te inven-

tariseren.We hebben een aantal goede ideeën om de vereniging te
gaan herstructureren voor de toekomst. De afgelopen tijd zijn er een

aantal leden geweest, die zich beschikbaar hebben gesteld ten gunste

van de voortgang van onze vereniging. Ons doel is om samen met hen

een goede, leuke en daadkrachtige groep te vormen, die gezamenlijk
een goed fundament vormt voor onze vereniging. Het idee is, om

de taken die er zijn, terug te brengen naar kleinere stukken, zodat ze

te overzien en makkelijk te vervullen zijn. De taken worden zodanig
verkleind, zodat een ieder, die graag iets binnen zijn mogelijkheden
wil doen. dit kan verwezenlijken.

Mocht u nog interesse hebben, om dit nieuwe team te versterken,

schroom niet om kontact met ons op te nemen. Binnenkort gaan we

samen met de nieuwe mensen om de ronde tafel, dan kunnen we be-

spreken hoe we de ideeën vorm kunnen gaan geven. We kunnen dan
gaan bouwen aan een solide basis voor onze vereniging.

Reacties naar: secretariaat@detectoramateur.nl

Aanvang:
Locatie:

Agenda:

Oproep ledenvergadering 27 april 201 O

20.00 uur
Midden in het land, afhankelijk van aantal leden.
Definitieve locatie volgt na aanmelding.
Roy en Natasja Hutters zullen op deze vergadering aftreden
als bestuurslid en zijn niet herkiesbaar.
Aantreden nieuwe bestuursleden.
De vereniging roept leden op zich kandidaat te stellen voor
een bestuursfunctie. Leden die zich kandidaat willen stellen
voor een bestuursfunctie kunnen dat doen door zich vóór
1 april schriftelijk aan te melden bij het secretariaat. E-mail:
secreta riaat@detectora mateu r.n I
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en miþriaal: spitsovaal met oog (deels afgebroken)
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S'GYSESI TOVARD = zegÇ,| van Gijs Toevaart (zie opmerking)
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Gyse of Gise is een oude vorm van G'rjs. "Van Gyse"wordt dan Gysei qf zoqls in dit gqval Gysesi (2e naamval Lalijn) pe bijnä.am of
geslacþtsnaam "Tovard" betekend op reis; ergens naar toe varen o.i,d- Vergelijk Middelnederiands "loevaerëni'Het is vergelijk-
baar met namen als Zee llingVan e_enschip is daarmee in overeenstemrping. Het is als

het ware ee¡ sprekend" Oostzeehandel, daar kan dus wel een verband liggen. Overigens
w'rjit de,ovale vorm van aar gez'rên de erfelijkheid van veel namen ¡s dat geen probleem.
T.enslotteiseensymbolischebetekenisvanéénenandernietuittesluiten,.'.:..,'

Van dit zegel is geen afdruk gemaakt omdat het broos is en daardoor beschadigd zou kunnen raken.

The Longest day
Het is zaterdagochtend en een vrije dag lonkt bij het krieken van de dag.

Helaas is het landschap daadkrachtig veranderd. ln ploats van groene

weiden, kale bomen en struikgewassen, zie ik enkel en alleen maar een

deken van sneeuw. Hetwoord "zoeken" kan ik voorlopig wel even in de

koelkast schuiven, bedenk ik me terwijl ik naar buiten kijk.

De buurman probeert zijn parkeerplaats te ontvluchten met zijn wagen,

maar zijn bolide denkt hier duidelijk anders over. Met een gierend geluid

ploegen de banden het sneeuwdek, met een sierlijke boog klettert

het pulp der sneeuw over zijn dak. Hoe meer gas hÌj geeft, hoe hoger

de sneeuwboog. Het is eerlijkheidshalve wel Iachwek-

kend om te zien. Even kijk ik of er geen camera's staan

te draaien, het kon namelijk wel een scène zijn uit een

nieuwe mr. Bean film. Daar komt buurvrouw naar buiten

in bodjas met sjaal en snowboots: duidelijk heb ik iets

gemist qua nieuwe modetrends. Blijkbaar gaat ze geheel

vrijwillig de buurman helpen. Gewapend met de huis-,

tuin- en keukenschep loopt ze richting de buurman,

blijkbaar om manlief te ontzetten. Ja hoor, daar komt

de kleine keffer ook al aan, door de kleine kier van de

openstaande deur springt het ADHD hondje naar buiten.

Maarja, zoals zoveel honden, heeft ook deze nog weinig

sneeuw-ervaring. Binnen een fractie van een seconde is

slechts alleen het puntje van z¡jn staart nog zichtbaar. Buurvrouw laat
prompt de - als sneeuwschuiver fungerende - schep vallen en baant zich

een weg door de sneeuw op zoek naar haar pseudo-kindje. Eenmaal

gevonden beent zij zich verder naar binnen, manlief die nog steeds ploe-

gend aan zijn sneeuwboog werkt achterlatend, kwestie van een worme

relatie bedenk ik me nog.

Terwijl de banden van de buurman een heerlijk ritme gieren, sla ik mijn

bakkie koffie achterover. lk pak de afstandbediening en zet de radio

aan. De eerste woorden die ik hoor gaan alweer over een mogelijke

elfstedentocht. Een paar vlokken sneeuw en gans het land is weer in

rep en roer. Blijkbaar is de nationale elfstedenkoorts van zodanige hoge

temperatuur, dat bij ons in Friesland de eenden nog vrolijk door de vijver

kunnen zwemmen. Gelijkflauw van die onzinpraat, zet ik in een reflex

het apparaat moar weer uit. Even draai ik me om te kijken hoe het er bij

de buurman voorstaat - d¡e heeft het bijltje er ook al bij neergelegd zo

te z¡en.

Uiteindelijk ga ík dan ook maar de grote stap wagen, ik heb echt nog

wel wat boodschappen nodig voor het weekend. AIs een echte Grizzly

Adams gekleed loop ik naar mijn oude vertouwde

bolide. lk krijg een déjò vu gevoel, als ik naar het raam

van de buurman kijk. Alleen nu zit ik in de auto en

staat h¡j met een bakkie koffre bij het raam.lkzwaai

even naar hem en met een cynisch lachje zwaait hij

terug. Het is net of hij weet wat er nu komen gaat.

Maar helaas, m¡jn l¡eftall¡ge wogen heeft net nieuwe

zolen gekregen en Iichtelijk glippend verlaat ik in één

keer de parkeerplaats. lk kan het niet laten om nog

een keer te zwaaien naar buurman, die zich blijkbaar

bÌjna verslikt in z'n bakkie.

Rustig rij ikde stad in, al rijdende verbaas ik me over

de omgeving. Het lijkt wel het decor van een of andere oorlogsfrlm. Alsof

er een otoombom is ingeslagen, overal staan er auto's midden op de

weg, verlaten. Mensen lopen versuft over de rondweg i.p.v. op het voet-

pad. Gekleed in dikke kleren en met een oogopslag van een gemiddelde

zombie, baant men zich een weg naar iets of iemand. Het geeft me een

heel surrealistisch gevoel, zeer onwerkelijk, net of het nadenken gestopt

is en iedereen maar iets doet. lk bedenk me dat het maar weer snel bij

het oude moet zijn: de groene weide, de kale boom en het stru¡kgewos.

En ¡k? lk met mijn piepstok achterin, op weg naar een stekkie.

Klaas Bot

COTUMN



aterdag 21 november, om I0.00 uur
's morgens stonden ongeveer 14 per-

sonen al in en rond het water van een

recreatieplas te zoeken. De meesten in

het water en een paar op het strand.

8 Vervuild
V¡a www.waterzoekers.nl was het idee

gekomen om met een groep in een

recreatieplas te gaan zoeken en wel in

het gedeelte dat normaal door andere

zoekers wordt overgeslagen. Dit gedeelte

is het meest vervuild, al het vuil hoopt

zich daar op. De stek is verder behoorlijk
afgezocht, maar wel dusdanig groot dat
er ook op de afgezochte stukken nog

wel her en der iets ligt. De hoeveelheid

zilverpapier in het gebied waar we in het

water zochten is enorm. ledereen was

benieuwd wat daar nu toch nog uit komt
en dus werd er fanatiek op de kleinste

piepjes gezocht.

De stemming zat er goed in. Een stel had

gebak meegenomen, een ander weer

koeken en ook was er chocolade. Er was

zelfs een zoeker uitVlaanderen gekomen

die voor de borrels zorgde. De beheerder

was op de hoogte gesteld en er was geen

vergunning nodig omdat de opgegraven

rommel werd opgeruimd. Na een klein

kwartier kwam de eerste brul:'þoud'i
En ja hoor, er was een piepklein gouden

oorsteker gevonden in de vorm van een

beer.

Elk kraakje opp¡epen
Om ongeveer I2.30 was het tijd voor een

pauze. Er was al driemaal goud gevon-

den, naast de oorsteker nog een zeer

klein gouden hangertje (hartje) en een

ring. Hier en daar waren en ook al zilveren

ringen gevonden, ook op het strand.

Onze Vlaamse zoeker had al 2 gouden

vondsten, een zilveren ring en ruim 20

munten. Waaronder 5 guldens op elkaar

gekoekt in 1 schep. Echter, er moet wel

bij verteld worden dat hij zeer nauw-

keurig zoekt. Een half uur op een paar

meter draaien en elk kraakje oppiepen op

zeer lage discriminatie is voor hem heel

gewoon.Tja, als je dan een eind moet
rijden dan wilje ook leuk vinden. Roy

Hutters (waar kennen we die ook alweer

van?) zorgde voor het opwarmen van de

knettergoede erwtensoep die zijn vrouw

Natasja had gemaakt. Na een heerlijk bak-

kie soep, een broodje en een borrel, dook

men weer het water in. Een paar man

gingen al eerder weg en zo tegen een uur

of 4 was iedereen weer uitgezocht.

Heel veel troep
Het strand gaf 's middags een handvol

munten en nog een paarzilveren ringen.

Zelf had ik 4 muntjes en 1 zilveren hanger

op het strand gevonden na een dag

zoeken. ln totaal waren er toch leuke

vondsten gevonden in het water. Onze

Vlaamse zoeker had er nog een gouden

ring bij gevonden en ook was er door ie-

mand anders nog een gouden zegelring

gevonden. Voorts waren over de gehele

dag o.a. de volgende vondsten ook nog

gevonden: horloge, beursje met 45 euro-

cent, bril, adressenlabel, diverse zilveren

sieraden (+ 1 6 stuks) en neps¡eraden,

ongeveer 80 -.100 muntjes en troep... heel

veel troep. Bijna een emmer vol.

Natuurlijk had de één meer geluk dan

de ander en was het buffelen geblazen.

Tegenwoordig geeft het zoeken in water
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minder vondsten dan vroeger aangezien

dit steeds populairder is geworden door
de jaren heen, Door fanatiek te zoeken op

lage discriminatie en veel tijd te besteden

aan je hobby kan je nog best leuke dìn-

gen vinden. Zo zie je maar weer dat, door
je tijd te nemen en in het deel te zoeken

waar een ander de neus voor ophaalt, er

nog best wat leuke vondsten te doen zijn.

Terugbezorgen trouwringen
Het mooiste is als je de gevonden siera-

den weer kan bezorgen bij de eigenaar.

Voor het aanmelden van gevonden

trouwringen kan men altijd terecht op

www.trouwringverloren.net. Ook hebben

veel beheerders van recreatìeplassen vaak

wel een lijstje met verloren voorwerpen

en de eigenaar erbij.

Na het zoeken zijn we nog lekker wezen

eten in een restaurantje om vervolgens

moe maar voldaan weer naar huis te gaan.

T

pakketten
van 80 eUfO

Om mee te doen met de'Vondst van
hetjaar'dient u een verhaal van ten-
minste 150 woorden te schrijven over
het door u gevonden object.

Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's
(hoge resolutie) van het object mee.
Voorwerpen van archeologische
waarde dienen te zijn aangemeld (al-

les van vóór 1500).

April 201 1 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, archeof ogie en

metaaldetectie.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een boek

als prijs.



Handboek voor de amateur-
archeoloog

l0

Amateurs hebben in de Nederland-
se archeologie altijd een belang-
rijke plaats ingenomen. Hun kennis

van de stad of streek en tomeloze
inzet zijn door veel professionele

archeologen op waarde geschat.

Zeker in de tweede helft van de

twintigste eeuw werd de kloof
tussen profs en Iiefhebbers kleiner.

Het elitaire karakter verdween; niet
langer stond de archeoloog in het
pak en de werklui mochten nu ook
wel eens stilstaan als er geen foto
werd gemaakt.

Om hun waardering te laten blijken
en de kwaliteit van de amateurs te
verhogen, hebben veel profs hun
kennis overgedragen via lezingen,
cursussen en workshops. Ook
verschenen er boeken om amateurs
op de hoogte te brengen van ont-
wikkelingen in het vakgebied, maar

ook om amateurs de mogelijkhe-
den te tonen die er voor hen zijn.
Het meest recente in die traditie
is Van bodemvondst tot database,

H a n d boek voor d e a m ateu rarch eo-

loog.

ln de inleiding van dit boek blikken
de auteurs terug op de handboe-
ken die eerder zijn verschenen. Zij
laten deze terugblik beginnen bij
Archeologie in de prokt¡jk uiT 1985.
Daarbij gaan ze mijns inziens voor-
bij aan Opgraven in Nederland, Het
werk van de archeoloog van L.P. Lou-
we Koo'rjmans uit1979. De auteur
stelde zich immers ook tot doel dat
het boek'þen hulp en stimulans zal

zijn voor de goede beoefening van

de amateur-archeologie in ons land.

Ontwikkelingen archeo-
logie
De laatstgenoemde publicatie in

het overzicht is Kruisende sporen

uit 1998. Er zijn echter voldoende
redenen om een nieuw handboek
voor de amateurarcheoloog op de
markt te brengen.
Ten eerste heeft de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg
de wereld van de archeologie
flink op de kop gezet: "De rechten,
plichten en mogelijkheden voor
de amateurarcheoloog zijn sterk
veranderdí
Ten tweede staan de technische
ontwikkelingen niet stil. Zeker
in een onderzoeksgebied dat zo

verbonden is aan de technische
wetenschap als de archeologie, kun-
nen deze ontwikkelingen nieuwe
mogelijkheden bieden. Denk
bijvoorbeeld aan het onderzoek van

DNA van geconserveerde menselij-
ke overblijfselen en de digitalisering
van het vondstmateriaal.

Digitalisering
Aan de digitalisering van de arche-
ologie wordt in Van bodemvondst
tot database de nodige aandacht
besteed, een kleine twintig pagina's.

I llustratief voor de mogelijkheden
van de digitalisering is de foto van

de tekenrobot die wordt ingezet
bij de opgraving van het Romeinse

schip De Meern 6. Het contrast tus-
sen het honderden jaren oude hout,
de modder en de geavanceerde
tekenapparatuur en laptop kan niet
groter zijn.

De auteurs geven al aan dat"hier
alleen kan worden ingegaan op de
meest basale aspecten van digi-
taliseringíMaar zelfs in die basale

gegevens kun je flink de weg kwijt-
raken als leek, bijvoorbeeld in de
zin:"Zo dienen alle sporen (ook het
moederspoor!) gesloten polygonen
te zün in plaats van (losse) lijnen en

moeten ze vlakdekkend worden
gevectoriseerd, zonder overlap
(ook bekend als tooky cutten')l'Met
illustraties had deze onduidelijk-
heid grotendeels verholpen kunnen
worden.
De auteurs staan er ook bij stil dat
bij de digitalisering ook de nodige
problemen op de loer liggen. Veran-

derende software en computermo-
gelijkheden kunnen ervoor zorgen
dat opgeslagen bestanden in de
toekomst weleens onbruikbaar
kunnen zijn.

Laboratorium
Mijn bezwaar tegen Van bodem-
vondst tot databose is dat het
de ondertitel Handboek voor de

am ate u rarcheoloog n iet waa rmaakt.
Als amateur lees en zie je vooral wat
professionele archeologen doen
en welke resultaten hun onderzoek
hebben. Mogelijkheden als "pas in

Van bodemvondst tot database
Handboek voor de amateur-
afcheoloog

Wim Hupperetz e.a. red. (Utrecht

2009). lSBN 978-90-s345-3 1 8-6

€ 19,95 (tot 1 juni 2010;

daarna € 24,95) Uitgever'rj Matr'rjs.

het laboratorium te reinigen'; "het
beste de archeozoöloog oproepen'i
een "houtspecialist in het veld naar
grote stukken te laten kijken"zal
niet binnen het bereik van iedere
welwillende amateur liggen. Over
een onderwerp als metaaldetec-
tie is slechts een korte paragraaf
gewijd terwijl een detector juist het
'gereedschap' van veel amateurar-
cheologen is.

Het hoofdstuk over Archeologische
tijdperken en vindplaatsen' is meer
een overzicht van archeologische
onderzoeksgebieden dan een hand-
leiding voor de amateur op welke
kenmerken hij kan letten om een

eventuele vindplaats te herkennen.
Ook de wijze van schrijven heeft
meer weg van een rapport dan een

tekst om enthousiast te maken. De

woordkeus speelt daarin ook een

rol zo getu¡gt een zin als "door het
inspelen op externe ontwikkelin-
gen kan een enorm spin-offeffect
ontstaanl'

Als handboek blijft het eerder
genoemde Kruisende sporen Toch

bruikbaarder.
Met de kennis daTVan bodemvondst
totdatobose geen handboek is, isOpgraven in Nederland

Leendert Louwe Kooijmans

schreef in 1979 Opgraven in

Nederland, Het werk van de

archeoloog.Hij deed dit naar

aanleiding van een achtdelige
reek programmal op de radio:

Arch e o logi e i n N ede rl a n d. D eze

serie en een begeleidend

boekje stammen uit 1976. De

versie uit 1 979 is verschoond

van "de sporen van grote haastÍ

Opgraven in Nederland - Hetwerkvan de archeoloog

Dr. L.P. Louwe Koo'rjmans (t Gravenhage 1979)

\/an bocl e ntvo ¡ t tl st to t cÌ a t a b o s e
Handboek voor de

am ateurarch eoloog
i.fl



het echter wel de moeite waard om
een beeld te krijgen van de stand
van zaken van de archeologie in

Nederland.

De vormgeving is prima verzorgd.
Een fris uiterlijk door het gebruik
van een kleurenbalk aan de rand
van de pagina en een grote hoe-
veelheid aan scherpe kleurenfoto's
tonen dat de u¡tgave van een arche-
ologische publicatie bij stichting
Matrijs in goede handen is.

Het boek besluit met een'Ver-
klarende woordenlijsti'Websites
en literatuur' en Archeologische
organisaties in Nederlandi

Kruisende sporen

Kruisende sporen, van Arnold

Carmiggelt, heeft als ondertitel
Handleiding voor omateur-orche-

ologen in Nederland. En dat is het
boek ook. De auteur wijst op de

mogelijkheden die er zijn voor
amateurs. Dit gebeurt ondermeer

aan de hand van kadertekst waarin

een amateur centraal staat. Herken-

baarheid en identificatie zUn voor
de lezer mogelijk.

Een hoofdstuktitel als'Wat moeten

amateur-archeologen met dit
alles?'maakt in een oogopslag

duidelijk dat Carmiggelt zeer goed

voor ogen had voor wie hij schreef.

leder hoofdstuk eindigt met'Meer
informatie; boektitels en adressen,

waarbij het gevaar van veroudering
natuurlijk wel aanwezig is. De bij-
lagen zijn voorbeelden ingevulde
vondstkaartjes en tekenin gen-

lüsten. Kortom, een handleiding
waarmee je aan de slag kunt.

Krui sende sporen, Hon dleid i n g voor

a mateu r-archeologen in Nederl and
Arnold Carmiggelt (Utrecht 1998)

lSBN 90-5345-1 27-7. Uitgever'rj

Matrijs.

D.J. Laan importeur van
BLISSTOOL detectoren
in de Benelux

De bestaande grote merken krij-
gen langzamerhand concurrentie
van nieuwe merken uit het voor-
malige Oostblok. Lezers die ook
het detectornieuws in Engeland
in de gaten houden hebben al

kunnen zien dat de daar verkrijg-
bare Golden Mask detectoren
uit Bulgarije heel interessante
machines zijn.

D.J. Laan is er in geslaagd het
importeurschap van Blisstool voor
de Benelux te verkrijgen. Blisstool

wordt gefabriceerd in Bulgarije, het-

zelfde land waar ook de inmiddels
fameuze DETECH SEF zoekschijven

worden geproduceerd. Er wordt
momenteel één type detector, de

BLISSTOOL LTC4BX gefa briceerd.

De detector is voorzien van een

28 cm/l1" DD zoekschijf en een

uitgebreide discriminatie-instelling.
De discriminatie/metaalselectie kan

namelijk op 3 manieren worden

ingesteld; 1. de mate van metaal-

selectie (die kenden we al) 2. de
breedte van de metaalselectie en

3. de diepte van de metaalselectie.

Daarnaast is de LTC48X voorzien
van een handmatig instelbare en

een automatische grondontstoring.
Dat de fabrikant veel vertrouwen
heeft in de kwaliteit van deze de-
tector blijkt uit het feit dat er 3 jaar

garantie wordt gegeven.

Via de Duitse importeur is de
Blisstool LTC48 (het vorige type) al

getest door Limburgse testers op

www.detectortest.info. U vindt de

Blisstool bij'bther'i
U¡t deze gegevens en uit de nieuw-

ste lngo test bl¡jkt de Blisstool

LTC48 bijzonder goed te scoren.

Wanneer je daarbij de aanschafpr'rjs

van € 399,- nog betrekt, wordt
onwaarschijnlijk veel waar voor het
geld geboden. Voor € 469,- wordt
de Blisstool LTC48X uitgebreid met
een oplaadpack.

De eerste Blisstool detectoren
worden mondjesmaat geleverd, de
Ievertijd is inmiddels 4-8 weken in

verband met de grote vraag.

lnfo: D.J. Laan metaaldetectoren

Gewichten
Sinds kort heeft de GMW (Gewichten en Maten Verzamelaars

Vereniging) twee van haar uitgaven in digitale vorm beschikbaar:

. Het verenigingstijdschrift 'Meten & Wegen', jaargang 1 T/m 37

(1973T/m 2009, de nummers 1 r/m 148).

. Het'Vademecum van de Nederlandse metrieke gewichten',

uitgegeven in 1 983.

Alle duizenden pagina's zijn gescand, de foto's zijn ontrasterd en

er kan zeer snel op alle tekst worden gezocht met de gratis Adobe

Reade( (http :// g et.ad o be.co m/ n l/ re a d er/).

Het'Vademecum'is reeds lang uitverkocht; het biedt een overzicht van

in Nederland geijkte metrieke gewichten van messing, ijzer, zink en rvs.

Verder zijn erin opgenomen de jaarletters vanaf 1 820, ijkersmerken en

fabrieksmerken op Nederlandse gewichten. De digitale versie kost 11

euro en wordt geleverd op CD.

Het verenigingstijdschrift'Meten & Wegenijaargang 1 (1973) t/m 37

(2009) is gegroeid tot ruim 3500 pagina's. Dit is zodanig veel dat de jaar-

lijkse index absoluut niet in staat ls de geboden informatie toegankelijk

te maken. De digitale versie kost 16 euro en wordt geleverd op DVD.

De genoemde prijzen zijn incl. verzendkosten binnen Nederland. Binnen

Europa 0,70 euro extra verzendkosten en buiten Europa I euro extra.

Bestellingen kunt u richten aan de redactie: gmvv6planet.nl:
* aantal exemplaren'Meten & Wegen'digìtaal
* aantal exemplaren'Vademecum' digitaal
* uw naam en adres

U ontvangt een rekening en na betaling ontvangt u uw bestelling thuis.

Groet, R.J. Holtman, redactie'Meten & Wegen'

www.gmvv.org

Kruisende ->poren
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TOTALE BOYCOT M ETAALDETECTI E

Regio leper en Zuid West-Vlaanderen

1 0 november 2008 is een datum om niet zo vlug
te vergeten. Bij de rechtbank van leper kregen

we de uitspraak, dit in verband met de klacht

'metaaldetectie' en zogezegd illegale opgravingen.
De rechter zei dat we goed werk geleverd hadden

en geen strafblad zouden krijgen. Maar ook dat
de wetgeving aangepast was en dat we van nu

af aan alleen nog detectie mochten uitvoeren via

een vergunning van de Vlaamse overheid. lk heb

geluk gehad. Twee dagen na de rechtszaak kreeg ik
een vergunning van de archeologen van Raak-

vlak (Brugge). En dit was voor metaaldetectie bij
vergunde opgravingen in het noordelijk gedeelte

van Vlaanderen. Maar... ... in het zuidelijk gedeelte
(leper) waar metaaldetectie voor de veiligheid altijd
en overal broodnodig is, mag er niets gebeuren.

ledere aanvraag wordt geweigerd. Wanneer de

werkzaamheden op het noordelijk industrieterrein
van leper niet opgevolgd worden, gebeuren echter
de meest extreme toestanden. Sinds 1989 volg ik

met een vergunning van de stad leper de langzaam

groeiende uitbreiding. Wat via metâaldetect¡e aan

het licht is gekomen vormt een onvoorstelbaar en

ongelooflijk beeld van wat overgebleven ¡s van het

slagveld. Metaaldetectie is iets wat bij

de minste werkzaamheden altijd van

toepassing moet blijven. En zeker op
plaatsen waar de archeologische wereld

zwaar tekortschiet. lk ben nog steeds vrijwilliger en

zorg voor het onderhoud van de Britse loopgraaf,

de Yorkshire Trench, Via deze werþaamheden kom

ik iedere week in de omgeving ook in aanraking

met de archeologische ondergrond van de regio

leper. Uiteraard niet met de detector, maar louter
visueel. En het loopt overal verkeerd.

Hier enkele voorbeelden: op 3 juni 2008 telefoneert
een bekende firma naar mij om in te grijpen op de

noordel ij ke ¡ndustriezone. Een bul ldozer-cha uffeur
is zwaar onder de indruk van het grote aantal

springtuigen, net onder de teelaarde. lk vraag de

toestemming om in te grijpen maar dit mag niet. lk
vraag dan een vergunning om overal paaltjes in de

grond te kloppen en zo de springtuigen aan te dui-
den. Maar ook dit wordt geweigerd. En het gaat ver-

der verkeerd. leper was tijdens de Late Middeleeu-
wen een economische wereldstad. Wanneer grond

uit de stad weggevoerd wordt naar een stortplaats,
dan komt de rijkdom naar boven. Verleden jaar is

dergelijke grond uit de omgeving van het station
afgevoerd, maar de rijkdom kwam niet naar boven.

Afblijven, was de boodschap. En dit materiaal is nu

Duîtse 1 5 cm gronoten, sector Longemark De ontdekking von een gesneuvelde. Deze

persoon heeft een waardig grofgekregen op

de d ¡ c h t stb ¡jzij n d e m ¡ I ¡to ¡ re b eg r aofp I aot s

Du¡tse art¡llerie granoten. Negent¡g procent

van het vondstmoteriaal op de slagvelden

heeft te maken met spr¡ngtu¡gen.

Ze stoan niet op scherp.

voor eeuwig verloren. Op hetzelfde tijdstip, en dit
was net na het verlof was een graafmachine bezig

in de beschermde site "De Verdronken Weiden'i Ik

heb indertijd deze rijke buitenparochie ontdekt en

in de jaren negentig zijn daar belangrijke opgravin-
gen geweest. vier weken later was er al een zone

afgeschraapt ter grootte van vier voetbalvelden.

En toen merkte ik dat er wat verkeerd liep. De mid-
deleeuwse bewoning was overal bloot geschraapt

en een middeleeuwse eiken brug was naar de

oppervlakte gesleurd. Ik heb toen Marc Dewilde van

het VIOE (Vlaams lnstituut Voor Onroerend Erfgoed)

verwittigd. De volgende dag wist hij me te vertellen

wat er verkeerd liep. Een agressieve woekerplant

was het startpunt voor de archeologische vernielin-
gen. En geen enkele archeoloog was op de hoogte.

ln de geroerde aarde zit middeleeuws materiaal en

dit is nu allemaal verloren. Veel verkwisting en dit
dankzij onze mooie wetgeving.

En wat de heren van de Vlaamse overheid niet we-

ten: leper is op de archeologische kaart gezet alleen

door het gebruik van metaaldetectie. Maar ik herin-

ner me ook nog de woorden van Marc Dewilde:

.. . . .."Het gedoogbeleid is over'i

Patr¡ck van Wanzeele

gen veel verbeterd. We worden
gevraagd bij officiele opgra-
vingen, met een schriftelijke
vergunning. Verder overleg is

echter nodig.
Wanneer men in Belgie de wet
letterlijk toepast, dan is er een
totaal detectorverbod. Er is ech-
ter een gedoogbeleid. De vraag
is echter of dit zal blijven duren.
Wie zich geroepen voelt uit
Oost of West-Vlaanderen om
lid te worden, dan kan dit door
storting van € 1 0 op rekening
299-0835656-27 t.a.v.

FPA

A.L.Huxleystraat I
9881 Bellem

Zie ook:
www. detectoramateur.nl

Zoekspullen in beslag
genomen

Hallo, ik las onlangs een mooi stukje over

zoeken in de West Hoek van België. Ik
vind wel dat er even bij vermeld moet
worden dat zoeken in de West Hoek niet
zomaar kan. Al heb je toestemming van de

eigenaaç dan nog moet je een vergunning
hebben om te zoeken op de velden en il
de bossen rond Ieper of de West Hoek.
Ik dat zelfonde¡vonden met twee vrien-
den nabij Ploegsteert. Opgepakt, mee naar

het bureau en alle detectorspullen, boeken

en kaarten werden ingenomen en er werd
een procès verbaal opgemaakt. We hebben

er nooit meer iets van gehoord, maar
leuk was het zeker niet daar ook onze

zoekspullen zijn ingenomen.

Ook werden we zeer agressief benaderd

door de desbetreffende poìitiemannen,

de hele auto werd overhoop getrokken en

alles werd op de straat gesmeten. Dus voor
je gaat zoeken in de West Hoek moet je

een vergunning aanwagen, die je voþens
de politie aldaar nooit zult krijgen. Het
is ons dus erg slecht bevallen en het zou

zonde wezen als iemand ande¡s hetzelfde

overkomt. O ja, ondertussen is er wel met-
een weer een nieuwe piepstok aangeschaft,

dus ik kon gelijk alweer volop zoeken in
Noord-Holland. Maar het was geen leuke

ervanng.

Met vriendelijk groet,

RenéVeermø; Volendam

FPA nieuwe
Vlaamse verenig¡ng

Reeds geruime tijd heerst er
een anti-detector houding bÜ

de westvlaamse archeologen.
Daarom hebben een paar

detectoramateurs de handen
ineen geslagen en vorigjaar
een kleine Vlaamse vereniging
opgericht.
'Flanders Prospecting Associa-
tioni kortweg'FPAi
De vereniging heeft tot doel
detectoramateurs uit Oost en

West-vlaanderen te verenigen.
We streven er naar de contacten
tussen amateurs en archeolo-
gen te verbeteren en een goede

samenwerking na te streven.
Sindsdien is de samenwerking
met de oostvlaamse archeolo-
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Mysterieus metalen plaatje

ShnniYnntrn

Onlangs kregen we door de 8-jarige Denise foto's
toegestuurd van een vreemd metalen plaatje wat
ze met de metaaldetector gevonden heeft.

Wat stelt het voor?
De plaat is hoogstwaarsch'rjnlijk een soort yantra. (Een yantra

dient als symbool dat kosmische waarheden kan onthullen of
openbaren). Deze yantra is bedoeld om onheil, veroorzaakt

door Saturnus, af te wenden en de zaken ten goede te keren.

Een yantra zou langs visuele weg op dezelfde wijze op de geest

inwerken zoals een mantra dat auditief doet.

Magisch vierkant
ln de vakjes staan negen cijfers in het Marathisch. Marathi is een

taal die met name gesproken wordt in Maharashtra, een deel-

staat in het westen van lndia. Het gebruikte schrift is Devanagari,

een lndisch schrift dat voor verschillende (lndo-Arische) talen

wordt gebruikt, waaronder Sanskriet, Hindi en zoals hier, Mara-

thi. De negen vakjes vormen een zogenaamd'magisch'vierkant.

De som van elke rij, horizontaal, verticaal én diagonaal, is 33.

Saturnus
Linksonderaan staat een bekend Devanagarisch symbool, het

Ohm-teken: t. Deze mystieke ohm-lettergreep wordt aan het

begin van de meeste hindoeteksten geplaatst als heilige uitroep.

De lettergreep wordt dan geuit aan het begin en einde van een

lezing, of voorafgaand aan een mantra. Dit is ook op deze plaat

te zien, na het ohm-teken volgt onder het vierkant de mantra:

i a n a i ! ca r ay a nomolr ({Èrr+tra <e ¡.

Deze mantra heeft betrekking op Shani (el;fl) = Saturnus in de

Hindoe-astrologie.

Koe
De Shani yantra wordt gebruikt om Saturnus gunstig te stem-

men. Onder meer bronchitis, verlamming, reuma, depressie en

hartpijn worden gezien als ongunstige effecten van Saturnus.

Om dit op te heffen wordt deze yantra gebruikt. Wat ook zou

helpen is het doneren van bijvoorbeeld leer, zwarte mosterd,

zwart sesamzaad of een zwarte koe(!) aan een arme man op een

zaterdag (Satur-day). De koe op de achterkant van de plaat heeft

hier waarschijnlijk mee te maken. De shani yantra zou tevens

helpen om succesvol te zijn in het zakendoen.

12714
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Bijzondere vondst in Flevoland

Bronzen halsringen

Museum Nieuw Land, dat onder meer het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten van Flevoland huisvest, heeft twee
bronzen halsringen u¡t de Uzertijd voor onderzoek ontvangen
van een landbouwer uit de omgeving van Biddinghuizen.
Vondsten uit deze periode zün uiterst zeldzaam in de provincie
Flevoland!

De twee bronzen halsringen (zogenaamde torques) zijn
versierd met cirkels en lijnen die erin gegraveerd zijn. Ver-

gelijkbare exemplaren zijn eerder in Friesland gevonden en

stammen uit de eerste terpenperiode die loopt van 500 v. Chr.

tot het jaar 0. Deze periode valt binnen de lJzertijd. Dergelijke
sierraden komen voor in het voormalige woongebied van de
Germanen en Kelten. Bronzen halsringen worden doorgaans

aangetroffen als bijgiften in graven. Ook is bekend dat derge-

lijke (kostbare) voorwerpen als offer in het moeras of water

werden geworpen.

Nader onderzoek van de vindplaats zal mogelijk meer informa-

tie opleveren over hoe en wanneer de sieraden in Flevoland

zijn terechtgekomen. Eén van de ringen is ooit gebroken en

met behulp van klinknageltjes gerepareerd.
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en bijzondere ontdekking

heeft een nieuw licht

geworpen op de konings-

fibula van Wijnaldum, het

7e-eeuwse topstuk uit de

archeologiecollectie van het

Fries Museum.

Foto: Henry Vos

Detectoramateur Rinze

Cuperus uit Bolsward vond

in augustus een ontbrekend

onderdeel van de fibula. Het

bewuste fragment dat Cupe-

rus op een akker in Wijnaldum

oppiepte, bl¡jkt het sleutelstuk

van de mantelspeld te zijn.

Door de vondst kan nu de afbeelding

op de kopplaat ontcijferd worden: het

masker van de oppergod Odin.

De gevonden'missing link'is een

fragment van twee bij drie cent¡meter
en bestaat uit zestien gouden vakjes die

zijn ingelegd met almandien, een rode

edelsteen. Het fragment maakt e¡ndelijk

de afbeelding op de kopplaat van de

fibula compleet. De voorstelling is het

masker van oppergod Odin (in Neder-

land beter bekend als Wodan) tussen

twee wolven of beren.

De ongebruikelijke rijke decoratie van

goud en almandien in combinatie met

de nu ontdekte voorstelling bevestigt

de vermoedens van de experts: de fi-

bula van Wijnaldum is een kroonjuweel
gedragen door de echtgenote van een

Friese leider of koning.

De fibula of mantelspeld werd gebruikt

om een mantel dicht te houden. Daar-

naast was het een sieraad en status-

symbool. Het eerste en grootste deel
(de voetplaat) van dit topstuk is in 1953

gevonden in Wijnaldum. Eind jaren

tachtig van de vorige eeuw werden

daar nog tien kleinere fragmenten bij
gevonden.

Fries Museum

Grafische weergave van de konings-

fibula van Wijnaldum met op de

kopplaat het gezicht van Odin
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Al gnuw hwkmilffi zt w nt Rinu hnd gw nndm:

het moest wel een fragment van de koningsfibula zi1n...

Het is winter en er ligt volop

sneeuw als we's avonds op

bezoek gaan bij Tjeerd en Rinze

in Bolsward. lk rij door de oude

binnenstad van Bolsward met zijn

grachten en denk"Nog even een

beetje vorst en de 1 1-stedentocht

kan hier langskomen". Áls we

bij Rinze Cupe-

rus aankomen

zien we zelfs

de schaatsen al

klaar liggen.

Ze zoeken niet alt¡jd samen, maar vader

Tjeerd en zoon Rinze Cuperus gaan toch
regelmatig samen op pad.Tjeerd zoekt
al zo'n 30 jaar en is dus zoeker van het
eerste uur. Rinze heeft het zoekersvirus

van zijn vader gekregen en zoekt inmid-
dels ook al een paarjaar.

lllustratie van de kopplaat van de

vergulde fibula van Achlum

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

We zijn op bezoek bij Tjeerd en Rinze

omdat Rinze de afgelopen weken in de

krant heeft gestaan vanwege de vondst
van een flink ontbrekend fragment van

een van de topstukken van de Neder-

landse archeologie, de koningsfi bula

van Wijnaldum. Na de koffie met gebak

horen we het verhaal.

Ioen Rinze op een keer aankwam bij

de Tjitsma-terp b'rj Wijnaldum om te
zoeken, zag hij tot zijn teleurstelling
dat hij eigenlijk te laat was. De meeste

aardappels waren wel gerooid, maar

er waren al 2 man aan het zoeken. Hij

meldde zich

bij de boer die

nog bezig was

met een kleine

strook aardap-

pels te rooien en

ging gelijk bezig

met zoeken.

Na verloop van

tijd vond hij een

fraaie sceatta,

zeer zeker geen

alledaagse

vondst. Omdat
het al vrij laat

was besloot hij

de andere dag

terug te keren.

lllustratie van'man-between-two-beasts'

afgebeeld op een beurs uit het koningsgraf

van Sutton Hoo (Engeland)

Voor- en keerzijde van enkele zilveren

7'-8" eeuw Deze primitieve muntjes werden geslagen uit
een bolletje verhit metaal, waardoor een hoog relief werd

bereikt. Het'stekelvarkentype' en het'Wodan-monstertype'

zijn 2 veel voorkomende t¡pen. Ze komen vooral voor in

Friesland en Engeland, maar zijn ook op het strand van

Walcheren gevonden. Het woord'schat'hangt samen met

het woord sceatta.

ln de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden

door detectoramateurs, op enkele terpen in

Wijnaldum, regelmatig vondsten gedaan uit de

Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. De

amateurarcheoloog Jan Zijlstra d¡e veel van die

vondsten verwierf, kreeg langzaam maar zeker het

idee dat met name de Tjitsma-terp niet zomaar

een terp was. Zijlstra herkende enkele verfrom-

melde stukjes goud als zijnde onderdelen van het

in '1953 gevonden onderdeel van de grote fibula.

Aangezet door het enthousiasme van Zijlstra wer-

den er steeds meer fragmenten gevonden. Beetje

bij beetje werd de fibula gereconstrueerd.

Zijlstra publiceerde in 1990 een rapport met een

beschrijving van het vondstmateriaal. Hij opperde

ook dat de Tjitsma-terp wel eens de residentie

geweest zou kunnen zijn van de legendarische

Friese koning Finn, welke word genoemd in de

Beowulf-legende. Ook de provinciaal archeoloog

Jurjen Bos en andere beroepsarcheologen raakten

in de terp geïnteresseerd. ln 1 991 werd begonnen

met een grootscheepse opgraving. Veel Friezen

hadden de verwachting dat er een koningsgraf

zou worden gevonden. Een koningsgraf is niet
gevonden, maar wel kan uit de enorme hoeveel-

heid vondsten worden afgeleid dat op de terp

o.m. een goud- en zilversmid, een bronsgieter en

een ijzersmid actief zijn geweest.

Wellicht worden in de toekomst nieuwe detector-

vondsten gedaan die nieuw licht werpen op de

koningsterp van Wijnaldum.

Literatuur:
Besteman, J C /J M Bos/ H.A He¡dinga, 1992tGroven noor tu¡ese

Koningen De opgravingen in Wíjnoldum, Froneker.

A. Carm¡ggelt, 2000: De kon¡ngsterp von W¡jnoldum. De Fr¡ese

elite ¡n de woege Middeleeuwen,Uniepers

J. van der Wal, Wijnoldum trekt internotionole belongstell¡ng.

Noorderbreedte 94l2

Sunttn's



Die andere dag ging Tjeerd ook mee,

want als er nog een sceatta lag kon er

ook nog ander mooi spul liggen.

Maar ook deze dag was Rinze de geluk-

kige, hij vond een fragment van een

sieraad met goud en rode versiering.

Rinze liep snel naar zijn vader en al

gauw herkenden ze beiden wat hij had
gevonden. Het moest wel een fragment
van de koningsfibula zijn. Ja en als je zo

iets net hebt gevonden, blijft er van de

concentratie niet veel over.

Na een belletje met Evert Kramer van

het Fries Museum werden ze gelijk

ontvangen in het museum. Evert was

verrukt en dolblij toen hij het fragment
in handen had, het was inderdaad

een stuk van de koningsfibula. Rinze

besloot om het stuk aan het museum

te schenken omdat zo'n stuk niet in de

vitrinekast thuis hoort te liggen, maar in

het museum.

Tjeerd en Rinze zoeken regelmatig in

de omgeving van Bolsward en als we

een blik werpen in de vitrinekast zien

we ook waarom. Diverse fraa¡e sceatta's,

schijffibula's, leerbeslag, kogels, sleu-

teltjes, gewichten, spinklosjes, mu ntjes

enz. laten zien dat dit een omgeving is

met een zeer oude historie.

OokTjeerd laat een aantal prachtige

vondsten zien,zoals een dikke gouden

ring. Deze ring is gevonden in Bolsward,

maar ook gemaakt in Bolsward. ln de

ring staat het merk van de zilversmid

Tobias van Velsen

die de eerste

helft van de 18"

eeuw werkzaam

was in Sneek en

Bolsward.

Na veel vondsten te
hebben bekeken en gefoto-
grafeerd keerden we huiswaarts.

Knptk
Een kopek muntje van Peter de Grote,

geslagen in Moscow on Kadashev

(New) minþlacei¡ 1702. De'wire'

kopek is een kopek (muntnaam) die uit

een stukje zilverdraad (wire) is gesla-

gen. Vandaar de weemde vorm en vaak

de klipranden die nog zichtbaar zijn.

Voorzijde van dit bewuste type:

ruiter te paard naar rechts met een lans

(er zijn er ook met zwaarden, adelaars,

enz) en op de keerzijde tekst in de

diverse dialecten Russisch maa¡ ook

Duits en Scandinavisch.

In het verleden hebben namelijk o.a. de

Zwed.en en Denen ook stukken Rusland

beheerst en muntjes uit die periodes

lijken hetzelfde maar de tekst is dan

weer anders.

Met donk oan Arie van Herwijnen.

t6
I
Zilveren naairing

1 8e eeuw

2

Shilling zonder jaartal

James l, lerland

1603-1626

1

Fragment van een vroege

La Tène-achtige fibula
gevonden in Bolsward

100 v Chr.

4
Bronzen schijffibula
1 000-1 1 00

,
Bronzen sleuteltje
La at- m idde leeu ws

É

Bronzen boekband

beslag

met 1 van de 4 evangelis-

ten. Het ¡s niet Johannes,

deze is wordt afgebeeld

met gevleugelde ade-

laarskop. Het gevleugelde

gezicht heeft mense-

lijke trekken en zou dan

toebehoren aan Mattheüs.

Marcus is herkenbaar

aan de gevleugelde

leeuwenkop maar Lucas

heeft een gevleugelde

stierenkop. Boven het

menselijk gezicht zie je

wel 2 knobbeltjes welke

weer de horens van Lucas

zouden kunnen zijn.

Een eensluidende keuze

is dus niet te maken; of

Lucas of Mattheüs.

+1 200

7
Fries klapmes

1 8e eeuw

Determinatie o.a.:

J. Koning, J. Zijlstro
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Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van XP met de vormgeving van een Ferrari!

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

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.4 zoekfrequenties naar keuze Dra¿dloze kopteleloon met
keuzetoetsen wordt 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 tot een klein pakketle Oplaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen.
Kilk voor meer informatie op: www xpmetaldetectors.com en www.xpmetaldetectors c0m/xpforum

De DEUS is vanaf heden te bestellen tegen een adnbetaling van 250,00 euro Ondat de belangstelling nu reeds enorm is gaan
er wachttijden ontstaan Dus noeten we de regel hanteren wie het eerst kont die het eerst madlt. De datun van aanbetaling
via Giro 4838918 tnv Detect in Enschede bepaald de datun van aflevering.
Graag van u eerst een e-mail met uw nadm en adres, tel. numme| dan krijgt u vdn ons alvast een PR) F)RMA FACTUUR per
mail toegestuurd.

E ,\---
MINELAB

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-maìl 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 uzer.- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

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

metaaltjes eruit!

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.

technieken, vind-
vondsten en

zoekge-
360 pagina's

rijk geillustreerd
meer dan 400

en tekeningen
kleur. Meer dan 1000

€, 1495,-
Met accessoires

Zie voor onafhankelijke
beoordel¡ng op het
lnternet (M¡nelabown-

eß) en maak contact
met de nu al talloze
E-Trac bez¡tters.

afb. van vondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen bij Detect: naak 39,90 euro over (poftokosten grdt¡s)

over op GlR0 4838918 t.n.v Detectte Enschede.

Vanuit Eelg¡e: Maak J9,90 + J,00 euro porto oveî naat onze

Eank: IBAN NL57RA80 0396743870 SWIFT: RAB1NL2IJ naar
DEfECf in Enschede Vergeet n¡et ¡e volledige naan en adres

aan ons doorte geven bij de hanktranlerof v¡a: ¡nfo@detect.nl
Kies de bijbehorende code voor het boek in de juiste taal: N1003
(Nede¡l¿nds)

POWERlITI
POWERTIFT NU MET

40 kilo, dubbel zo-

als de vorige. Door

andere productiewijze

dan de oude Powerlift

S: 79,50 euro

qEtr

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

Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht

zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"x10" 15"xf2"
E-trac/Expl/Safari / / t/
Sovereign - / /
Whitel DtX, MTX - r' /
XP G-Maxx en ADX 1/
XP Gold Maxx Power ./
GarrettAce r' r' r'
Fisher t75 t/

159,00 189,00 199,00

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

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



ll kent twee
voeringen, met 25 en met 20

zoekschilf,

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

5limline 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

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 geefl
maar |iefst 3 JAAR

GARANTIE!

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaãr 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-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaalien. 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

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van

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

voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!

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-

€ 729,-

26 cm
el liptische
schijf

€ 166,-

Pl detector met discr¡minatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk). Geschikt voor diegene die op

terreinen waar niet al te veel ijzer

lìgt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de 'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bijvoor-

beeld op terreinen waar ooit een

schawondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt Monoloop schijven

zijn niet ¡n staat ijzer uit te scha-

kelen en zijn daarom meestal

minder geschikt, hoewel ze

iets dieper gaan dan de

schijven.

€ 895,-

Deze detector is 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,-

Dieps?oekende analoge detector voor binnenlandse teneinen. 'Pakt'vooral ook grotere voorwerpen op diepere

niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt op 1 7

fiequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

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

is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met I penlight batter¡jen klik je in 2

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

wide scan schijf, aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan

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

vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

met name in kleigrond. lncl. oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack.

€ 995,-
Zonder extra accessoire¡

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

v0orwerpen.

Voorzien van een 26 cm

wide scan zoekschijf

meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven zijn uitgerust.

r300mm € 3695

Ë
voor

rx+-
wie extreem w¡l!

Specificaties:
- Pl lvlotion detector
- 11 inchdubbelDschijf
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

Lithium lon batterij systeem

Lengte: min 1 100 mm, max,

Gewicht 2400 gram

Steel bestaat uit twee delen

Extra schijven: beschikbaar

tMin Mennenr /klreb v¿ndaag de GP Extene (vØiloper GPX-4000 en 4500) eens

echt op de prcef gesteld op een gatenkaas akker waaÍ in het veileden al neeÍ z¡lvercn

en gouden nunten w¿rcn gevonden, naar waat nu n¡cnand neer iets vond. zie hier een/¿^ 
|

goudpn pn een t¡lvercn KelÌ. Lees helvolledige Lestueßlèg op w.deÌpd.nl t .t 1

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top!

(Levert¡jd wegens

enorme vraag,

onqeveer 8 weken)



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

up detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu
uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijl waardoor deze nog geschikter

is op stort en terreinen met veel i'tzet € zÉ1.g,-

Cibola 469- -
Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

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 'l kilo, terwijl er toch een schijf

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

€ 869,

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

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

cee¡de detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

Vaquero

€ 569,-
'rr=Ç

voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 15 cm en een
wide scan van 25 x 30 cm.
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met weinig vervuiling, klei en
andere zware grond.

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

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te ove¡treffen. 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 Te¡óns zijn verkocht aan Tesoro liefhebbers, de
kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

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

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

€ 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 detecto¡. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parken en vervuild terrein zoeken. 

€ 669r -

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

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

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

21 x 24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € F¡49,= en € 89qr,.

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

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

Met beschermkap € 899, -

Cortes

Silver FMax

Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector, Weegt 999 graml
Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

€ 349,-

aq
mid r's

Teión

Momenteel door de fabrikant niet leverbaar!



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

vormgeving van een Ferrari!

Geen kabe/s 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. Het huis is afkoppelbaar. 5upedicht, de

detector weegt nog geen 1000 gram. De steelverbìnding 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 bestellen! (tegen aanbetaling van

250,- euro)

www.xpmetaldetectors.com en www.xpmetaldetectors.com/xpforum
1.i

ç:

'¡1

!r

4,6KHZ

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

speciaal voor hen die naar grotere voorwerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals deAdventis 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.

7gg,o0.

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

mrcroptocessorS

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (WS1,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq liFreq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschilf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. 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 I (met 2 kanaten) 169,00
w5 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft specÌaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen,
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
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.0plaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur.

ADYI/'TISV



Geef nu een kennis op voor een )aar lang een

g rat i S t io ruatschap u u, lltlJüffitgr /rmnteur !

Heeft u een kennis, vriend of vriendin die nog geen lid van
de DDA is en volgens u een gratis lidmaatschap verdient?

Stuur dan de naam en adresgegevens + een korte motivatie
naar de redactie waarom u vindt dat deze persoon hiervoor
in aanmerking komt.

Uit alle inzendingen selecteren wij maar liefst 10 personen

die een gratis lidmaatschap voor de rest van 2010 krijgen
aangeboden, inclusief6 keer het magazine!

Stuur uw opgave vóór
1 april naar:

J. Koning
Prinsesssenweg 1 1

8931 EC Leeuwarden

j, ko n i n g @d ete cto r a m ate u r.n I

Deze zoekdag wordt gesponsord door o.a.: Fa. Detect - Gert Gesinþ D.J. Laan Handelsonderneming, Gelan Detectiesystemen

PRIJZEN o.a.:
(onder voorbehoud)

Fisher F2

XP ADX 1 50

Locatie:

ffirt{j#¡ínr*

In qe prachtige om
r,"¡oånie;ää.ffi",ü,,","å:.f 

ïí:j:ä:,î¿:lJo,;iu;,",
;:1î'.,ï"'ïï":"f.,,':::i..^"i,.'äJ"nn,nrenverstopt,waar-

:f ::¡:;ï:':"ï#åi#::j.",r#trîi::,ff ..";il;i*:i,""
dealers van derectoren mer hun srands .r"*";;:""rse 

imporreurs en

programma

09.00 Zaal open

ii:; iJ."iiiiïï:;:,",
-13.30 

2e zoekweOstríO

i;.#-'i;;:"f,:',-,ff dsìri¡d tot r z ¡aa r

Determinatieteam
Een determinat¡eteam 

¡s

;ïJ,î¿ïH',îä:ff"i*'''
D.Drjs - Algemeen
D.J. de Wit _ gewichten
enz.

Fotografie

fltlgraren ziin aanwezigom uwmooiste vondsten te fotograferen.

D-eelname zoekwedstrijden

Ili i"9"" en DDA_sreunleden
€ 15,00p.p.
Prljs: niet leden € 20,00.

nieuw lid ¡s natuurlUk
etaling lidmaatschap op
).

ï:r:."n:r: d.ie aileen voor determina_tte, of u¡t belangstellino kr
uiteraard 

"r;n],.îilinKomen, 
z¡jn
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o
Vogelñbula
Brons

5-6e eeuw

ø
Vogelñbula
Brons

5-6e eeuw

o
Fragment fibula
Brons, verguld

6e eeuw

@
Kruisfibula
Brons

9e eeuw

0
Geëmailleerde beugelfi bula
(met scharnierconstructie)

Brons

2-3e eeuw

@
Leerbeslag
Brons

3e eeuw

ø
Schijffibula
Brons

800-900

o
Fragment fibula met
kopplaat
Brons

5-6e eeuw

o
Vogelfibula
Brons

5-6e eeuw

@
Vogelfibula
Brons

5-6e eeuw

@
Vogelfibula
Brons

5-6e eeuw

@
Leerbeslag
Brons met glaspasta

9e eeuw

(D
Vogelfibula
Brons

5-6e eeuw

@
Ring
Lood/tin

6e eeuw

@
Fragment baardsleutel
Brons

6e eeuw

@
Hangertje
6e eeuw

fÐ
Fragment fibula met half-
ronde kopplaat
Brons

5-6e eeuw

@
Fabeldier leerbeslag
Brons

9e eeuw

@
Beslag van paardentuigage
Brons

1 e eeuw
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Tekst: Gert Lugthart

kippenvelmoment
van:

Qffurd' d'('\^J'f

uitproberen. Door de MKZ crisis was het moeilijk een akker te
vinden, je mocht bij geen boer het land op. lk besloot naar een

park te rijden waar ik al meerdere jaren zocht en diverse leuke

vondsten had gedaan.

Eenmaal aangekomen in het park zette ik de Lobo aan ging zoe-

ken. Al gauw kwam ik diverse snippertjes tegen van een blikje. lk

vermoedde dat het blikje door een grasmaaier was versplinterd.

Al die stukjes ontmoedigden me en ik overwoog om te stoppen.

Een vrouw passeerde me en riep mU toe:'le vindt hier toch
niets'iToch liep ik door en zocht verder. Opeens kreeg ik een

knalsignaa l. Dat zal wel de bodem van het bl i kje zijn, dacht ik. I k

zette mijn schep in de grond. Die was keihard. lk zette mijn voe-

ten op de schep en duwde hem met moeite de grond in. Daarna

trok ik de schep naar achteren. De grond puilde omhoog en

scheurde langzaam open. Opeens flipte er een metaf en schijf uit
en rolde naar beneden. lk pakte het schijfe op. lk keek nog eens

goed en zag dat het een

hele grote dikke zilveren

ter. lk werd helemaal

gek in m'n hoofd:"Yes!,

yes! lk ben binnen.....,

ik ben binneeeen'í

schreeuwde ik buiten

zinnen, terwijl ik met

gebalde vuisten en een

overwinningsgebaar

makend, heen en weer

drentelde. lnmiddels

was de vrouw aan

komen snellen en ze

zag de munten uit
de grond steken. Ze

knielde op de grond

en wou helpen met

het pakken van de

munten."Ga weg'l

beet ik haar toe en stak

m'rjn hand añ¡rerend

naar haar uit. "Er lag

hier toch niets?" riep ik

tegen haar en ik haalde

de rest van de munten

er vervolgens zelf

24

l\flev. 7

munt was!

t

Wauw,zo'n grote munt had

ik nog nooit eerder gevon-

den.Snel haalde ik de scho-

tel nogmaals over dezelfde

plek en kreeg opnieuw een

signaal. lkzette de schep

weer in de grond. De bult
grond kwam nog verder

omhoog en opeens zag ik

allemaal munten tevoor-

schijn komen! Voorzichtig

haalde ik met mijn handen

één voor één de munten uit
de losse grond, waarbij ook

scherven en een bodem

van een pot tevoorschijn

kwamen.

Een onbeschrijfelijk gevoel

maakte zich van mij mees-

uit. Mopperend vertrok de vrouw, maar daar had ik even geen

oog voor. lk stopte de munten, nog steeds in een roes, in mijn

vondstentas en reed snel naar huis.

Thuisgekomen legde ik alle zilveren munten die een wat groene

aanslag hadden, in een bak water met citroenzuur. Na een paar

uur haalde ik ze eruit, en wreef ze op met maagzout. Voor mij

lagen 2 gouden munten,6 zilveren Portugese munten en 30

diverse daalders en halve daalders uit de periode 'l 555 tot 1598.

De muntschat had een gewicht van bijna 1 kilo! Een droom van

mij was hiermee uit gekomen!"

Wie droomt niet van een schatvondst zoals in het kippenvel-

moment van Gerard de Wit, ook bekend onder de forumnaam

"Dagobert'i Gerard is al sinds de oprichting van de DDA lid en

dus als het ware een "veteraan".

n
a.tDp 

1

1 Zilveren lakzegelstempel met familiewapen,
periode 1 550 - 1 630, in de vorm van roof-
vogelteen, werd gebruikt als tandenstoker
en lakzegel. Watervondst.

2 Muntschat van 38 munten, waaronder 2

gouden reaalstukken, 6 Portugese zilveren
Escudos en 30 diverse zilveren halve en

hele daalders.

3 Bronzen Dolfijnfibula, periode 1 e-2e eeuw
na Chr. met spekpatina.

4 Bronzen Merovingische beugelfibula met
"dot" of puntversiering, 6e eeuw.

5 Bronzen Noord-Germanische beugel fibula,
periode 3e tot 5e eeuw.

6 F¡bula, ruiter met sterk gestileerd paard.

Mogelijk 6e eeuw.

7 Gouden tricolor vingerrÌng met letters P

en S van 45,7 gram, per¡ode 20e eeuw.
Watervondst.

8 Een gelijkarmige dierfibula, schìldpad
(waarschijnlijk eind 2elbegin 3e eeuws)

9 Bronzen beugelfibula, 1 e eeuw na Chr. met
groen spekpat¡na.

10 Vermoedelijk Maille of halve zilveren pen-

ning van Vlaanderen (volgens Penningen-
kabinet), periode'l 1e eeuw
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bij zijn opa. "Daar vond ik diverse pijpenkopjes, wat ik heel

interessant vond. Vele jaren later kocht ik, terugdenkend aan de

pijpenkoppen, mijn eerste detector, een White's met een groene

kast en steel.

De eerste keer ging ik zoeken op het strand bij Muiderberg.

lk zag daar een zoeker in het water, waar ik heel verbaasd over

was. Met het zoeken onder water heb je een waadpak aan en

sta je tot je middel in het water. Met een speciale schep met een

lange steel, een waadschep, haalje voorwerpen van de bodem.

lk sprak hem aan, en hij liet mij een gouden bedelarmband zien.

Dit is de beste manier om rijkte worden, dacht ik.

Toen heb ik gelijk een onderwaterdetector gekocht, een Fischer

1280 X. lk vond diverse moderne gouden en zilveren sieraden.

Maar mijn belangstelling ging toch meer uit naar de wat oudere,

historische voorwerpen. lk ging op zoek naar plekken waar meer

kans was op deze voorwerpen. Op een gegeven momentvond
ik een plek die een waar Eldorado was. lk heb daar vele jaren ge-

zocht. lk vond gelijk al de ene na de andere musketkogel, duitjes

en later ook de wat specialere vondsten waaronder maar liefst

drie muntschatten en een zilveren lakzegelstempelJ'

De eerste jaren waren dus meer gericht op waterzoeken. Daarna

ging Gerard vooral recreatiewater zoeken. "Met de opbrengst

van de wat moderne vondsten en geld hoopte ik de hobby wat

te kunnen bekostigen. Nu zoek ik alleen nog bij de recreatie-
plassen als het zwemseizoen voorbij is. De laatste jaren zoek ik

vooral op akkers. lk vind vooral een vondst heel bijzonder als het

mooi gepatineerd is en heel. lk ben blijer met een mooie gepa-

tineerde duit dan een zeldzame fibula die aangevreten is door
zuren en als klap op de vuurpijl door een ploeg is geraakt. "

Gerard vindt bij het uitoefenen van de hobby het respectvol

met elkaar omgaan belangrijk. "Na een fout van mij op een

forum, heb ik weer een hoop geleerd. Dus ik maak ook fouten.

En daarmee wil ik zeggen; iedereen maakt fouten. Maar laat het

alsjeblieft zo zijn. Gun een ander zün vondsten en geef soms een

bedankje. Respect en waardering, daar houd je onze hobby mee

gezond!!"

We gaan naar de top 10 van Gerard. Op de eerste plaats staat

een zilveren lakzegelstempel uit de periode 1550 - 1630, een

watervondst. Op de tweede plaats staat de muntschat van

het kippenvelmoment. Op de derde plaats staat een mooie

Romeinse fibula. "Vorig jaar ging ik met mijn zoekmaat Wilco

zoeken op een akker waar een zonnetempel heeft gestaan.

We vonden diverse fibula's van matige kwaliteit. Aan het einde

van de dag kreeg ik een mooi signaal en ik groef het voorwerp
op. Tot mijn stomme verbazing zag ik dat het een enorm grote

dolfijnfibula was, met een heel mooi egale groen spekpatina en

in perfecte staat. Het pat¡na is voor Nederlandse akkervondsten

zeer zeldzaam'j

Ten slotte heeft Gerard ook nog een tip voor de zoekers. "Heb jij

ook een'droomvondst'? Sluit d¡t niet uit. Met doorzettingsver-

mogen en positieve zinzal jouw droom uitkomen."

I
Hoe het Ambiorix en de Eburonen vergaan is,

kunt u tot en met '13 juni 2010 ontdekken in
het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.
Ambiorix neemt u op sleeptouw naar de
wortels van de Keltische cultuur en laat u

kennismaken met de leefwereld van de
Eburonen.

Ruim 600 topstukken brengen de hoogdagen
van de Kelten opnieuw tot leven. De stukken zijn
afkomstig u¡t gerenommeerde musea in België,

Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland
en het Verenigd Koninkrijk: rijke goudschat-
ten, zwaarden, gebruiksvoorwerpen, gezichts-

maskers, . ..

De meeste objecten worden voor het eerst in

België tentoongesteld. Beleving staat centraal
in de tentoonstelling. Naast hyperrealistische
en levensgrote menselijke figuren, zijn er films,

touchscreens en educatieve installaties. Hoogte-
punt is een kortfilm over de veldslag tussen de
Romeinen en de Eburonen.

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00,

zaterdag, zon- en feestdagen van 1 0.00 tot 1 8.00

Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 1 5, 3700 Tongeren

www.ambiorix.com

www.galloromeinsmuseum,be
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FRIESLAND

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

r

DRENTHE

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

Byte rc, 774l MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E- m a i I : i nfo @ d etecto rgigant.nl
I nternet: wwwdetectorgigant. nl

OVERIJSSEL

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

Keepstraat 2,57c2 LH Helmond
tel. (o492) 57 45 25

E-mail : info @ metaaldetector. n I

I nternet: www.metaaldetector. n I

www.tesoro.nl

BELGIË

f Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

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

I pijp- en leidingdetectors / bodem-
radar Nokta Golden King / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
opsporingsservice

Hagedoornstraat 12,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen,
België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5t | 24.o7.55
Gsm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be
I nternet: www.bel gadetect. be

Weth. Beerdastreat 2r,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 4139 77 (op afspraak)
E-mail : i nfo@detrijestinzen. nl
f nternet: www.detrijestinzen. n I

llooldri ksweg 88, 75'rz AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 rz, fax (o53) $455 j8
E-mail: info@detect.nl
lnternet: www.detect.nl

FLEVOLAND

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

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) Sg 11 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www.djlaan.nl

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

UTRECHT

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

Zwaluw \,3752 N\U Bunschoten
tel. q3-zg9 94 9r, mobielo6-21885695
E-mail: info@ midholland.nl
I nternet:
www.midholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

GELDERTAND

r Atlantis Metaaldetectors

)
oro / Fisher

llingerdstraat 6, 664l BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63
E-mai l: w.hofman @chello.n I

I nternet: www. metaaldetectie.com

NOORD-HOLLAND

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

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548tt 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

,4

ì'4
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De Amerongse Bovenpolder
Zomer 2008. Grote en zware vrachtwagens van Boskalis rijden
langzaam en grommend door de Amerongse Bovenpolder
overeen rijbaan van stalen rijplaten.Zezi)n opweg naarde
Rijn om hun zware last in een schuit te dumpen. Wat is er aan

de hand?

De Amerongse Bovenpolder wordt afgegraven en moet weer
moerasgebied worden zoals het lang geleden eens was toen
de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede er nog niet
was. Van Ton van Rooien, archeoloog van de Provincie Utrecht
kwam de vraag of wij, Henk van de Loo en ondergetekende,
veldverkenningen wilden uitvoeren.
Henk is geen detectorzoeker maar zoekt voornamelijk op
akkers naar aardewerk en vuursteenfragmenten, wat soms

mooie objecten kan opleveren uit lang vervlogen tijden, voor-
al op de zuidhelling van de Utrechtse Heuvelrug. Het esdek
(bovenlaag) van de Bovenpolder heb ik eerst met de detector
afgezocht, wat een paar stukjes lood, zink en een musketkogel
opleverde. Daarna werd een laag van circa 50 cm afgegraven

en afgevoerd. Op deze diepte vond ik twee hoefijzers waarvan

één sterk verbogen.Tevens werden er diepe putten gegraven

die al vrij snel vol liepen met water.

Tijdens één van de veldverkenningen vond ik in één van

de diepe putten die nog niet onder water stond een sterke
grondverkleuring. De verkleuring was bijna zwart, later bleek
dat dit door verpulverde houtskoolresten kwam. Hier moest
wat aan de hand zijn. Met het zakmes een beetje in de zwarte
smurrie gepeuterd waarna er al gauw stukjes bot en aar-

dewerkfragmenten te voorschijn kwamen. Voorzicht¡gheid
was hier geboden.'s Avonds heb ik eerder genoemde Henk

gebeld. Ook Henk wilde daar graag kennis van nemen. De

volgende dagzi)n we naar de Bovenpolder gegaan en hebben

we de put, wat later een afvalkuil bleek te zijn, voorzichtig
blootgelegd en centimeter voor centimeter doorgewerkt, wat
uiteindelijk een groot aantal botten en aardewerkfragmenten
opleverde. Dit alles lag ongeveer tussen de 90 en 120 cm diep.

Het was een heerlijk gevoel om die vette en zwarte smurrie
tussen je vingers door te voelen glippen en elk stukje bot en

aardewerk er uit los te peuteren.

Op een dieper gelegen plek in de afvalkuil lag een groter stuk
bot. Je wist dat je met iets moois en interessants bezig was.

Het grote bot bleek een halve linker onderkaak te zijn. De

kaak was niet in zijn geheel te redden en viel in een groot aan-

tal stukjes uit elkaar. Het heeft drie middagen geduurd voor-
dat de stukjes weer een beetje op hun plaats waren gelijmd.

Na thuis alles schoongemaakt te hebben z¡t je met materiaal

waarvan je niet weet wat bij elkaar hoort. Boswachter Coert
Donker van Staatsbosbeheer gebeld die mij het telefoonnum-
mer gaf van José Scheurs, medewerkster van de Rijksdienst

voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten.
Zij was met een groepje medewerkers op de Amerongse berg

aan het werk. José Scheurs gebeld en een afspraak gemaakt

bij het Berghuis in Amerongen. Een deskundige op het gebied

van botten wist zeker dat het hier om een paardekaak ging.

Een andere medewerker van deze dienst en deskundige op

het gebied van aardewerk wist dat het Pingsdorf- en Pafrath-

aardewerk was en tussen de 10e en 12e eeuw in gebruik moet

zijn geweest. Een tipje van de sluier voor wat betreft de ou-

derdom van de vondsten was opgelicht. Rond de duizend jaar

oude botten en aardewerkfragmenten: wat een vondst. Bij

een dergelijke vondst gaat je hart toch wel een beetje sneller

kloppen, althans bij mij wel. Het was een geweldige ervaring

om zoiets te mogen vinden, schoon te maken en er foto's van

te kunnen maken. De vondst is aangemeld bij archeoloog Ton

van Rooien. Mijn verslag en fotomateriaal is ook bij Staatsbos-

beheer afgegeven.

Een medewerker van de Rijksdienst vond het een bijzondere

vondst - en vooral de plaats. De aardwerkfragmenten zijn daar

tijdelijk in bewaring voor nader onderzoek.

Met deze vondst in de Amerongse Bovenpolder wil ik een

kansje wagen om in aanmerking te komen voor de vondst van

het jaar. Voor mij persoonlijk is het al de vondst van het jaar.

Verder wens ik u allen een heel prettig en goed en gezond

zoekjaar toe en dat er nog heel veel mooie vondsten gevon-

den mogen worden.

Onderzoeker Cees Jansen

Amerongen

Bodemvondsten uit de Bovenpolder
1 Oe-l 2e eeuw

1 Hetafgraven van de bovenpolder.

2 Voorzichtig een halve kaak uitgraven. Op het bot zijn

diverse snijsporen te zien.

3 Pafrath-aardewerk. Kookpotje uit het Duitse Rijnland.

4 Fragmenten uit de afvalkuil. De donkere stukken linksonder

z¡jn hout.

5 De twee onderste botten z¡jn een gewricht en een rugge-

wervel,

6 Onderkaakvan een paard.

7 De afgegraven klei wordt afgevoerd.

I Pingsdorf-aafdewerk

9 Runderkaak.

10 Kogelpotaardewerk. Regionaal product uit Utrecht.
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Lwd w ns bilanry t1k hrtanlniddel

De ontdekking van het goudbaartje is

gedaan in gestorte grond. Er zijn geen

bijvondsten aangetrofien. Waarschijnlijk
gaat het dan ook niet om een grafofeen
offer.

Onderzoekvan het Rijksmuseum van

Oudheden en het Instituut Collectie

Nederland heeft uitgewezen dat het

baartje geen moderne bewerkingssporen

heeft en voor 90% uit goud bestaat, wat
overeenkomt mel22-karaat. Goud was in
de 5e tot 7e eeuw de Merovingische tijd,
een belangrijk betaalmiddel en geschenk.

Munten en sieraden werden vaakvan
goud gemaak.

Dit goudbaartje was opgerold om het
gemakkelijker te vervoeren aan een snoer

of riem. Het stripje goud is ruim 14 cen-

timeter lang en aan één zijde is duidelijk
te zien dat er een stukje is afgekapt. Het
is uniek opgerold'gewichtsgeld komt in
andere landen wel voor, maar dit voor-
werp heeft geen exacte parallel.

Mogelijk heeft een rijke koopman het

baartje bij zich gedragen en verloren bij
het doorkruisen van de Utrechtse heu-

velrug. Die streek was in die tijd een be-

langrijk handelsgebied, wat onder andere

blijkt uit Merovingische goudschatten die

gevonden zijn in Rhenen, Remmerden en

Dorestad.

Het Rijksmuseum van Oudheden kocht
het goudbaartje in 2009 aan voor de col-
lectie'Middeleeuweni In december 2010

krijgt het een definitieve plaats in de dan
nieuw te openen afdeling Archeologie
van Nederlandl

te rijden om er polshoogte te ne-

men. Samen met m¡jn zoekmaat
besloten we te gaan zoeken met
onze metaaldetector ondanks

dat er weinig scherven etc. te
zten waren.

Omdat het uitgegraven terrein
deels onder water stond, ben ik
gaan zoeken op het naastgele-

gen perceel waar de uitgegraven
grond was uitgevlakt. Nadat we
ongeveer 1 uur had gezocht en

totaal niets bijzonders hadden
gevonden, besloten we weer
richting auto te lopen om ons
geluk elders te zoeken. Halver-

wege kreeg iktoch nog een

flink signaal in de opgebrachte
grond.

Na de eerste schep grond naast

het gat verspreid te hebben zag

ik een goudkleurig opgerold
stripje liggen. lk dacht eerst aan

een mess¡ng strip maar vond
het gewicht en de schoonheid
van het materiaal toch wel heel

bijzonder. Al kijkend en denkend
r¡ep ik mijn zoekmaat. Die riep:

"Kijk al het moois er niet van af!"

lk riep terug, "Kom es kijken, het
lijkt wel of ik goud gevonden

heb!" Hij zei mü meteen:"Het is

goud en lijkt wel op een Viking-
ring'; wat gezien de vondstplek
(Kromme Rijn gebied) best

mogelijk zou kunnen zijn.

We zijn direct naar een juwelier
gereden om te kijken of ik inder-

Foto: @ Wilbert Klomp

daad echt goud had gevonden.

Hij toetste en bevestigde dat het

inderdaad goud was en bood

mij € 560,00 (prijs sloopgoud).
Hij zei dat het een halffabricaat

gouden ring was en niet oud

was. Uiteraard ben ik niet op zijn

bod ingegaan. Later was er in

Wijk bij Duurstede in het museum

een taxatiedag, georganiseerd door
De Detector Amateur. Daar ben ik met mijn gouden vondst

naartoe gegaan om uit te laten zoeken wat ik nu eigenlijk
gevonden had - en om de vondst ter plaatse aan te melden

als het iets bijzonders was. De deskundige (Michael Den

Hartog) was blij verrast toen hij mijn vondst zag en heeft mij

onmiddellijk in contact gebracht met het RMO te Leiden om

de vondst daar verder te laten onderzoeken.

Bij het RMO werd ¡k ontvangen door een expert Vroege Mid-

deleeuwen en zij wist mü meteen te vertellen dat het een

vroeg-middeleeuws goudbaa rtje was.

Op haar verzoek heb ik het goudbaartje achtergelaten voor
verder onderzoek. Na 3 maanden kreeg ik een belletje met

het verzoek langs te komen bij het RMO omdat het onder-

zoek naar het goudbaartje was afgerond. De expert vertelde

mij dat het een unieke vondst was en dat het uit de late 6" of
vroege 7" eeuw dateerde.

lk kreeg het goudbaartje weer terug met de vraag of ik

het aan het museum zou willen verkopen. lk vertelde haar

dat ik er over na zou denken en ben met het goudbaartje

huiswaarts gekeerd. Daar heeft het enkele maanden in mijn
vitrine staan pronken om het vervolgens toch maar aan het

museum aan te bieden omdat het daar op z'n plaats is. Zo kan

iedereen van mijn
vondst gen¡eten en

T niet ik alleen'
I

Het goudbaartje is

inmiddels aan-

gekocht door het
RMO die de vondst

als nieuwe aan-

winst in een vitrine
in de centrale hal

tentoonstelt.

Groeten Adriaan

Unieke goudvondst
Laat 6e / vroeg 7e eeuw

ln april 2008 reed ik over de snelweg

richting Arnhem en zag ter hoogte
van gemeente Utrechtse Heuvelrug dat
een gebied langs de snelweg deels was

uitgegraven en op het er naast gelegen

perceel de uitgegraven grond was gestort.

Omdat ik in mijn bescheiden vrije tijd met
een metaaldetector op pad ga, besloot ik op

een zaterdag naar

de bewuste locatie



De verjaardag van mijn vader
Na een periode van hard werken en weinig tijd om te zoeken is

het dan eindelijk zover. lk kan weer eens lekker gaan zoeken met

mijn zoekmaat Kees. lk moet over Kees wel iets vertellen.

Kees is een man van weinig woorden die al heel lang met zijn

C-Scope de akkers onveilig maakt. Doordat zijn zoon een oud-

collega van me is ben ik met deze man in aanraking gekomen.

lk moest volgens zijnzoon maar eens met zijn vader gaan praten

als het over zoeken ging. Dus daar ging ik dan met een soort van

kledinghaakje in een luciferdoosje naar Kees want die zou wel

weten wat of het is.

Eenmaal daar gekomen zie ik hem nog zo z¡tten, onderuit gezakt

op de bank met een shaggie in zijn mond. lk stelde mij voor met

toevallig dezelfde naam die hij ook heeft. "Kezen, dat zijn de bes-

te mensen'; zei hij, "maar ik heb nog niet zoveel gevonden hoor'i

voegde hij daar aan toe en liet me bijna drie vitrinekasten vol

zien met allerlei mooie vondsten u¡t het Romeinse en Keltische

tijdperk. D¡t had ik nog nooit gezien en ik was helemaal van slag,

wat een vondsten zeg! lk ga niet in detail treden, maar neem

maar van mij aan dat het heel veel en mooi was. Daar stond ik

dan met mijn luciferdoosje met daarin een kledinghaakje.

lk weet niet eens meer of ik die toen aan Kees heb laten zien.

Zoals gezegd was het ijs gebroken en vanaf die tijd zoek ik

regelmatig in ieder geval een aantal keren per jaar met hem.

Vooraf weet ik nooit waar we heen gaan of waar we zijn. Hij weet

de plekken en daar ga ik blind op. Het heeft me in ieder geval

heel wat mooie vondsten opgeleverd en niet zelden raapte ik

wat op door de aanwijzingen van Kees op te volgen. Hij zei dan:

"Ga daar maar zoeken, dan komt het wel goed'i En inderdaad

dan was het ook vaak goed. Maar goed, laat ik terug gaan naar

die bewuste dag, 1 oktober 2009. Het was een druilerige dag

met veel wind en regen. "Dat heb ik weer'| dacht ik. Dagen is het

droog en uitgerekend vandaag is het weer niet om over naar

huis te schrijven. We zaten met de kinderen aan de keukentafel

en ik keek naar de muur. Daar hangt de foto van mijn oude heer

die veel te vroeg gestorven is. Mijn vader was ook een zoeker

maar dan zonder detector. Op het strand, na een flinke najaars-

storm, zocht hij op het oog naar geld en andere waardevolle

spullen. Een jutter kan je het niet noemen, maar de zoekgenen

heb ik denk ik van hem.

Het was die dag zijn verjaardag en helaas kan ik hem geen

cadeau meer geven. Dus zei ik met een glimlach richting de foto:

"Hej ouwe, zorg je dat ik nog wat vind vandaag?"

Toen ging ik met de detector in de auto op weg naar Kees. Een-

maal daar aangekomen en na een bakkie koffie gingen we op

weg. Kees gaf aan dat we vandaag wat ook voor hem onbeken-

de akkertjes zouden gaan afzoeken. lk vond het allemaal best,

als het maar stopte met regenen. De landjes die we afzochten

leverden helaas niets meer op dan wat duitjes, musketkogels en

wat halve gespen.

Aan het einde van de middag stelde Kees voor om even naar

dat ene akkertje te gaan. Hij vertelde er wel eerlijk bij dat hij en

een andere zoeker er al gezocht hadden. Het maakte mij niets

uit want op dat akkertje heb ik altijd leuk gevonden. Of er nou

gezocht is of niet, er blijft alt¡jd wel wat achter.

En of er wat achter was gebleven, want eenmaal op de akker was

het vrijwel binnen een kwartier raak. Tussen twee oude gaten

van mijn voorgangers kreeg ik via de Tejon een harde piep.

lk stak mijn schop in de grond en zag een groen hoofdje uitste-

ken. Verbaasd raapte ik het op en er kwam een beeldje tevoor-

schijn. lk ging staan schreeuwen naar Kees en riep naar hem: "lk

heb een beeldjel'i lk ren naar hem toe en laat het zien. "Wel alle

duivels'l zei Kees, "ik zoek al bijna 25 jaar naar een beeldje en nou

vind jij hem'i Nou is Kees niet zo gauw onder de indruk, maar hij

was even stil."Cees'i zei hij,'dit is heel bijzonder en waarschijnlijk

ook zeldzaam'i lk ben naar huis gereden en heb het beeldje op

de bijrijderstoel constant zitten bewonderen. Dat dit me bijna

een auto kostte kon me op dat moment niets schelen.

lt
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Beeldje gevonden, leuk, maar wat is het nou? Via wat andere

zoekmaten heb ik de tip gekregen om het beeldje op bodem-

vondstenwereld.nl te plaatsen. lk kreeg daar diverse determina-

ties, waarbij later ook de juiste bleek te z¡tten. Het beeldje heb ik
aangemeld en later naar het museum voor oudheden in Leiden

gebracht voor onderzoek.

De hoofdconservatoç Ruurd Halbertsma, had een dergelijke

afbeelding nooit eerder gezien en is ermee aan de slag gegaan

door zijn collega's van andere musea te raadplegen.

Na een aantal weken kwam hij met de volgende lezing:

Bronzen voetje van een schaal of kistje

Het bronzen voetje heeft deel uitgemaakt van een metalen schaal of
kìstje, samen met nog twee of drie andere voetjes. Het voetje rust op

de klauw van een roofdier (leeuwT). Vervolgens loop het u¡t in een ol¡-

fantskop met twee vooru¡tstekende tanden en wijd uitstaande oren.

Boven de olifantskop een krans von polmbladen. Vanuit de palm-

bladen Ìs de bovenste helft van een jonge, negroide man uitgebeeld,

gekleed in een mantel (pallium). De man strekt zijn beide armen uit
naar de oren van de olifant. Zijn vu¡sten z¡jn doorboord, waarschijnlijk

om het voetje te bevestigen aan de (verloren) schaal.

De thematiek (olifont, palmen, negerkopje) wijzen op een datering in

de 1" eeuw na Chr. - de periode waarin Egypte gei'ntegreerd raakte in

het Romeinse Rijk. Zowel in religieus opzicht (lsis-cultus) als in kunst-

zinnige aspecten (Nijl-mozaieken, bijvoorbeeld) kwam Afrika sterk in

beeld in de Romeinse samenleving. Dit bronzen voetje past geheel in

deze exotìsche belangstellÌng van de oude Romeinen.

,2 Ruurd Halbertsma heeft er aan toegevoegd dot het beeldie/voetie van

museale kwaliteÌt is en iets unieks is.

lk ben blij en wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om
een aantal mensen te bedanken. Om te beginnen mijn zoek-

maat Kees die mij naar de juiste plek heeft gebracht. De mensen

van bodemvondstenwereld die veel hebben gedaan voor een

goede determinatie die later juist bleek. Gijs-Jan, Rene en Danny
voor de tips. Ferdinand Harts van Harts fotografie voor de mooie
fotos. Roy en Natasja voor de adviezen. Als laatste wil ik mijn

ouwe heer bedanken voor het qeweldige cadeau, Pa bedankt.

Cees Ouwehand

Vingerhoed
Het was een mooie dag van afgelopen zomer, daarom

besloten wij (Johan en llse) om maar even te gaan

zoeken, ergens in het midden van Friesland. We beslo-

ten om laat weg te gaan zo tegen een uur of6 in de

avond. Na wat te hebben rondgereden viel ons oog

op een stuk weiland waar llse al eens een mooie

middeleeuwse gouden ring vond. Het was een

mooi stukje bouwland en we dachten: Laten

we daar nog maar eens gaan zoeken. Wie weet
Iiggen er nog meer mooie vondsten.

Dus, detectors uit de auto, laarzen aan en hupsakee het land op.

Wat ons opviel was dat er heel veel scherven lagen, maar ook

veel botten van dieren. Maar de vondsten bleven uit tot dan toe
Op wat onbenullige dingen na, maar ja, daar hebben we de kast

al vol van. Een echte zoeker blijft volhouden. Dus wij ook.

Op een gegeven ogenblik viel mijn oog op iets in het weiland

naast ons. Daar stond een boerderij met een gracht er om heen.

Die hadden ze zo Te zien net uit gegraven, want er lag allemaal

slib naast de gracht, wel 40 cm hoog. Dus we besloten om daar

een kijkje te nemen, want je weet maar

nooit. We zagen al gelijk allemaal potten,

scherven enzovoort, dus daar moet toch

wel wat tussen zitten. Maar het bleef bij

rommeltjes koper en ijzer. Echter, na

heel veel geploeter in de slib en heel

veel potten later, kreeg ik opeens een

een hele mooie piep, en dacht hè hè...

dit voelt wel goed.

lk deed mijn schep in de grond,

haalde de kluit naar boven en zag

gelijk wat het was. Een hele mooie

grote zilveren vingerhoed. Nou heb ik die wel meer

gevonden, maar deze zat vol met tekst en een duidelijk jaartal

van 1575. lk heel blij natuurlijk en ik heb gelijk llse geroepen en

die kon alleen maar:'Jeetje, wat mooi!" zeggen. En dat is ook zo,

het is een prachtig exemplaar.

Thuisgekomen heb ik de vingerhoed afgespoeld. Een hele

mooie Friese tekst kwam naar boven. Het was een beetje een

rare tekst, maar daarover direct meer.

Een paar weken later zijn we met de vingerhoed naar'Tussen

kunst en kitsch'geweest. Daar konden ze de Friese tekst niet

goed thuisbrengen, maar ze hadden nog nooit zo'n vroege ge-

zien, met het jaartal 1575.|k kreeg het advies om naar het Fries

Museum in Leeuwarden te gaan en mevrouw Stoter te vragen

om uitleg van de randtekst.

Dus een afspraak gemaakt met mevrouw Stoter. Daar aangeko-

men nog even een bakje met E. Kramer gedronken en hij vond

het ook een prachtig exemplaar. Daarna hebben we mevrouw

Stoter opgezocht en die had het zo maar voor elkaar.

De tekst luidt: "SYTS JURIENS WIEF 1575"

Syts is de voornaam, Juriens is de achternaam en Wief is zijn

vrouw. Syts Juriens gaf zijn vrouw deze vingerhoed

waarschijnlijk op hun trouwdag.

Met deze vingerhoed wil ik meedoen aan de

vondstvan hetjaar.

Groet,

Johan Bosma



God Mars
De god Mars was bij de

Romeinen zeer populair.

Waarschijnlijk omdat zijn

zonen Romulus en Remus

gezien werden als de stich-

ters van Rome. Oorspron-

kelijk was hij de god van de

vruchtbaarheid en tevens

trad hij op als beschermer

van het vee.

Maar toen de Romeinen

steeds meer oorlog gingen

voeren om het Romeinse rijk

uit te breiden werd hij een

oorlogsgod.

Beeldjes van Mars komen,

in verhouding althans, veel

voor op'gewone' boerenne-

derzettin gen, waarsch ijn I ij k

omdat hij als god ook met

de landbouw werd geasso-

cieerd. Mars is meestal naakt

afgebeeld met een speer in

zijn opgeheven rechterhand,

terwijl zijn linkerhand op

een schild rust. Bij bodemvondsten zijn vaak diverse ledematen

afgebroken. Dit kan door de tand des tijds zijn gebeurd, of de

god is bnschadel'rjk'gemaakt alvorens hem te offeren. Stel je

voor dat hij in het hiernamaals met zijn wapens kwaad zou kun-

nen doen.

Dit beeldje is duidelijk Mars, afgebeeld als oorlogsgod. Hij is

gekleed in een korte tunica (wapenrok) en kuras. Zijn benen zijn

voorzien van (leren) beenkappen. Met zijn linkerhand houdt hij

een schild vasttegen zijn lichaam. Zijn opgeheven rechterhand

met speer of zwaard ontbreekt helaas. Deze is reeds lang gele-

den afgebroken. ln verband met het gieten van het beeldje zal

de speer of zwaard vermoedelijk een los attribuut zün geweest.

Het is immers zeer breekbaar.

Mars draagt op zijn hoofd een zogenaamde Korintische helm.

Waarschijnlijk heeft er ook nog een voetstuk onder het beeldje

gezeten. Een god hoort nou eenmaal op een voetstuk. Opval-

lend is zijn gedetailleerde hoofd met baard. Al met al een zeer

imposante verschijning waarmee niet te spotten valt. Prachtig

geconserveerd door de Betuwse klei.

Herkomst en dater¡ng
Waar dit soort beeldjes gemaakt zijn is niet duidelijk aan te
geven. Bronsgieters waren er in het hele Romeinse rijk, ook in de

grote legerplaatsen.

Gezien de levensechtheid en de gedetailleerdheid van Mars is hij

duidelijk gemaakt door een talentvolle "Madame/MonsieurTus-

saud" uit de Romeinse tijd. Zulke beeldjes werden gemaakt vol-

gens het verloren was-procédé. Eerst werd een model van was

ingesmeerd met kle¡. ln het begin werd hele fijne klei gebruikt

voor de details, later werd met grovere klei gewerkt. Door de

was in het brok klei eruit te smelten ontstond er een holle ruimte

die weer volgegoten werd met brons. Resultaat: een unieke en

exacte kopie van het origineel. Doordat godenbeeldjes van Mars

lange tijd zijn gemaakt is een precieze datering eigenlijk niet

mogelijk.

Hoe is Mars op de nederzetting gekomen?
Mogelijk is het beeldje door een Bataafse veteraan uit het leger

aangeschaft tijdens één van zijn veldtochten.Toen hij uit het

leger werd ontslagen heeft hij het kleinood mee-

genomen naar zijn geboortegrond. Daar heeft

het beeldje nog jaren in een huisaltaar gestaan.

Later is het geofferd en/ofbegraven, wie zal het

zeggen?

Denkje eens in, hoe vaak zou de eigenaar van

Mars niet hebben gebeden:"Mars, weest gij met

mij in de strijd die komen gaat, sterk mijn armen

en laat mijn zwaard zingen en het bloed van de

vijand drinken totdat zij allen verslagen zijn"???

Brrrr... wat een idee.

lk heb tot nu toe maar één gelijkend beeldje kun-

nen vinden in de literatuur. Dit type komt wellicht

niet veel voor, vermoed ik. Godenbeeldjes van

Mars worden in het hele Romeinse Rijk gevon-

den, mede door de activiteiten van het leger. Als

een van onze leden een gelijkend beeldje heeft

gevonden of gezien, dan hoor ik dat graag.

Mars... een eer om te mogen vinden... een genoe-

gen om te laten zien!!! Dit is voor mij "De Vondst van het Jaarl'

Met dank aan:

Nico Roymans, Rob Reynen, Annelies Koster, Louis Swinkels,

Woutervan den Brandhof en Cees-Jan v/d Pol (foto's).

PietVerweij

a¿r%
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duw je de schep met één hand zo maar

in en rollen de eventuele "vondsten" even

Iater uit de uit elkaar gevallen kluit.

Maar met zware klei is het toch wel even

anders, in een droge periode kun je een

kluit-met-piep bijna niet met je handen

openbreken. Heel vaak moetje schepje

dan uitkomst bieden.

En in een periode met veel nattigheid
is het ook al niet plezierig, want denk

maar niet dat je er schoon bij blijft op

zo'n natte klei-akker. Laarzen, regenbroek

en handen zitten er in de kortste keren

onder.

Ook het vinden van bijvoorbeeld een

muntje in zo'n natte kleiklont vergt nogal

wat zoekwerk. Heel vaak moet de klont
stukje bij stukje over de schotel worden

gehaald om het muntje te traceren. En

dan dat klontje fijnwrijven tussen de vin-

gers en ja, uiteindelijk komt hij dan - ook

nog onherkenbaar - te voorschijn. Na het

schoonmaken geeft hij zich pas gewon-

nen en wordt er over zijn'leven'beslist.
De keuze is dan weggooien of bewaren.

Maar ook het lopen op zo'n geploegde

akker is al een opgave op zich, je laarzen

"hangen aan"en worden kilos zwaarder

en die kleffe klei verwijderen gaat dan

JS-';;," -.*|"*'1.r' 'i:ítiq '

ü
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n hiermee bedoel ik: om in deze

periode van veel nattigheid
(en trouwens ook zomers als het

droog is) te gaan zoeken op een zware

klei-akker in Noord-Groningen. Wat een

verschil met zand- of veengrond, daar

zq maar niet. Maar ja, je woortt waar je

Woont en ik woon dan toevallig in zo'n

, kleigebied en heb daar mee moeten leren

leven. Maar er zit natuurlijk ook. zoals

iedereen weet, een andere kant aan het

zoeken in zo'n omgeving. De omgeving

van terpen en wierden levert heel vaak

mooie vondsten op uit vroege bewo-

ningsperioden.

Al is het natuurlijk niet zo dat het allemaal

maar voor het oprapen ligt. Er zijn toch

heel wat keren dat je een morgen of mid-

dag hebt gezocht en eigenlijk niets hebt

gevonden. Als je tenminste de slechte on-

leesbare munten en andere'verkankerde'

voorwerpen niet meerekent.

Wat mij persoonlijk al tot tevredenheid

stemt en wat bij anderen hopelijk ook het

geval zal z'rjn, is dat één van je vondsten,

gedaan op zo'n zoektocht,'vitrinewaardig'

blijkt te zijn. Maar het is natuurlijk ook

sterk afhankelijk van wat en waar je zoekt

en welke eisen je aan je vondsten stelt.

Als ik terugdenk aan mijn eerste detector-
jaar dan zou ik mij bijna weer terug in die

tijd wensen, om dat gevoel weer te erva-

ren van die eerste gevonden spulletjes.

Vondsten u¡t

vroege bewo-

n¡ngsper¡oden,

u¡t de omgeving

von tetpen en

w¡erden.
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Wat kon je blij zijn met vondsten waarvan

je nu soms denkt:'Alweer zo'n 'verrotte'

duit, vingerhoed, gesp of loodje'i en een

ieder kan dat op zijn eigen manier nog

wel verder in- of aanvullen. Eerst bewaar-

de ik ook al die spullen. Maar je wordt

steeds kritischer en er verdwijnt

nu steeds meer in mijn rommelbak.

En toch, elke week moet ik even zoeken.

Ook wanneer ik dan een aantal keren met

niets thuis ben gekomen, begint het de

week daarop toch weer opnieuw te krie-

belen en moet ik er weer even op uit. Dat

zal het welbekende zoekvirus zijn, denk ik,

waar gelukkig nog geen medicijn tegen is.

Al gaat bij sommige zoekers, zoals je soms

hoort, de 'andere helft'als virusremmer

werken. Wat mij betreft dus maar geen

medicijnen voor deze kwaal, ik voel mij er

zo prima bij.

Dan nog één ding wat in mijn ogen erg

belangrijk is:Wat is er gezonder dan zo'n

middag lekker uitwaaien in weer en wind

en even lekker baggeren door de klei. Het

vraagt wel conditie, maar die krijgen de

doorzetters er vanzelf gratis bij.

En dan nog even terug naar deze"Waar

doe je het voor'Loverpeinzing. Deze is

dan in het kort samengevat als volgt: die

steeds weer te voelen sponning bij het

horen van een piep en dan de inspanning

die je moet leveren om te weten te komen

wat die piep heeft veroorzaakt. Deze twee

samen geven mij dan zoveel ontspanning,

dat ik d¡t niet meer zou kunnen of willen

missen. En als ik dan thuis een aantal

vondsten bekijk, die mij door deze hobby

dierbaar zijn geworden en mij hun eigen

verhaal steeds weer vertellen (foto's op

deze pagina), dan hoop ik dat elke colle-

gazoeker zich in dit verhaal herkent en op

eenzelfde manier deze prachtige hobby

mag ervaren.

lk wens een ieder alvast voor het ko-

mende zoekseizoen veel mooie vondsten,

al zouden die in mijn ogen niet altijd het

belangrijkste moeten zUn.

Tjibbe Noppert

,t
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Aan deze rubriek werkten mee: J. Zijlstra, J. Koning, K. Leenheer, E. Kramer, P.P. Steijn

Brondspu¡tpenn¡ng

Amsterdom, 18e

eeuw.

Vz: Stodswopen

waaronder W(ijk)

1 5. Kz: Brondspu¡t

in slangenrond,

¡ngeslagen nr. 101

Messing,40 mm

t6

Vraag 1

Hallo Cees, Johan,

Alvast een goed zoekseizoen toege-

wenst. Wij (Toos en ik) zijn be-

nieuwd naar de datering en het

materiaal van de broche (1), en

de herkomst van de penning (2),

En waartoe diende het lood (31

(of hoorde het bij een spel)?

Verder wil ik graag weten of de andere penning (4) veel voor-
komend is. Ik heb er 2van inmiddels.

Groet,Annemiek

Antwoord: Annemiek, de broche is een rouwbroche,
gegoten van bakeliet. Bakeliet (geregistreerde merknaam

voor fenolhars) is een kunststof die vooral rond het midden van

de twintigste eeuw veel gebruikt werd. Naspeuringen hebben ons
doen besluiten om aan deze broche een datering te verbinden van de
periode 1875-1925.

De messing penning,40 mm doorsnede, is een brandweerpenning van

de stad Amsterdam. Op de voorzijde Stadswapen met aan weerszijden
twee staande leeuwen waaronder een W(ijk) met een wijknummer.
I(z,zien we een brandspuit in een slang rondom. Helaas is op jouw
exemplaar de voorzijde niet meer zo als een verzamelaar het wel zou

willen zien. De W met het wijknummer is niet meer af te lezen en

de andere schilden en leeuwen zijn slecht te herkennen.

Het lood hebben we eens

goed schoongemaakt. Er

blijken allemaal gaatjes in

te zitten en deze gaatjes

brachten dan ook de oplos-

sing. Je loden voorwerpje is een

riemeinde welke door de gaatjes aan

het leer was vast gezet. Een datering

in de 14l15 eeuw is goed mogelijk.

Het voorste stul</lipje is afgesleten of afgebroken.

De andere penningen die je bedoelt zijn Reichspfen-

ningen, Germany Weimar Republic Reichpfennig

1924 G, gemaakt van een aluminium/koperlegering
en met een waarde van 10 rentepfennig. De G staat
voor de muntplaats. Ook in het huidige Duitsland

worden nog steeds in verschillende steden munten
aangemunt te herkennen aan de toegevoegde letter.

Ze worden regelmatig nog gevonden vooral in de

grensgebieden en met name in Limburg. De kwali-
teit is heel verschillend. Op jouw muntje is dan ook al

een begin van koperoxidatie te zien.

Yraag2

Beste redactie,

Dit zilveren mesheftje heb ik gevonden met mijn detector

op een graslandje vlak langs de slootkant, het lag vrij diep

en eenmaal boven de grond zag ik dat het voorwerp mooi
bewerkt was, na het schoonmaken van de vondsten kwam

ik tot de ontdekking dat het een zilveren mesheft was.

Lengte is 6 cm, gewicht is 8,2 gram. Mijn vraag is: Welke

datering heeft dit mesheftje?

Met vriendelijke groet, Jos den Broeder

Antwoord: Jos, je zilveren mesheft versiert met florale

motieven dateren we in begin 1Be eeuw. Vermoedelijk

was het een onderdeel van een setje.

Yraag3

lohan, wat denk je hiervan?

Gevonden in oud fundament

boerderij voorloper te Dongjum,

Hovensreed. Tiotseermal of toch wat

anders? Leeuwtje te zien in afdruk.

Onderzijde nog vreemder, mannetje

in putjesmotief. Is maar een helft.

16e-eeuws? Iets voor de vraagbaak?

Hoor wel. Groet, Evert

Antwoord: Evert, een aparte vondst
waar we in zijn gedoken. Onze spe-

cialist in trotseerloden ziet er geen

trotseerlood in. Ook de voorstelling,

binnen de buitencontouren, is nogal

wazig.Zou gemaakt kunnen zijn

voor de middeleeuwse suiker/brood-
maker maar waarschijnlijk is dit niet.

De onderzijde is helemaal apart,

Vanaf de foto lijkt het erop dat voor
het bakken van de steen de"gravure"

al aanwezig was. Je ziet een breed

figuur met duidelijke ogen. Onder

het hoofd lijken nog twee ogen te
zitten. Tussen de ogen zie je schuin

naar rechts beneden nog een lange

neus. Hebben we soms te maken met

een arbeider/steenvormer die zijn fantasie de vrije loop

heeft gelaten, met uiteindelijk dit resultaat?

Natuurlijk kunnen onze leden hierop reageren, want
het is en blijft een aparte vondst. Tips en ideeën zijn van

harte welkoml
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Yraag 4

Hallo Johan, onlangs heb ik
een vingerhoedje gevonden

met daa¡in een knikker (zie

foto). Via diverse vondsten-

forums heb ik begrepen dat

een vingerhoedje met daarin

een knikker wel vaker wordt gevonden maar dat niet echt

bekend is waarom de knikker in de vingerhoed zit.

Er zijn m.i. een drietal opties:

- kinderen spelen met de knopendoos en knikkers, een

knikker wordt in de vingerhoed gestopt en is er niet

meer uit te krijgen;

- knikker wordt in de vingerhoed gestopt om platdruk-

ken van de vingerhoed te voorkomen;

- knikker in vingerhoedje werd gebruikt in een'oud'

gezelschapsspel.

Mogelijk kan jij of iemand van het determinatieteam mij
vertellen waarom een knikker in een vingerhoed zit.

AÌvast bedankt.

Vriendelijke groeten, Leen Wagenmakers

Antwoord: Leen,je geeft zelfal een dat er een aantal

mogelijkheden zijn. We kunnen er nog een paar beden-

ken, zoals: vingerhoed en knikker komen in het huisvuil

of straatafual terecht en komen op die manier met elkaar

in aanraking. Of nadat ze per karrenvracht of per schip

werden getransporteerd als stadsmest, en over de lande-

rijen werden verspreid welke (jaarlijks) worden geploegd

en of gefreesd.

Als je goed kijkt dan steekt de knikker nu buiten de

vingerhoed uit, maar de vingerhoed is duidelijk groter

geweest. Van de vingerhoed missen fragmenten van de

onderzijde, wat veroorzaakt kan zijn tijdens transport

maar meest waarschijnlijk door het bewerken van de ak-

kers. Hoe deze knikker erin komt zullen we nooit weten.

Ons is niet zo'n gezelschapspel bekend, maar wie weet?

Yraag5

Beste Vraagbaak,

Onlangs heb ik een klein beeldje op

een akker gevonden bij Amersfoort/

Leusden. Qua andere vondsten was

het voornamelijk rond 1800 tot 1900.

Echter kan ik dit beeldje niet plaatsen.

Ik heb hem ook op vondsten.nl gezet

maar daar heb daar geen uitsluitend

antwoord op gekregen. Het beeldje is

verguld. Daaronder lijkt een laag koper te zitten met

weer een andere kern (zwart). Tijdens het schoon-

maken (alleen met water) leek er een witte stof van

het beetdje af te komen (er kvram toen meer'goud'

naar voren). Het beeldje is aan de voet beschadigd

en heeft van oorsprong een vlakke onderkant. Ik
vraag mij nu af of het echt oud is of gewoon iets

recents. Het beeldje ts zo'n7 cm lang.

Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.

AÌvast bedankt. Met vriendelijke groet, Sander Block

Antwoord: Sandel een eerste reactie is dat we te maken hebben met

een u¡tvoering van een Minerva- of Marsbeeldje. Niet direct Romeins

maar ze zijn er natuurlijk wel uit die tijd.

Zoals je het beschrijft zou het beeldje gemaakt kunnen z¡jn op de ma-

nier van de kernmantel methode. De kern bestaat uit leem welke dan

cire perdu gegoten wordt. Willen we hier meer over vertellen dan zal je

het beeldje moeten laten zien op een zoekdag.

Maar nu komt het: als we de foto van de achterzijde vergroten dan zien

we duidelijk een gedeelte van een "üzeren" ring uit de onderkant van

de tuniek steken. ls het beeldje mogelijk als gewicht / verzwar¡ng of als

verfraaiing op bijvoorbeeld een meubel gebruikt? Dus tonen op een

zoekldeterm inatieda g.
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Yraag6

Johan, deze ring heb ik vlak voor de vorstperiode op een

maTsakker in Noord-Holland gevonden. Volgens mij is het

een messing ring die gebruikt is voor het stempelen van een

lakzegel. Hij is alteen schoongemaakt met een borsteltje dus

in prima staat. Kan jij meer vertellen van deze of over dit

soort ring(en)? Hoop van je te horen, groetjes uit het mooie

Noord-Hollan d, René J ellemø

Antwoord: René, je hebt een mooie zegelring gevonden van een

prima kwaliteit. Centraal staat de Letter A in kapitaal. Daar boven zien

we de vermoedelijke afkorting van de naam van de eigenaar P.P.B.

Dit soort ringen zijn, gelet op de uitvoering, te plaatsen in de 16e-1 7e

eeuw.

Deze ringen werden gedragen door de gegoede burgers die meestal

in de handel zaten of een maatschappelijke positie hadden verworven.

Vaak wordt ons ook gevraagd of we de naam van de eigenaar kunnen

achterhalen. ln de meeste gevallen is dit helaas onmogelijk. Alleen

als een ring in een duidelijke archeologische context is gevonden en

er tenminste uit die periode een stadsarchief is bewaard, dan is het

mogelijk een eigenaar te achterhalen.



Fisher CZ-21
De aade wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

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

legendarische

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

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoelighe¡d en discriminatie zijn instelbaar.
Exacte 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 wie met

minder geen

genoegen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtg¡ewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD display laat zich onder alle
omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen ¡s niet nodig.
ongewenste ¡nterferent¡es worden weggefilterd, dus geen nare

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

Voor hetzoeken in vervuilde gebieden ontw¡kkelde Fisher een dubbele
filter-discriminatie.

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

Twiifelt u? Maak een aßpraak bii Gelan of één van onze deale¡s!

Fisher F7O

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

aandu¡d¡ng van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequentie shift,
discr¡minatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

mogelijkheden maakt u de instelling wef ke u wilt.
Permanente diepte uitlezing, object ident¡ficatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectídentificatie 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 zoeksch'rjf is een 4 en 8 inch

concentrische zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5

De Fisher F5, het alternatief voor

digitaal en analoog.

Met onder meer instelbare

discriminaùe-notch-gain en treshold is

deze detector all+ound te noemen voor

een schappelijke prijs.

G ro ndo msta ndigh eden wo rden

continu weergegeven in het

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voorwerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

De F2 laatzich eenvoudlg bedienen, mede
door het goed uitte lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch

heeft een vriend erbij !
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 52.l5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 1199 fox: +31 (0)23 548 I 195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

C.Scope 3tlx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele

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

goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede delectors te moken.

De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.

De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem

worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere

delectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Delectors mef CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicediensl

- Open op zoterdog (no ofsprook)



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

MidHolland Detectoren
Zwaluw I5
3752 NW Bunschoten
fel:O33-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

Inleveringen vanaf heden mogelijk I
Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, die
wij middels onze regelmatige prijslijsten (duizenden !) ter verkoop aanbieden.

Voor U biedt dat een aantal belangrijke voordelen :

leg met U vast. Dit voorkomt dat munten onder een door U gewenste prijs worden verkocht I

opgebouwd. Hierdoor vinden wij voor Uw munten steeds de juiste kopers.....

zelfs slechts5% | Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

de waarde van de munt minimaal 80% in Uw handen en niet maar maxim aal zo'n 6OYo.

manier van werken hoeft U niet maanden lang te wachten tot Uw munten worden aangeboden.

MUNTHANDEL G.HENZEN o POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN


