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B¡j ons geeR

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

bla bla, loze beloften

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelij ke ga rantie en Nederla ndse gebruiks-
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
bel voor een
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vr¡jblljvende





lnhoud
. Varia

. Boekrecensies

. Museumnieuws

. De Gouden eeuwvan Arnemuiden

. Muntschat Montfort

. Metaaldetectie in de pers

. Tijdlijn deel 2

. Detectornieuws

. TopTien en het kippenvelmoment

. Munt & gewicht in balans

. Almohadischemuntfibula

. Vraagbaak

Data magaz¡nes
Uiterste aonlevetdato
kopìj (artikelen)

Nhl12 30juli2OlO
Nn 113 2oktober2010
Nn114 21 november
Nr.1l5 2gjanuari20ll
Nr. 116 2 opril2011

VerschÍjningsdata
ma gozì ne (streefd otu m)

6 septembet 2oIO
2 november 2010
23 december 201 0
I maafi2011
3 meÍ2011

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

Hoofdredact¡e
C.B. Leenheer

Redact¡e
C.B. Leenheer, J. Koning, K. Bot, G. Lugthart, J. Bosma (fotografie)

Medewe¡ke¡s redactíe:
J. Zijlstra, L.C. Müderuijk, A. van Heruijnen

Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken 153,9205 CL Drachten,
e-mail: redactie@detectoramateur.nl

Advertentíes
Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
we¡geren, Door het opnemen van advertenties doet de redactie van het Detector Maga-
zine c.q. de vereniging De DetectorAmateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofdiensten.

Advertentieaquisitie
AdvertentievooMaarden- en tar¡even op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.
E-mail: studio@creatype.nl

Vormgev¡ng en productie
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (051 2) 54 52 40, www.creatype.nl

Druk:
De Marne, Leens

ISSN:1386-5935

@Copyr¡qh|: N¡ets uit deze uitgove mag wordenverueelvuldigd en/ofopenboor gemaaktdoor
middel van druk, fotogrcfre, microfrlm, ¡nternet of op welke w¡jze dan ook, zonder voorofgaan-
dq schriftelijketoestemminq von de redoct¡e.

6

8

9

10

14

19

20

22

24

28

32

36

Belangrijke adressen

Ledenadministratie
Opgave van nieuwe Ieden, opzeggingen, adreswijzigÍngen, ledenpas,
vrogen over de contributie enz.
Postadres: lt Nije Paad, 346TTZVegelinsoord
e mail: ledenadministrat¡e@detectoramateur.nl

Al gemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging
Postadres: Prinsessenweg 1 1, 8931 EC Leeuwarden,

e mail: secretariaat@detectorâmateur nl

Redactie Detector magaz¡ne
Kopij en andere inzendingen voor het magazine
Postadres: Hanebalken 153,9)05 CL Drachten,

e-mail: redactie@detectora mateur.nl

Vraagbaak Detector magaz¡ne
Vrogen over bodemvondsten
Postadres: Prinsessenweg l'1, 8931 EC Leeuwarden,

e-mail: vraagbaak@detectoramateur.nl

Zoekdagen en contact importeurs / dealers
Vrogen, suggesties enz. over zoekdagen, determ¡natiedagen
e-mail: zoekdag@detectoramateur.nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas dient u een posfoto op te sturen met
op de achterzijde vermeld uw noam en adres aan:
Postadres: lt Nije Paad, 846TTZVegelinsoord
e-mail: leden passen@detectoramateu r.nl

Website
ww w. dete ct o ra m at e u r.n I
e mail: redactie@detectoramateur.nl

Bestuur De
Voorz¡tter
Gert Lugthart

Detectoramateur

g lu gthart@detectoramateurnl

Secretaris/vice-voorz¡tter
Patrick Krop
p.krop@detectora mateu r.nl

Penningmeester
Xian-Wei Homans
penningmeester@detectora mateur.nl

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detectora mateur.n I

Algemeen bestuurslid
Johan Koning
secreta riaat@detectoramateu r.n I

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

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 december schriftelijk bij de leden-
adminstratie binnen te zijn.

Het Detector magazine verschijnt 6 keer per jaar. Afhankelijk van het t|dstip
(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 contribut¡e van € 33,00, € 27,5O, C22,OO,€.16,50, € 11,0O 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 perjaar buiten Nederland € 38,00
Contributie per steunlid perjaar € 8,00

Bank: Rabobank 1 0.76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn



Van de voorzitter

Contributie
Het is zomer en dat merk je! Het is haast te
warm om te zoeken. Mijn metaaldetector
staat al weer een poosje in de schuur. Het
vraagt in deze periode namelijk heel wat
creativiteit en doorzettingsvermogen om een
leuke zoekplek te vinden. Misschien biedt
een nieuwe rage, magneetvissen, wel een

uitkomst. Of zou er in de stad nog een leuke bouwlocatie zijn waar
je mooie middeleeuwse vondsten kunt doen?

lk laat het maar even aan me voorbij gaan. Voorlopig richt ik me

met veel plezier op de bestuurstaken. Met het bestuur zijn we druk
aan de slag gegaan, zie ook het onderstaande stukje bij "Vereni-

gingsnieuws'i Wat ik wel kwUt moet is mijn verwondering over het
hoge aantal leden dat om de voor ons onbekende redenen de con-
tributie nog n¡et heeft betaald. De komende weken gaan we volop
aan de slag om de contributie te innen. Daarnaast zijn we aan het
nadenken over hoe we dit het komende jaar kunnen voorkomen..

Voor u ligt het 1 1 1e magazine, dat er naar mijn mening weer mooi
uitziet met voor een ieder wat wils. Mijn complimenten gaan dan
ook uit naar Kees,Johan en Klaas en de schrijvers van de artikelen.
Het is tenslotte een vereniging die bestaat bij de gratie van bijdra-
gen van leden voor leden.

Geniet van de zomer, het magazine en leuke vondsten!

Gert Lugthart

DE detCCt Or AMATEUR

Vermigingsnieuuus

Huis op orde
De eerste stap is gezet. Voor de boekhouding en de ledenadministratie
is een (online)pakket aangeschaft. Met dit pakket hopen we snel de
financiële en administratieve situatie van de vereniging inzichtelijk te
krijgen en uiteraard te houden. Wat ons al snel duidelijk werd is dat
het merendeel van de leden de contributie netjes op tijd betaalt. Toch
heeft ongeveer een kwart van het ledenaantal de contributie nog niet
betaald. Deze leden zullen bij dit magazine een acceptg¡rokaart aantref-
fen en wij verzoeken hen vriendelijk zo spoedig mogelijk de contributie
over te maken.

DDA najaarszoekdag
We zijn begonnen met de eerste voorbereidingen voor de zoekdag, die
in het najaar zal plaatsvinden. Diverse locaties zijn bekeken en gesprek-
ken met eigenaren zijn gevoerd. Zoals u dat van de vereniging gewend
bent, hopen wij ook dit keer er weer een gezellige en zinvolle dag van

Van de redact¡e

De temperatuur
stijst
Eigenlijk is de zomerperiode voor de metaal-

detectie een beetje komkommertijd. De akkers

staan vol met gewassen, dus er kan nauwelijks
gezocht worden. Of je moet natuurlijk ergens

toevallig een terrein tegenkomen waarze bezigziin met het bouw-
rijp maken van grond i.v.m. bouwwerkzaamheden of de uitbreiding
van een industrieterrein. Dat zijn vaak stukken land waar je normaal
gesproken misschien nooit zou gaan zoeken, maar die natuurlijk
best wel interessant kunnen zijn. Soms wordt er grond afgevoerd en

soms wordt er grond gestort. Je weet nooit wat je daar tegenkomt.

De zomerperiode is natuurlijk bij uitstek de zoekperiode voor de

waterzoekers. De temperaturen zijn terwijl ik achter de computer zit
te zweten behoorlijk aan het oplopen. En dan duiken er natuurlijk
veel mensen in een mooie zwemplas. Maar dat water is vaak nog
een beetje koud en voor je het weet is die mooie ring spijtig genoeg

zomaar van je vinger verdwenen. lkzie zo nu dan en dan ookjon-
gens lopen met van die enorm zware gouden kettingen om de hals.

En die ketting doe je natuurlijk niet af als je gaat zwemmen, nee die
ketting heb je niet voor niets. U raad het waarschijnlijk al, een beetje
stoeien of ballen in het water en die ketting is zomaar verdwenen.
Daar de goudprijs de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld is, is dus

het vakantiegeld snel aangevuld.

Als akkerzoeker vindt ik een lekkere warme periode prima. De ge-

wassen groeien lekker snel en ik kan snel weer het land op.

Als u op vakantie gaat vergeet u natuurlijk niet de detector mee te
nemen. Je weet maar nooit of je op het vakantieadres nou net een

leuk stekkie tegenkomt. En natuurlijk willen wij graag weten of u iets

leuks hebt mee gemaakt of iets leuks hebt gevonden.

Namens de redactie wens ik iedereen alvast een goede vakantie toe.

Kees Leenheer

te maken. Wilt u helpen bij het organiseren van de zoekdag, neemt u

dan gerust contact op met één van de bestuursleden.

De volgende stap
Zodra we'het huis op orde'hebben is het moment aangebroken om na

te gaan denken over de richting die we op willen gaan met de ver-
eniging. Met andere woorden:wat wordt het meerjarenbeleid van de

vereniging? Hoe willen we ons profileren? Hoe kunnen we een nauwere
samenwerking krijgen met de (amateur)archeologie?

Graag nodigen wij u uit om mee te denken over de richting van de

vereniging. Mocht u ideeën hebben, schroomt u dan niet contact op te
nemen met één van de bestuursleden.
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Registratie middeleeuws. 
L

Augustinusga (Friesland).

Rond met handvat en oog (oog afgebroken), brons.

G. Alma; is ook de vinder.

S'JAN VAN RENINGHE (zegel van Jan van Reninghe).

Schiìd waarin drie naar rechts (heraldisch links) kijkende adelaartjes
gecombineerd met drie blokken ¡n het veld.

1 4e eeuw.

Ongepubliceerd.

Het wapen lijkt op dat van een cluster van Drentse elitefamilies (bijv. Van Ansen, Ter Borgh, Van Coevorden e.a.) Ook zij hebben
drie adelaartjes in dezelfde configuratie, maar naar links (heraldisch rechts) gericht en zonder blokken. ln Stiermarken is een
wapen Reningen bekend met o.a. twee adelaartjes.
Een verband met Drenthe lijkt waarschijnlijk.

Zo, Het oranje wekkertje gaat, de oogjes gaan weer open, ik stap

in mijn oranje slippers en trek mijn oranje badjas aan.lk sta onder

de douche en pak mijn oranjebloesem-shampoo en was mijn haar.

Daarna trek ik mijn oranje onderbroek aan en mijn oranje sokken.

De rest van de kleren is nu even bijzaak. lk loop naar beneden, pak de

krant en baan mij een weg door de oranje slingers in het huis.

lk leg de gratis gekregen oranje toeter aan de kant, zodat ik op mijn

stoel kan zitten. Onder het genot van een zwart

bakkie koffie, in een oranje mok, lees ik de

voetbaluitslagen. Op weg naar buiten pak

ik mijn oranje broodtrommel en nog een

appeltje van dezelfde kleur. Mijn auto

herken ik zo op de parkeerplaats; hi¡ heeft

namelijk een oranje vlaggetje aan de deurstijl.

Bij het tankstation krijg ik bij het afrekenen een grat¡s

oranje-toto kaart. lk rijd door de wijken die overal oranje

gekleurd zijn. ledereen Ìs blij en lacht oranje.

Badend in het zweet word ik wakker en merk, dat ik

toch een behoorlijke nachtmerrie heb gehad met een

behoorlijke dosis oranjekoorts. lk staar naar het plafond

en bedenk dat ik helemaal, maar dan ook helemaal, klaar ben met

dat oranje gedoe. Overal waar je komt, met iedereen die je spreekt,

gaat het over oranje en voetbal. Begrijp me goed, ik vind het een leuk

spelletje, dat voetbal. lk vind het leuk om een wedstrijd te zien, maar

hoef niet zonodig overal met d¡t feit geconfronteerd te worden; ik

hoef niet bìj een pakje kauwgom een grat¡s oranje fluffie om op te

plakken. Waar komt deze massale heisa vandaanT Waarom moeten

we dit soort momenten zo buiten proportie beleven, het Iiefst in

het kwadraat? Waarom gaan we hìerin massaal mee? Het ¡s op dit

moment voor mij zo ver dat ik hoop dat Nederland na de eerste ronde

alweer in het vl¡egtuig naar huis zit. Kan ik eindelijk eens normaal

naar huis rijden op mijn fiets zonder mij constant te hoeven bukken

voor oranjevlaggen die'gebroederlijk' van huis naar huis hangen.

Het hele jaar wordt er niet met de buurman gesproken of wordt hij

aangekeken, maar nu hebben we samen een oranje slinger gekocht

voor 1,95 - "Trouwens buurman, ik krijg nog een euro voor die slinger"

- is dit nu het belevingsniveau van ons? Moeten

de zoekers over een paar honderd jaar ge-

confronteerd worden met oranje artikelen

die massaal naar boven komen bij een

stadsopgraving? lk zie de vragen al komen

bij de archeologen, hadden ze een oranje afgodT

Een leeuwT

Nee, laat maar, ik heb het gehad, ik onderneem actie.

lk ga naar de winkel een koop een wc-rol, ja een

oranje! lk pak oma' s gebreide toiletrolzakje uit het

archief en leg het geheel goed zichtbaar op de hoe-

denplank van de auto; mijn eigen oranje fansjaal, in

tijden van hoge nood!

lk pak mijn detector en rijd het land, de ruimte in, op zoek naar een

zoekplek. ln niemandsland zie ik in de verte een boerderij en besluit

daar heen te gaan om toestemming te vragen. Het kan me op dit

moment niks schelen of het wel of niet een interessante plek is; ik wil

geen oranje meer, dat is alles. Bij de boerderij aangekomen bel ik aan

en zie door het melkglas al een verschijning vanuit de achterkamer

aankomen. De deur slaat open en daar staat de boer in een oranje

T-shirt met nr 15. WHAAAAAH....!

Klaas Bot

Vindplaats

Vorm en materiaal

Collectie/data

Randschrift

Voorstelling

Datering

Literatuur

Opmerkingen

Cran j ekoorts

COLUMN



Gratis lidmaatschap De Detector Amateur

Tot 1 april konden
I 0 personen worden
aangemeld voor
de þratis lidmaat-
schap'actie. De

redactie ging uit
van een stormloop, maar

niets was minder waar. Misschien werd
er gedacht aan een 1 april grap.4 personen
werden voor gedragen voor een gratis l¡dmaat-
schap. Hieronder de personen en de motivatie
waarom ze een lidmaatschap verdienen,

Adelheid De Logi
Onlangs verkreeg ik voor de eerste maal een of-
ficiële vergunning om onderzoek te doen met de
metaaldetector, bij een opgraving. De hoofdar-
cheologe staat zeer posit¡eftegenover het gebruik
van een detector door een amateur. Verschillende
kleine voorwerpen konden reeds geborgen

worden, Een met de detector opgespoord spring-
tuig kon door de ontm¡jningsdienst opgehaald
worden, zonder een gevaar te betekenen voor de

aanwezige archeologen en studenten. Voor haar

i'-.' . !;
ir 1 r'

, ,..1 rr-
.,..,tJ:. ,

'Voorname dames,
stoere soldaten en
eenvoud¡ge lieden'
Het Merovingische grafveld

van Wijchen

9 mei 201 0 tot 18 juli 2010

gedrevenheid gedurende de opgravingen, vind ik
dat zij voor een gratis lidmaatschap in aanmer-
king komt.

Annelies van de Scheur

Een vriendin van mij is altijd erg geinteresseerd in

onze metaaldetectorhobby en archeologie. Ze is

een vrouw diealtijd voor iedereen klaarstaat, on-
gelooflijk sociaal, net als haar vader, de bekende
Jaap van de Scheu¡ voormaligvakbondsleider van

de ABVA-KABO dat altijd was. Haar zou ik graag

een jaar gratis lidm¿atschap van onze vereniging-
gunnen. Ze zal de bladen met heel veel interesse

lezen en waarschijnlijk ook wel eens met mij
meegaan te zoeken.

Peter Deceuninck
Begin vorig jaar hebben Peter Deceuninck en

ikzelf de nieuwe detectorvereniging'Flanders

Prospecting Association'opgericht. Vorige week
hadden we een contactvergadering met de
verschillende archeologische instanties. Peter

leidde de vergadering met veel overtuiging, en

we kregen wel degelijk gehoor. We kregen te

horen dat de regering bezig is met een wetsaan-
passing zodat onderzoek met een metaaldetector

in Vlaanderen zou kunnen gebeuren op een

wettelijke basis, mits men zich aan de spelregels

houd. Een soort officiêle vergunning behoort tot
de mogelijkheid. Voor Peter zijn gedrevenheid

tot erkenning van onze hobby vindt ik dat hij een

gratis lidmaatschap verdiend.

Leo Theunissen

lk wil Leo Theunissen als lid van de Werkgroep Ar-

cheologie Cuijk, zoekmaat en al 25 jaar in het vak
van detectoramateur en assistent bij professionele

opgravingen in aanmerking laten komen voor een

gratis lidmaatschap. Gedurende 25 jaar heeft Leo

vele vindplaatsen voor behoud van het cultureel
erfgoed gemeld en vele vondsten zijn opgeno-

men in ARCHIS en Numis. Van mei tot november

mogen wij samen een tentoonstelling organise-

ren in hetTop l0 museum Ceuclum te Cuijk.

De redactie hoopt dat het magazine door de nieu-

we lezers met veel plezier zalworden gelezen.

¡

MUSEUM KASTEELWIJCHEN

(WIJCHEN)

Bij archeologisch onderzoek

legden archeologen in Wijchen

een begraafplaats bloot uit de 5e,

6e en 7e eeuw. Dit veld met ruim

650 graven uit de Merovingische

periode bleek een van de groot-

ste en rijkste van Nederland te

zijn. De tentoonstelling geeft een

beeld van de begrafenisgebrui-

ken van de Wijchenaren uit die

tijd. Anders dan hun voorvaders

verbrandden zij hun doden

niet, maar begroeven ze hen in

houten kisten. Wel gaven ze hem

of haar, zoals vroeger, geschen-

ken mee. Dat laatstgenoemde

gebruik verdween na de 7e eeuw

onder invloed van het Christen-

dom. De Merovingische periode

is daarom de laatste periode in

de Nederlandse geschiedenis

waarin zoveel intacte grafgiften

zijn gevonden.

Uit de grafgiften valt op te maken

wie er zoal in het Wijchen van

toen leefden. De gouden han-

gers, vergulde kledingspelden,

kralenkettingen van barnsteen

en glas en gespen van berg-

kristal wijzen erop dat er nogal

wat voorname bewoners waren,

Bovendien zijn het voorwerpen

die zelden elders in Nederland

gevonden zijn.

Er werden ook wapens meegege-

ven. ln de oudste graven bleken

die van Romeinse soldaten te

zijn. ln latere tijden kregen ook

mannen met een hoge status

lansen, bijlen, zwaarden en

schilden mee. ln hun graven zijn

daarnaast glazen drinkbekers ge-

vonden, een zeldzaam gebruiks-

voorwerp in die tijd.
lnfo: www.museumwijchen.nl

Onder Oss
Een archeologisch verhaal,

za 3 juli 2010 t/m zo 21 nov 2010

MUSEUM JAN CUNEN (O55)

De tentoonstelling vertelt en

verbeeldt het bìjzondere verhaal

van de prehistorische geschie-

denis van Oss, grofweg tussen

2.500 voor en 750 na Christus.

Verdeeld over zes zalen toont de

tentoonstelling voor het eerst

een overzicht van wat er bij de

vele opgravingen in de regio Oss

aan het licht is gekomen. Naast

de bewoningsgeschiedenis is

er nadrukkelijk aandacht voor

de context van en het verhaal

achter de, in sommige gevallen

unieke, objecten. Hoe werden de

voorwerpen gemaakt, door wie

werden ze gebruikt, wat was hun

functie en betekenis?

lnfo: www.museumjancunen.nl

De bodem vertelt...
is t/m 30 oktober 2010

OUDHEIDSKAMER MR. ANDREAE

(KOLLUM}

ln de oudheidskamer is een

expos¡tie ingericht van vele

honderden voorwerpen die zijn

gevonden met de metaaldetec-

tor. Daarna zijn er ook oogvond-

sten te bekijken.

Openingstijden van woensdag t/m
zondag van I 4.00 tot I 7.00 uur.

Eyso de Wendtstraat 9-1 1

9291 ES Kolìum

www.oudheidkamerkollum.nl
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Rondje geschiedenis, strijd en
oorlog (2)

Hoorcolleges over Eerste
en TweedeWereldoorlog
Uitgeverij Home Academy geeft

hoorcolleges uit op audio-cd.

Eerste Wereldoorlog en Tweede

Wereldoorlog zijn colleges over het

ontstaan, het verloop en de gevol-

gen van de oorlogen die het beeld

van de twintigste eeuw bepaalden.

Spreker is h¡storicus Maarten van

Rossem.

De Eerste Wereldoorlog werd niet

de "frischer, fröhlicher Krieg" die

de strijdende troepen bij aanvang

voor ogen stond. De oorlog werd

juist' die Mutterkatastrophe" die

miljoenen jonge mannen het leven

kostte en een ingrijpende destabi-

l¡te¡t van Europa veroorzaakte.

De oorlog kende als oorzaak

enkele schoten van een Servische

jongeman Princip die de Oosten-

rijks-Hongaarse troonopvolger
vellen. Door veel historici is d¡t

afgedaan met de conclusie dat als

d¡t zich n¡et had voorgedaan er

een andere aanleiding zou zijn ge-

weest om de gespannen situatie in

Europa tot uitbarsting te brengen.

Van Rossem heeft zo zijn twijfels

dat grote gebeurtenissen alt¡jd het

gevolg zijn van þrote'oorzaken
van politieke, economische of
militaire aard.

Paradoxaal genoeg had de Eerste

Wereldoorlog tot gevolg dat

verliezer Duitsland als sterkste

part¡j uit de oorlog kwam. Alle

andere landen waren sterkver-

zwakt. Duitsland, snel opbloeiend

én rancuneus, hoefde alleen maar

te wachten op een leider die de

kracht aan de rest van de wereld

zou tonen. En die een jarenlange

schaduw over die wereld zou leg-

gen. Adolf Hitler was de leider die

Duitslands kracht aan de wereld

toonde. Maar aan de hand van de

nodige cijfers stelt Van Rossem vast

Duitsers zich meermaals verwon-

derd hebben wat het doelwit
van de Engelsen was. Slechts een

laag percentage van de bommen

viel binnen 7,5 kilometer van het

gewenste doel. Niet raak... maar

slechts binnen een straal van 7,5 ki-

lometer. Hoe ernstig oorlog ook is,

zulke resultaten kun je toch alleen

als dwaasheid afdoen.

Van Rossem vertelt over beide we-

reldoorlogen een uiterst boeiend

en interessant verhaal.

Canon van de bezetting
De Tweede Wereldoorlog is

sowieso een onuitputtelijke bron.

Hetzelfde geldt voor de historische

canon, die na de landelijke ge-

schiedeniscanon al op regionaal en

thematisch niveau veel navolging

heeft gekregen. Nu is er Geschiede-

nis van Nederland"l940-1945, De

Canon van de Du¡tse bezett¡ng.

Auteur David Barnouw als onder-

Tweede Wereldoorlog, hoor-
college over's werelds grootste
gewapende conflict

Maarten van Rossem (2009)

ISBN 978-90-8530-035-9, 4 audio-cd's

en boekje, € 34,95

Uitgeverü Home Academy, www.
home-academy.nl

Barnouws aanpak heeft er voor ge-

zorgd dat de losse vensters samen

toch gezien kunnen worden als

'een lopend verhaa l' over de Twee-

de Wereldoorlog in Nederland. Di-

verse vensters dienen als kapstok

waar enkele andere aan hangen.

Het hoofdstuk'De NSB' wordt
gevolgd door kopstukken'Mussert'

en 'Rost van Tonningen'en 'Joden-

vervolging' door'Anne Frank' en

'David Cohen en Abraham Asscheri

Barnouw heeft gekozen voor veel

personen, die dienen als symbool,

als icoon voor bepaalde evene-

menten of stromingen tijdens

de bezetting. Aandacht ook voor

internationale leidsmannen; na-

tuurlük'Hitleri'Churchill, Roosevelt

en Stalinl maar ook'Montgomery
en Eisenhoweri Speciale aandacht

ook voor de oorlog in Nederlands-

lndië (ondanks de ondertitel van

het boek) en de afwikkeling van en

herinnering aan de oorlog.

Eerste Wereldoorlog, een hoor-
college over het ontstaan, het
verloop en de gevolgen

Maarten van Rossem (2008)

ISBN 978-90-8530-090-8, 4 audio-cd's

en boekje, € 34,95

Uitgeverij Home Academy. www.
home-academy.nl

dat Duitsland niet klaar was voor

de wereldoorlog die was ontke-

tend. Eigenlijktoonden zowel de

As-mogendheden (Duitland, ltalië

en Japan) en geallieerden dat er

van geoliede oorlogsmachines

zeker geen sprake was.

Kenmerkend voor beide hoorcol-

leges is dat Van Rossem weinig

omfloerste taal gebruikt voor

zijn standpunten. Zijn betoog is

verrijkt met de nodige humor, die

veelal voortkomt uit de historische

gebeurtenissen zelf. Hoe treurig

de gevolgen vaak ook zijn, zijn

sommige oorlogshandelingen
gewoon ronduit lachwekkend. Wat

te denken van de legers aan de

Noordafrikaanse kust die doelloos

heen en weer marcheren met als

enige winst'îat ze de weg goed

leerden kennen." Even absurd is de

doeltreffendheid van de Engelse

bombardementen. of eigenlijk,

het gebrek aan doeltreffendheid.

Volgens Van Rossem moeten de

Geschiedenis van Nederland
1940-1945, De Canon van de
Duitse bezetting

David Barnouw (Zutphen 201 0)

lsBN 90-5730-592-5,

176 pagina's,€29,95

Uitgever'rj Walburg Pers,

www.walburgpers.n I

zoeker werkzaam bij het Neder-

lands lnstituut voor Oorlogsdo-

cumentatie (NIOD), heeft in vijftig
vensters de bezetting beschreven.

Het selecteren van de onderwer-
pen is natuurlijk een lastige klus.

Het boek is zeer rijk geïllustreerd

en is voor een breed (en jong)

publiek een mooi overzicht.

Leon Mijderwijk
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Maart 2009. Michiel, een goede

zoekmaat van me, belt dat er
grond ¡s gestort op een grond-
depot te Kruiningen. De grond
zou afkomstig zijn uit een

bouwput in Arnemuiden van

een plek waar vroeger de

haven van Arnemuiden lag.

!k was en ben Michiel zeer

dankbaar voor deze tip. Waar

die tip allemaal toe leidde,

vertel ik verderop, eerst een

beetje historie.

rnrfnu

4rõ

Grote bloei beleefde Arnemuiden in de

15e en 16e eeuw, De Arnemuidense gou-

den eeuw. Arnemuiden fungeerde in die

periode als voorhaven van Middelburg
en Antwerpen. Handelsschepen uit heel

Europa lagen op de rede. Er heerste grote

bedrijvigheid en allerlei handelswaar

werd verscheept naar havens zoals Mid-
delburg, Brugge, Gent en Antwerpen.

\
\
\\ \=\

De zoutketen draaiden op volle toeren en

maakten van ruwe grondstoffen zuiver

zout. Maar de rede van Arnemuiden ver-

zandde, en langzaam maar zeker kwam

het verval. De handelsschepen met hun

grote diepgang zochten andere, diepere

havens. De visserij werd de belangrijkste

inkomstenbron van Arnemuiden en zou

dit nog eeuwen blijven.
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Ad Í i a n u s G e ra o rd sbe rg e n

doteing I 4M- I 500, mooÌe
qoudpat¡no

Blokqewicht Middelburg, l/8 pond

De 8o-jarige oorlog
Deze oorlog was vooral in het begin een

rampspoed voor Arnemuiden. Middel-

burg, dat de Spaanse zijde had gekozen,

werd door het leger van Willem van

Oranje belegerd, maar Arnemuiden koos

de zijde van de Prins, die ons van de tiran-

nie zou bevrijden.

Rond 1 572 trokken wraakzuchtige solda-

ten van het Spaanse leger en Spaansge-

zinde Middelburgers naar Arnemuiden. ln

een orgie van geweld werden 400 men-

sen vermoord en nagenoeg alle huizen

verwoest of in brand gestoken.

Bron: Brochure museum Arnemuiden en

de heer P. Feij.

De vondsten u¡t de bouwput
ln de bouwput, waar ook archeolo-

gisch onderzoek werd verricht door de

Walcherse Archeologische dienst (WAD),

werden behalve fundamenten van latere

bewoning op de gedempte haven, ook

restanten van de houten kadebeschoei-

ing blootgelegd. Foto's en informatie over

de opgraving zijn digitaal te bewonderen

in het museum te Arnemuiden.

lnsiqne, gekroonde vulvo te

paard met kotwats en kruisboog

doter¡ng 1375-1425

Boog met oonziend hoofdje

Opengewerkte

vinqehoed

Ei kel ha nge r, hol exem pl o o r

Gesp, messing

Houten plonk,

65x28cm,3cm
d¡k met twee

¡ngekroste eeu

wenoude spelen;

het molenspel

en hetvos en

ganzenspel

Muntspeld

Gesp, lood/t¡n

Rinus, Bram en Jan, die

in de bouwput met

de detector mochten

zoeken, piepten

heel wat leuke en

bijzondere zaken

naar boven.

De vondsten van het
gronddepot
De tip van Michiel was niet aan dove-

mansoren gericht en opgetogen ging

ik met mijn vaste zoekmaten en goede

vrienden Fon en Hendrick naar de be-

wuste locatie in Kruiningen.

De forse bult grond was aan de op-
pervlakte al goed afgezocht, maar toch

wist Hendrick nog een muntgewichtje

te vinden. Merkwaardig genoeg waren

er geen andere zoekers aanwezig, later

zou blijken dat dit puur kwam door het

feit dat nog maar enkele zoekers op de

hoogte waren van de vondstlocatie.

We besloten elk een stuk af te graven,

waarbij Fon een insigne vond: Maria

met k¡nd in een poortgebouw, datering

i 450-1 500.

Verder vonden we die eerste dag niet

veel, maar met één mooie vondst ¡s het

voor ons al een goede dag. Vastbesloten

om nog eens terug te gaan, togen we

huiswaarts.

ln de daarop volgende weken ontmoet-

ten we ook andere zoekers, het totale

aantal zou uitkomen op circa 17 detec-

toramateurs. Met ontzag keken we naar

Maurice, wat kon die man een kuilen

graven! Heel leuk en spontaan waren de

contacten met de andere zoekers. Er was

geen sprake van jaloezie, integendeel,

we genoten van elkaars vondsten en we

maakten er met z'n allen iedere keer weer

een gezellige dag van.



Pe n nî ng lood/t¡ n A + bu rchtje

Armenpenning

Schoe ngespjes, I ood/t¡ t l

Het was zeker niet zo dat de grond

bezaaid was met vondsten, meermalen

kwam het voor datje een kuub grond

kon afgraven zonder een enkel signaal.

Het succes van Arnemuiden is dan ook

vooral te danken aan de volhardendheid

van een kleine groep zoekers die niet van

opgeven wist.

ln de 7 maanden dat ik er heb mogen

zoeken, ben ik er dan ook meer dan 1 00

Hookgesp

keer geweest. Dit jaar geen vakantie in

Frankrijk maar in Kruiningen.

Plannen
Het unieke van de vondsten was dat

alles dateerde van vòòr 1 570, voor de

verwoesting van Arnemuiden door de

Spanjaarden dus. ln het beginstadium

werd het me al duidelijk dat dit een

bijzondere locatie was, juist vanwege

bovengenoemde datering. Er zouden nog

veel onbekende zaken uit deze periode

aan het licht komen.

Het idee ontstond om meer met deze

vondsten te doen. AIs we onze infor-

matie nou eens zouden bundelen? Een

overzicht van

alle vondsten

dere zoekers

waren er

enthousi-

ast over en telefoonnummers werden

uitgewisseld. Ergens in oktober was het

gedaan met zoeken, de bult grond werd

afgevlakt en er kwam een meter andere

;: i:iil ' K Ilt vrndstffi dntnffi uun uun ilt vïulrnsting

vnn Ænímuidffidssr drSpaninardm v

Muntschotje von zes m¡jtjes

Schoaltje muntbalons

grond overheen. Spijtig dat het gedaan

was met het zoeken, maar nu was de

tijd rijp om onze kennis en vondsten te

bundelen. Alle zoekers werden benaderd

voor een bijeenkomst in een horecage-

legenheid te Kruiningen, deze heeft eind

december plaatsgevonden. De werk-

groep'Arnemuiden" was geboren.

ln de tussenliggende tijd werd de archeo-

logische dienst in de persoon van de heer

Bernard Meylink op de hoogte gesteld

van onze plannen waarop men zeer

enthousiast reageerde.

Ook het museum te Arnemuiden werd

bezocht. Via de vrijwilligers die het mu-

seum runnen (petje afvoor deze mensen)

kwam ik in

contact met

de heer Leen

Schouls,

de voorzit-

ter van het

museum.

Een mogelijke expositie van de vondsten

werd besproken. Het toeval wilde dat dit
prima paste in de thematentoonstelling

die in mei zou beginnen.

t2

Zoekputvon

Glenn
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Hookbuskogels

Mesheftbekroning

Klokje, lood/t¡n

Wrcefbond von tr¡p

Heilig en Profaan
Ook dhr. van Beuningen van de Stichting

Heilig en Profaan had inmiddels kennis

gekregen van de vondstlocatie Arne-

muiden. Groot respect heb ik voor deze

bijzondere man, auteur van de prachtige

boeken'Heilig en Profaan'deel 1 en 2.

Dhr. van Beuningen en mevr. Kicken

bezochten een aantal van de zoekers om

de gevonden insignes te inventariseren

en fotograferen, deze bezoeken waren

behalve leerzaam ook erg gezellig.

ln het nieuw te verschijnen boek wordt
ook ingegaan op de insignes gevonden

te Arnemuiden.

lnmiddels was het eind december, tijd
voor de geplande bijeenkomst. Ook

dhr. Schouls was hierbij aanwezig. Na een

kennismakingsronde werden de agen-

dapunten vlot afgehandeld, we zouden

beginnen alles digitaal vast te leggen.

Met dit alles omvattende digitale bestand

gaat vervolgens de "werkgroep boek" aan

de slag. Uiteraard gaat er behalve naar de

leden van de werkgroep, ook een kopie

naar de instanties die daar belang bij

hebben, zoals de archeologische dienst

ñFr,,Ëi:¡rf -e

4..

a!ll' É

,tJ

Gouden Angel, emiste

I 480-t 483

Fronse Kroon, em¡ss¡e

1385 1389



en het Geldmuseum. Ook was een ieder

bereid medewerking te verlenen aan de

expositie in het museum te Arnemui-

den.

ln het museum zat men ondertussen

ook niet stil, er werden enkele vergade-

ringen belegd, een digitale weergave

gemaakt van de opgraving, en flyers

ontworpen en verspreid.

Museum
Arnemuiden

ftdás buwretumhdú ün de ClesiEsha( teArnemuiden is
een dæl En de rijke hßþde tr Arnemuiden ,chtur Bsoden.
Vele ob'*retr die æuw in de trcnd E.öorgen w¿ren, ¿jn no re
ten in hêr M6eum teAmemuiden

AmateuErcheolosen, de Walcheße A.chælotirche Diens( o hec
MuseumArnemuiden wìllen u væMeræn lareo ren van voor 1570.
Pêlgdms¡nsÍSes. lãkedoden. rekenænninren, onderdelen van
k¿nonnen s nog d mæiÊên bdengri¡b diddijk renr@nsrelling.

D¿ãmaas! kunÈ u op de esÞ vêrd¡eping van he! voormaligê
sEdhuis drtebEid kennismaken met de hßtor¡e En h€t brjzondæ
sRdi€ en har ¡nmn6

'c Uus¡e En Êìæ 8æÍt ën kld hn de d¡b hisror¡e. Ewn erug ¡n
de dld ¡n her lsen hn 100 jær seleden. Ook ¿n de i$eñ¡, mar
Aremuiden om bêkênd sÞâqwordr uiqebre¡d aandachr besr€€d

Her m6eum is open op wæNd4 en arerdq En 13.00 lor 17-00
uuiço mei tot noremhr. Grcêpen op ¡fspÊk her hele iû.
loegang 2,50 eurc. ænioren 1.50 euro Ð k¡nderen mn 6 toL s met
12 ¡ür 1.00 eù.o. E is æk æn combrn¡deloan mqelljk md de
H¡srodsche S.hrysw€rl rê Amnu¡dèn,

MusmAmemúìden
tân€smr 35
4341 ECAmemu¡ds
0ó-555ó8332 (urdens oFninÞuæn)
¡nfo@museumamemu¡den.nl
wvw.müseumernemuiden nl

qrcheologische vondslen von

"de dokke"
Museum Arnernuiden

De samenwerking met de archeologische

dienst, het museum en de detectorama-

teurs was voltooid en werd verenigd in de

werkgroep "De Dokke'i historisch gezien

een toepasselijke naam.

Op 1 mei was de feestelijk opening van

de expositie te Arnemuiden, deze werd

geopend door Bernard Meylink.

Behalve de expositie heeft het museum

nog veel meer te bieden, het is dan ook
zeker een bezoek waard. Openingstijden

en adres zieflyer.

Namens de werkgroep "De Dokke"

Bruno Janson

t4

ìllunßrhntFtrnntÍnrt
Huub Schmitz, in zijn vrije

t'rjd fanatiek amateu rar-

cheoloog vond bij toeval

met zijn metaaldetector de

eefste munt. Daarna werd

eind 2009 in de buurt van

kasteel Montfort, tijdens de

opgravingen door archeo-

logisch adviesbureau Raap

samen met amateurarcheo-

logen van de Heemkunde-

vereniging een omvang-

rijke Romeinse muntschat

gevonden, die van nat¡onale

betekenis is.

De muntschat telt maar liefst

65 zilveren en 6 gouden mun-

ten. De oudste munt is uit

ongeveer I 80 voor Christus,

dejongste uit hetjaar 68 na

Christus.

Vermoedelijk heeft een

Romeinse soldaat de munten

een jaar later vlak vooraf-

gaand aan een militaire

operatie tijdens de Bataafse

opstand begraven, om ze na

afloop weer op te halen. Dat

ophalen was beslist de moeite

waard, de munten kwamen

destijds ongeveer overeen

met een jaarsalaris van een

Romeinse soldaat.

Maartoch is dat niet gebeurd,

waardoor de munten vele

eeuwen in de grond z'rjn

blUven zitten. Totdat Huub

Schmitz uit Montfort ze

afgelopen november vlakbij

de Vlootbeek met de metaal-

detectorvond, nota bene op

ongeveer dezelfde plek waar

in 1 888 ook al eens bij toeval

63 waardevolle Romeinse

munten waren gevonden. Dat

maakt de Montfortse munt-

schattot een bijzonderheid in
Nederland.

De munten zijn inmiddels
gerestaureerd en konden

zondag l3juni op kasteel

Montfort eenmalig bewon-

derd worden. Die dag werden

ook replica's van de munten

onthuld op de vindplaats,

die te bereiken is met een

nieuwe wandelroute vanaf

het kasteel.
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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 Draadloze koptelefoon met

keuzetoetsen wordt bilgeleverd Het huis is afkoppelbaar, Superlicht, de detector weegt nog geen 1 000 gram. De steelverbin-

ding is binnen 3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje 0plaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen

Kijk voor meer informatie op: www xpmetaldetectors.com en www.xpmetaldetectors.com/xpforum

De DEUS is vanaf heden te bestellen tegen een aanbetaling van 250,00 euro. Omdat de belangstelling nu reeds enorm ìs gaan
er uvathttijden ontstaân. Dus moeten we de regel hanteren wie het eerst kont d¡e het eerst maalt. De datun van aanbetaling
vta Giro 4838918 tnv Detect in Enschede bepaald de datum van aflevering
Graag van u eerst een e-mail met uw naam en adres, tel. numme¡ dan krijgt u van ons alvast een PR1 F)RMA FACTUUR per
nail 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-mail kunnen programma's uitgewisseld worden met

andere zoekers.

De basistechniek van de E-Trac komt vân de Explorer SE, 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'1 waardoor
je niet zelf de expert hoeft te zijn.

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken,

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

Volop informatie over

zoektechnieken, vind-
vondsten en

zoekge-
heimen. 360 pagina's
en rijk geTllustreerd

meer dan 400
foto's en tekeningen

in kleur. Meer dan 1000

€ 1495,-
Met accessoires

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

ers) en maak conlact

met de nu al talloze
E-Trac bezitteß.

afb, van vondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen b¡j Detect: maak 39,90 euro over (pottokoslen gratis)

over op GlR) 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanu¡t Selg¡e: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto ovet naat onze

Bdnk: IBAN NLSTRABO 0396743870 SWF|: RAEON12U naar
DETECÍ in EnschedeVergeet n¡et je volledige naam en adres

aan ons door te geven bij de banktransfer ofvia: info@detect.nl
Kies de bijbehorende code voor het boek in de juistetaal: N1003
(Nederlands)

ERIIfI

als de vorige. Door

andere productiewijze

deze magneet echter

dan de oude Powerlift.

79,50 euro

dieper en stabieler!
Detech 5EF zoekschijven zijn stabieler dan
de originele schijven, gaan dieper en de
pinpointing is beter.

Bijzonder geschikt voor terreinen die ffink afgezocht

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

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"xl0" 15"x12" 18"xl5"
E-trac/Expl/Safari t/ ( r' r'
Sovereign / / /
WhitetDFX,MTX - r' / t
XP G-Mäxx en ADX r'
XP Gold Man Power / -

GaíettAce / / /
F¡sher t75 1/ -

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

Hengelosestraat 298, 7 521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



:iExcalibur ll kent twee
voeringen, met 25 en met 20

zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

F- Ç 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 qeleverd met lader, waterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

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

veel duurdere detectors. Lekker licht,
perfecte balans.

Minelab is overtuigd van de
kwaliteit die ze maakt en geeft
maar |iefst 3IAAR
GARANTIE!

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontst0r¡ng, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 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 plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.

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

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardo0r je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

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' hersteltijd, waardoor je meer goede

vooruerpen 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

trF, + tr,
L-l

X-TERRAso5 € 599r-

26 cm

wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

voor w¡e extreem wil!
Specificaties:
- Pl Motion detector
- 11 inchdubbelDschijf
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

- Lithium lon batterij systeem
- Lengte: min.1100 mm, max.1300 mm
- Gewicht 2400 gram

- Steel bestaat uit twee delen

- Extra schijven: beschikbaar

(Levertùd wegens

enorme vf¿ag,

ongeveer 8 weken)

Pl detector met discriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk), Geschikt voor diegene die op

terreinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot ìs, dat de 'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bijvoor.

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt. Monoloop schijve

zijn niet in staat ijzer uit te scha-

kelen en zijn daarom meestal

minder geschikt, hoewel ze

wel iets dieper gaan dan de

DD schijven
en gouden nunten waÍen gevonden, naat wâar nu nienand neer ¡e1s vond. Z¡e h¡et een /J^ |
gouden en een zilveren Kelt. Lees het volledige tes¡verslag op M.detect.nl i ,,. '

Sovereign GT € 895,-De Sovereign GT hoon bij de absolute top!
DiepsEoekende analooe detector voor binnenlandse terreinen. 'P¿terreinen. 'Pakt'vooral ook grotere voonrverpen op diepereDiepsEoekende analoge detector voor

niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zout¡nvloeden. Werkt op I 7

frequenties en is daardoo¡ ook gevoelig voor kleine munties.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel
is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met 8 penlight batterijen klik je in 2

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

wide scan schiil 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.

EMin ¡/ennen: /k heb vandadg de GP ExÍene (vooilopet GPX-4000 en4500) eens

eùt opde prcetgesteld op een gatenkaas akket w¿ar ¡nhelveileden al meet z¡lvercn

26 cm

elliptische
schijf

€ 166,-

€ 995,
Zonder extra accessoirt

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

v0orwerpen.

Voorzien van een 26 cm

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

meer grond afzoekt dan detectors die met c0ncentr¡-
sche zoekschijven zijn u¡tqerust.

€ 3695,

Deze detector is misschien wel

de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen naÞout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaañ

zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 1 8.75 kHz.



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

up detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu

uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter
is op stort en teneinen met veel 

'rrzer' 
€. zqg,-

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

€ 569, - i:'"ï:iJJåiÍi,i.'"','#,.n,* voor ers ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terre¡nen met weinig vervuiling, klei en

€ 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-

teri¡en zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalan-

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

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

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

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

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

de

a. r na.a
Kleur: blauw, zwarl

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

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

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

Met beschermt<ap € 899,-

Deze bijzondere detector bli.jft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond. Nu ook extra grote

wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extrâ kleine

1 5 cm concentrische schijf voonadig. De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schi.jf en met
21 x 24 cm concentrische schijf

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 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

€ 349,"

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenhlassers

Teión

' _Ç ïiï,ä":ïii;::"'"'n vervu"'|ns' 
'.

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

, 15cmc e
25x30 or

-.-¡i- 
-."..,.,
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DETECT - GERT GESINK

Respectievelijk € 849,- en € 899,- Momenteel door de fabrikant niet leverbaarl



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

vormgeving van een Ferrari!

Geen kabe/s meer, ook niet op de zoekschijf, de schij'f

communiceert met de hoofdtelefoon en het huts,

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding

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

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

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

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij

de prijs inbegrepen. Nu al te bestellen! (tegen aanbetalìng van

250,- euro)

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

4,6KHZ

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

speciaal voor hen die naar grotere voomerpen en muntschatjes zoeken.

Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale

5ilencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van

ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.

429,00

549,00

ADX 150, ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1 500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mrcroproceSS0rS

. 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

i n gebouwde tra nsm itter

. Draadloze hoofdtelefoon (W51,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bljna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Voh.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die qelijktijdiq als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

649,00

Draadloze hoofdtelefoons WS f (met 2 kanalen) 169,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen,
lVleteenXP(uitgezonderddeADXl00) kandezoekernuzonderdielastigehoofdtelefoondraadoppad Geenhìndervan
de hoofdtelefoondraad en geen ângst voor kabelbreuken.
DeWSIisopvouwbaarenkleinenweegtT0gram. DeWS2 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)

die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen Oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur.

ÁDVTNTISV



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

I l'l

EE Peeìr¡,r(lwilzrr is ¡t)ri1 l0ì(r

Onderzoek naar rnuntschat in St-Anthonis
8'

L
t)c lììjk\dirn{ \oor hct ( Ullu,
rdcl I rliNìcrl hcelr iD i.ìnìiln(er-
king nret de Yr!i. Un¡.crsircir \lrì
ArÌsterd¡nr rn fcbruiri i¿il djr i¡¡r
rcn inr¡nt¡risrrcnd on<ltrzork ilr
dc ror nr r¡n pftìel\lcr\u! rrrl!c
rrcrl op t[ loL¡tie r¡¡r ctrcìe¡
ern I r¡L Rotilel|\. ntun¡rclt lt s,.

gc\,rnd¡n l)( rrtrrìtschit i. nlJt
.cn illct¡¡l(letecroì ¡fl ngrrì,rfl(D ol,
hct groDdg.'lìred rrn de qcnrrcntc
Sirrt \ntllorri. iloor,rnt,rt¿ur ¡rche
okn)! lìD liu\rcr ù;t \/i¡nen Dr
rDUnt\chrr bcstîôt sil \iil ( ul)h,rl.
i:sl(rür \in lbstrrnror {l¡9 2oS r)

L'hr ), ¿dn ¿nprn)dirs rrìr ,\rr,,l
i)us Pius f ì-llì lbl n (lhr), ((n \!\
tcrriu\ \in ( ll(xlrils Àlhinus I l9l
l9; n (ìh| en ccn scstcrrìus v¡tr
I ucrllr I lb4-13-ìr H¿t rs dc cctst(
kctr rlrt bronzrn Julìb.l!.st(rtii
vJn Postumus irl Nrdcrlîrìd ritì
Betrollùr sor(lcn De l$¡litcit Ynn

de nrunten ir uit¡L,nderliik gocd tc

Murtschât
Op grond ran de srnrenstcllirLg el
dc btpcrkte ¿one vrn veriprei(l¡illl
vrn tlc r¡unten rvordt rcrnroecl
d¡t dc ¡runten oorspronkcliìl r)t
ccn nrurrlschrl hebben btlro,rrcl
Door dc lìiiksclienst rs een prrcÉ ,
sleuveno¡dcrzock uitg.rocrd onr
cvcntuele ¡ndcrc nìunt!n \eilig
t'stcllcn cn krnnis,,p tr dùen
r¡'cr dr cnntext van dczc nrroten
liÌ(lcrs hcr ûnden-oùk rijil il,,,rst
(5ub)rercotL' \ondsru cnlrìr
tÌûgDcntcD lltnneins ¡ift|,\!cr k
cn t¡isrrkt vuurst€er ndùBetìol:
len Fr /ilù gcen nicutrc nrunten
ol grondsporcrr 8È\!ndcr Llit her
onrlcr¡oek bìillL d¡t rlt nrrntc¡
oonprunkcliìk rrr tcr dtl:zrntlrLr¡i

¡rttjr hng' een ¡ni! l¡¡ql. lr.qn
rLn s,¡rrn J)f/c rrtt r\ t|d€nr !8il
lisrlic\(rkÀirììh.dcf lr ì9S6 rn
<lr laagtc rtgrs.hr,ren, \¡r,l)¡)r l
(Ì( rrLilìrtf in,lú l)ou$oL'r t<rtcht
ziif ¡cIonrrn (,!/r.n Jr !r).¡irL

g¡rt hcr vrr nìôedcliik onì ft| I it,,-
el! dcl)osrrre llnìdrr (l( rùilnten
rn guNrrlrt.rhviìkcr \.,n dc si.ìn'
d¡ild. rernrorLlt lnri\ 1,rrr\ viln
J. \'rij( L;ni\(,¡irfr' !.rn \nì\rèr
¡rnr drt <1, n)ull(rì !((lrtcrì ziin
i r een ¡irt rcgulrr'r iLtL(r i)f dil
rìi)rrrnl rvordl Joor dc RijkrlicD{
.crr n¡el,rrl¡nrlrsr urt!,(\o.rd onl
dc jinìuì\tellin! \'in (lù nruntrn l(
bcp rlcn

Tentoonstell¡ng
llrt is <lc tredoclirrg d¡t rlc Dru¡
rerì ir hct gcnrccnt.huis \rn Sirìr
ÅnlhoDis r.nkìong.s(cl(l wd
¡crì, zo(lrr dr hcrjilrichting v.il)
dc ¿rìrrde rì hct gcnre(ntchuji I'
gùr.ilrsrprd- l)c nruntr.hrt ilrt Sint
\,rrhiln,! zal hidclijk t( ri(D ¿iln in
(lc lrnloonslel¡inB'l)r ùnrlcrk¡nt
\¡o Criik' ìn h.t \tuseùnì (ieu
tlurrr ¡in dc oudc gotrschc. kcrkrr
rcn uir dc L5r .curr. Cisr¿llilnr I

(r (.uijk) I)â.rrnr¡st Nordcn lele
rnclcrc.rrclrrologis.lrc r ondstcn uit
{ìrìjk cn tlc rc8io lJntoorìlestcld
I )e tcntoon\t¡lling ror<ìt ¿on

tlag ì rncr ,rnr ll 00 !ur gÈulcnd
cn loopt door to¡ en ¡rcL okr¡l¡rr
rrir dìt irrr. De entrce is !Iitis
Err ior t he¿o¿l; ,r¡n Ilct nruscLtnt
(ieüchìnr r¿ (ìrijk bic¡lt een nrrr¡c
gcleg.nheid onr het rijkc culturccl
rrlß,)ed ujr hcr I ¡nd vin (ìiijk r.

O¡rnrnsrrid.n \,ìr Iìur rìu\crnì
\fcr t¡,t rn nìù( ,'k¡rb.'r: .lir.d¡s
h,r rn illrl !ì irLI.rS I I l)0- I 6 l)(¡ uur,
/Lrrrdrg l:ì 0(l-l- l)r) uur ln rl< rLrn

rrrrr,,ir(lc ì ililiikerì.lr br/ockÍt-

5T-ANTHONIS - ln februar¡ heeft cen archeolog¡sch onderzoek
plaatsgevonden naar de context van een b¡jzondere Laat-Rome¡n-
se muntschat ¡n St-^nthonis. De muntschat zelf is vánaf zondag
2 me¡ te bez¡cht¡gen ¡n Museum Ceuclum te Cuiik. Het gaat om
nunten uit de tijd vãn ke¡zer Poslumus (259-268 na Chr.)

t9

Zeldzame 'gesp' in kerk
RAERD - Een vondst zo groot als oen stu¡ve¿ blijkf een on-
derdeel van een gesp te z¡¡n die misschien wel dats€rt uit
ds Sste eeuw, de eeuw dat Bonifatius werd vermoord.
Sinds het'muntie'eind ianuari in de kerk van Raerd werd
gevonden. breken deskundigen zich er het hoofd over.
,,Het kan nog wel een jaar dursn voor we zekerfieid heb-
ben", vortslt Jolle Rollema van do Lâurentiuskark die mo-
mentsel gerestaureerd wordt. Op de gesp is een kruis te
z¡en mot in het midden het hoofd van Christus. Maar h.t
kan ook een efbeelding van de Vikingen ziln uit de 9e of f)e
eeuw, stoh Hindrik de Jong van het Archeologisch Wurt-
brbân. Ol van de Angel-Saksen. Of er in de achtls e€uw El
kerten in Friesland bestonden, valt moe¡l¡¡k te zeggon. Sts-
nen gebouwen warsn or tosn nog n¡et,

Folo AJb€rl Rernslra/Brtksdiensl Culturæl Elqoed

Parregaster schatzoeker heeft goud in handen
PABREGA - Delectorhobbyist
Hielke Rein Koopmans uit Pa-
rega stuitte onlægs op een gou-
den munt. In een weilând net
bulten ziin woonplaats sloeg
z¡jn werktuig alarm boven een
Fræse 'Ecu d'Or de la chaise'
met erop Koning Fillps IV. On-
derzoek wæs uit dat de munt ¡n
1337 is geslagen en een waude
vertegenwoordigt van een kleÈ
ne €2000.

De twintigjarige mateur-ar-
cheoloog wist meteen dat hij
goud in handen had. ,,Dat seach
ik gelyk." En dat hij een unieke

Ds be¡doz¡¡den van dedoorH¡6lke Roin Koopmans gevonden goudon
munt. totoSLc/catfins %n dervæn

vondst had gedam. Een schat- wil de verwachting in die krin-
zoeker hoort eens in de zeven gen. ,,Dus dm komt it foar my
iaareen gouden munt tevinden, noch kekt op tiid."

Want al vmal z¡jn derliende
schuimt Koopmans weilanden
af met een metaaldetector. In
navolging vil wijlen zijn pake
Hiele, die een voorkeur had
voor de grond rond oude boer-
derllen, en heit Anne.

Hielke Reins appæaat speurt
tot op 25 centimeter diepte.
Maar grolere zaken - die æn hal-
ve meter in de boderf liggen -
verraadt het werktuig ook. ,,Hy
is wol skerp."

Door de juen heen kwam de
lw¡ntiglar¡ge Pâregaster,,fan
aìles tsiin". Ringen, gespen, vin-

gerhoedles, munten. ,,Alles wat
fan metaal is, fyn ik." De bodem-
vondsten staan keurlg uitge
stald in vitrins. Eentje ¡n het
ouderliik huis in Parregaen een-
t¡e ln zi¡o woonruimte in Velp,
war hlj lmd- en walermanage
menl studeert am Van Hall [¿-
rensteln.

De dertiendæeuwse munt
kre€g onderlussen een veiliger
plek de kluis. Toch wil hij
nieuwsgierigen zijn schat niet
onthouden: ti¡dens de open da-
gen in de plaatselijke kerk stelt
Koopmans ziin vondst tentoon.



Bracteaatfibult

Pseudo tremissis toege-
schreven aan hetvolk
von de Allemani

Triëns geslogen do
Madelinus te
Maostricht

Steunarmfrbulo
met puntcirkel
verslefln9

mer

Piramidevorm¡g r¡em-
beslog

Solidus Honorius
Augustus,
392- 423

400

525

374
De Romeinen worden in
Thracië door de Goten
verslagen

. 476
Keìzer Romulus Augustus
wordt afgezet, het West
Romeinse rijk houdt op te
bestaa n.

486
Clovis I verslaat de laatste
Romeinse veldheer en
vormt het Frankische rijk.

500
Rond hetjaar 500 bekeert
Clovis I zich tot het Chris-
tendom.

450
De Angefen en Saksen val-
len via o.a. de Friese kust,
Engeland binnen.

459
Einde van de Romeinse
perioden in de lage
landen.

550
ln Maastricht wordt be-
gonnen met de bouw van
de St. Servaes kerk.

558
ln Utrecht sticht de Fran-
kische koning Dagobert
een kapel.

600
Ca.600 komt bij de
overblijfselen van een Ro-

meinse vesting Dorestad
tot bloei.

650
De Friezen veroveren het
gebied van de grote rivie-
ren. Dorestad en Utrecht
worden Friese steden.

:. 406
Germaanse stammen
trekken de Rijngrens ove¡
de Frankische stammen
veroveren Belgische
gebieden.

4',I0

Rome wordt door de Go-
ten onder aanvoering van
Alarik geplunderd.

Tiiüiin DEEL2

Concept/tekst: Kees Leenheer

Foto's: diversen, bron: diversen



Denarius von Lodewijk
deWomq8l4-840,
geslagen te Dorestod

Gouden pinkûng

Leer (schede) beslag

Vikingsierraad

Gouden knoopring van
deVikingen

Kled¡nghookje

Medaillonfrbula met
kruis

Sceata,type
stekelvatken

een kubo-octaëde¡

S ch ij ffr b u I a m et d i eraf-
beelding

Riemtong met kruis-
mot¡ef

MuntvonTiel, keizer
Hendr¡k11,1014-1024

Grote,768 - I l4

675

: 68e
De Friese koning Radboud
wordt bij Dorestad door
Pepijn ll verslagen. De
Friezen worden naar het
Noorden terug gedron-

9en.

690
ln 690 stapte de mon-
nikWillibrord vanuit
Engeland bij Katw¡jk (aan

de monding van de Rijn)

aan land om de Friezen te
bekeren.

696
Willibrord gaat in Utrecht
wonen en sticht er een
kerk.

719
De Karolinger koning
Karel Martel voegt het ko-
ninkrijk der Friezen na het
overlijden van hun koning
Radboud in het voorjaar
van 71 9 voorgoed aan het
Frankisch rijk toe.

825

771

Karel de Grote wordt na

de dood van de koning
Karloman, alleenheerser
over het Frankische rijk.
Karel had overal in zijn
rijk paleizen. ln Nijmegen
verbleef hij in hetValkhof.

772
Het in 770 door Lebuinus
gestichte kerkje in Deven-
ter wordt door de Saksen
verwoest.

814
Karel de Grote overlijdt in
Aken. Lodewijk de Vrome
volgt hem op.

734
Aan de Boorne in Fries-
land wordt een opstand
van de Friezen door ko-
ning Martel neergeslagen.

754
De missionaris Bonifatius
wordt bij Dokkum door de
Friezen vermoord.

840
Lodewijk de Vrome
overlijdt.

843
Verdrag van Verdun. Het
rijk van Karel de Grote
wordt verdeeld onder zijn
3 kleinzoons.

447
De Vikingen vallen Dore-
stad aan.

850/8s7
De Vikingen vallen Utrecht
en Dorestad aan.

881
Deventer en Zutphen
worden door de Vikingen
aangevallen.

975

925
Nederland wordt deel van
het Duitse rijk.

9s0
ontginningen in Holland
en Utrecht.

98s
Onstaan van het graaf-

schap Holland.

1 006/1 007
Tiel wordt door de Noor-
mannen geplunderd.

I 009
Utrecht wordt aangeval-
Ien door de Noormannen.

101 4
Stormvloed zorgt voor
veel doden en grote
schade.

1018
Ontginningen in Holland
en Utrecht.



Friesland Detectors importeur
van Golden Mask detectoren

Er komen de laatste jaren steeds meer

nieuwe merken detectoren op de markt.

Veelal goedkope apparaten van de

onderkant van de markt, maar er z'rjn ook
positieve uitzonderingen zoals bijvoor-

beeld de Golden Mask. Deze detectoren

worden gefabriceerd in Bulgarije, een

land waar ook al diverse andere de-

tectorproducten vandaan komen. De

detectoren zien er erg goed uit, maar

leveren daarnaast ook nog eens goede

prestaties voor een verrassend lage prijs.

De detectoren zijn inmiddels in Engeland

getest en heel goed ontvangen. Fries-

land Detectors is onlangs gestart met de

verkoop van detectoren en accessoires

in Hindeloopen. Naast het merk Golden

Mask importeert Friesland Detectors ook

diverse detectoren van Deeptech en zijn

ze ook dealer van White's.

Cl u blokaal Metaaldetector & bodemvondsten-foru mcl ub

Vanaf 20 september is er een eigen clublokaal voor de metaal-
detector & bodemvondsten-foru mclub'wwwjozefherman.
forum2go.nl'in de lJzeren man te Eindhoven.

Officiële opening is op 20 september om 19.00 uur
(één consumptie gratis). Alle metaaldetector hobbyisten
zijn welkom.

Het is de bedoeling dat de club iedere laatste maandag van

de maand vanaf 19.00 uur geopend is. Er zullen dan een

archeoloog en een deskundige op het gebied van munten- en

bodemvondsten zijn voor determinatie van uw voorwerpen.
Ook is er een metaaldetectordealer aanwezig.

Zondag 26 september ¡s er vanaf 09.00 uur een Munten &

Bodemvondstenbeurs en Braderie. Je kunt er ook een metaal-

detector kopen of ruilen en er zijn allerlei activiteiten, o.a. een

tombola waar diverse ¡tems verloot worden. Uiteraard kunt u

ook tegen betaling een drankje en hapje nuttigen. De prijzen

zijn betaalbaar.

Friesland Detectors, Buren 19,8713 KB

H i ndeloopen, Tel. O6-4'17 6347 5

info@friesla nddetectors.n I

Entree: '1,50 euro (DDA-leden betalen slechts 1 euro).

Zondag 26 september een kraampje huren voor verkoop

van bodemvondsten? Maakvooraf25 euro overop rekening

1106342 t.n.v. JWP Herman te Eindhoven.

Kijk voor de actuele info op: wwwjozefherman.forum2go.nl

Locatie

De lJzeren Man
Javalaan 149
5631 DB Eindhoven

Heeft u vragen?
jozefherma n@kpnpla net.n I

Of bel voor inlichtingen: 06-30480948

2Z
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'! Grl mee met de'Vondst van het jaar

en maak kans op een boeken-

Schrijf een verhaal van tenminste 150

woorden en stuur duidelijke foto's mee (hoge

resolutie) van het door u gevonden object.
Alles van vóór 1500 dient te zijn aangemeld.

DETECTOR MAGAZINE 111
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t.w.v.80 euro!
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Detectors . Accesoires. Schepp€n . Occasions

, Wit je ons liever bezoeken?

Maak dan ever-1, een 2-5 45,25., - . -?ì..

Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.nl en bestel vanuit je Luie stoet.
Wij zorgen voor een sne[e levering van: I, Munsters

etectie

Ûpfnry! couaen drieknoppen fibula

Voor de Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland ben ik dringend op zoek
naar de vinder die in het najaar
2OO7 of voorjaar 2008 op Walcheren
een gouden drieknoppen fibula
heeft gevonden.

Zeldzaam
De vondst heeft enige tijd op een web-
site gesl.aan, maar ik weet niet meer
welke. De vondst van een dergelijke
fibula is voor Nederland in ieder geval

al zeldzaam, maar het belang van de

vondst en de informatie over de vind-
plaats is van onschatbare waarde voor
de geschiedenis van Romeins Zeeland.

Publicatie
Ik ben bezig met een hoofdstuk
over deze periode voor een nieuw
te verschijnen 4-delige reeks

'De geschiedenis van Zeeland', en

indien de vindplaats werkelijk op
Walcheren is, betekent deze vondst

een belangrijke aanvulling op onze

kennis van Laat-Romeins Zeeland. Een

afbeelding van de vondst zou een aan-

winst zijn voor de publicatie. Ik dank u

bij voorbaat voor uw medewerking.

Wie heeft de juiste tip? Reageer dan zo

snel mogelijk naar onderstaand adres.

R. M. van Dierendonck

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Adviseur archeologie

Postbus 49

4330 AÄ Middelburg

0118-670877

rm.va n.dierendonck@scez.nl



Tekst / foto's : Gert Lugthart
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ZilverenTholer

von Kaufbeuren

1541, geslogen in

noom Karcl U

voor de Beíerse

Vrije stad

Koufbeuren.

28,1 gram,

diametet40mm.

wat ligt is het vast bingo'i Het was

*" n, [ï:'"Ï:: ffi :Ii,""""', #: ',n

signalen en deden geen noemenswaardige vondsten.We
besloten om nog een andere akker te proberen. We liepen
weer terug en op zo'n 75 meter van de auto kreeg ik een

'þigasignaal'i zo'n knal zoals je

bij een colablikje krijgt.lk riep

mijn broer, die direct kwam

kijken. lk schatte op basis van

het geluid in dat het voorwerp

vrij diep lag en zei tegen mijn
broer dat dit wel eens iets

bijzonders kon zijn. lk zette de

schep in de grond en begon te
graven. Eén schep, twee schep-

pen, drie scheppen en nog

had ik het er niet uit. lk groef
verder en zat al op zeker 20 cm

DETECTOR MAGAZINE 111

kippenvelmoment
van:

I\tlc¡v" I

to"ià.n
þ

Het was januari 2008 en

het jaar was zeer nat be-

gonnen. Mijn broer kwam

met het idee te gaan

zoeken. We wilden een

beetje in de buurt blijven.
ln de omgeving hebben

we een poos rond getoerd

en de akkers bekeken. Die

waren door het natte weer

bijna niet begaanbaar. We

besloten om richting de

hondsrug te gaan. Hoog

en droog. Uiteindelijk kwa-
, men we terecht bij een

, akker die wel begaanbaar

was. lk was er al eerder
geweest en had toestem-

ming van de landeigenaar

om te zoeken. lk zei tegen

mijn broer:"lk vermoed dat
hier niet veel ligt, maar als er

P-v{kf cln:¿rut

diepte. lk gooide er

weer een schep grond

uit en zag opeens een

"knoeperd"van een

zwarte munt liggen.
"Bingo" schreeuwde

ik. Mijn broer vloekte

inwendig: "Weer jij!!!'i

Hij pakte zijn mobiel-

tje en nam een foto,

terwijl ik de munt
oppakte en het zand

eraf wreef.

Op de voorzijde zag

ik een duidelijke kop

en op de achterzijde

zag ik een wapen. lk

wist dat dit een mooie

duidelijke munt was. Vervolgens zochten we de plek systema-

tisch helemaal al maar vonden helemaal niets meer.Thuisge-

komen heb ik de munt schoongemaakt, gefotografeerd en de

foto op het forum'm u nten bodemvondsten.n l' gezet.

Al heel snel kreeg ik vele reacties én de juiste determinatie!

Het bleek een Zilveren Thaler van Kaufbeuren 154'l te zijn. De

munt was geslagen in naam van Karel V voor de Beierse Vrije

stad Kaufbeuren en had een gewichtvan 28,1 gram en een

doorsnede van 40 mm! lk heb de munt daarna aangemeld bij
provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden en bij Jan van

Pelsdonk van het Geldmuseum en kreeg hele leuke reacties

terug. Het bleek dat de munt vrij zeldzaam was. Van deze

munt zijn er maar 5 in Nederland gevonden!"

Wie wil er niet zo'n dikke munt vinden als in het kippenvelmo-

ment van Roelof Klasens? Roelof is ruim 15 jaar bezig met de

hobby.'Als 1 6-ja ri ge had i k een Micronta-detector. Toen die

2 jaar later stuk ging, stopte de hobby. Vijftien jaar geleden

pakte ik de draad weer op via een collega op het werk. Na een

metaaldetector gekocht te hebben - een Garrett - ging ik voor

de eerste keer met mijn broer zoeken en vond gelijk duitjes.

rDp 
1

2 Zilveren 28 sluiverstuk van Kampen, 'l 61 2-

1619.

3 Zilveren reichs thaler van aartshertog
Maximilianus uit het jaar 1615, Oostenr¡jk.

4 16e-eeuws messing muntgewicht voor
halve nobel, geslagen in de stad Emden in

Ost-Friesland, Duitsland. Op de achterkant
een harpij, een m¡hologisch vogelvrouw-
figuur. Er is maar één vergelUkend exem-
plaar bekend, wel van een andere maker.

5 Zilveren Spaanse reaal van Ferdinand en

lsabella, zwaar gesnoeid 1 479 - 1 504.

6 Vogelkooi knoopje, messing, 1 5e eeuw.

7 Zilveren belletje, vermoedelijk 16e eeuw.

I Twee zilveren laktempelzegels, 17e - 1 8e

eeuw.

9 Messing tussenstuk van dolkje, vermoede-
lijk 16e , I 7e eeuw.

'10 Dr¡e gespjes, messing, vermoedelijk na

1 s50.

a)
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lk was gelijk weer verkocht. Nu zoek ik met een X terra Mine-
lab 705. lk heb altijd elk vrij uurtje gezocht. De laatste jaren

zoek ik wat minder. lk ben nu ook heel erg actief op het forum
'm u ntenbodemvondsten.nl'.

Op het veld ga ik graag al-

leen zoeken, en ik heb een

voorkeur voor akkers. Maar

ik ben bijvoorbeeld ook
maanden bezig geweest

om bij een bedding van een

stroompje steentijd-vonds-
ten (uit het neolithicum) te
verzamelen en deze in kaart
te brengen. Daar heb ik 1 6

jager-kampjes ontdekt en

met GPS in kaart gebracht.

Later heb ik al deze gegevens

overgedragen aan de provinciaal archeoloog die de gegevens

en vondsten bestudeerd heeft. Hij heeft dit verder vastgelegd
en gedocumenteerd voor het nageslacht.

Tien jaar lang heb ik op de akkers rond de vesting Bourtange
gezocht. Ook heb ik meegeholpen met archeologische op-
gravingen in Bourtange, maar deze vondsten zijn natuurlijk
niet in mijn bezit. Mijn eigen vondsten van de akkers bewaar
ik allemaal bij elkaar en het zijn meer dan 1000 voorwerpen.
De bedoeling is dat ik van deze vondsten van Bourtange een
boekga makeni' 

, ;:

We gaan naar de top 10 van Roelof. Het viel hem nog niet

mee om er 10 te kiezen uit de vele voorwerpen die vooral in

het noorden van Nederland zijn gevonden. Vooral duidelijke
voorwerpen, die goed in een bepaalde tijd te plaatsen zijn,

hebben zijn voorkeur. Op één staat de munt van het kippen-
velmoment. Op de tweede en derde plaats staan ook mooie

grote zilveren munten.

"lk ben vooral op zoek naar plaatsen waar je specifiek iets

kunt verwachten, gezien de geschiedenis van de streek. Dat

vraagt erom dat je je verdiept in de geologische ligging van

bijvoorbeeld de wat hogere gebieden. Bijvoorbeeld bij ons in

de streek bestond het hele gebied een paar honderd jaar ge-

leden uit veen en moeras. ln de winter waren er van Emmen

naar Roswinkel maar twee doorgangen, namelijk bevroren

karrensporen. lk lees dan de geschiedenis over deze tochten.
ln die tijd tot trok een leger van ruim 3000 man over dit spoor

naar het Noorden om Bourtange te ontzetten. Doordat ik
me hierin heb verdiept, zie ik dit als ik op deze plaatsen zoek

helemaal voor me! Soms vindt je ook daadwerkelijk het bewljs

daarvoor door vondsten van voorwerpen of munten uit die

tijd, wat mij een bevestiging geeft van de geschiedenis. Dat is

pas echt genieten van de hobby!"

Wat is úw
kippenvelmoment?
Deel uw ervaringen met collegazoekers:

geef u op voor een Top 10 interview!

Stuur uw opgave naar:

redactie@detectoramateur,nl



FRIESLAND

r Friesland detectors
lmporteur van Golden Mask /
Deeptech / Rex / Black Ada digging
tools
Dealer van White's / accessoires

Buren r9, 8713 KB Hindeloopen
tel. o6 - 4t 7 63 47 5 (zonder afs praa k)

E-mail : i nfo @fries landdetectors. n I

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

\Jleth. Beerdastraat 2r,

9298 P\ll Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 41 39 77 (op afspraak)
E-mail: i nfo@detrijestinzen.nl
I nternet: www.detrijesti nzen. n I

t Zuiderzee Detectors
XP / Tesoro / Laser / Mìnelab
lnruil mogelijk / verhuur / accessoires /
boeken

Tuinen 3t,87t3 KM Hindeloopen
tel. o6-3o32o93't
E- m a i I : info @zuiderzeedetecto rs. n I

:-t'

DRENTHE

r Detectorg¡gant
White's / XP detectors / Tesoro /
Minelab / verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

FLEVOLAND

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

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

UTRECHT

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

Zwaluw 15,3752 Nll Bunschoten
tel. o33-zg9 94 9r , mobiel o6-z1 885695
E-mail: info@ midholland.nl
I nternet:
wwwmidholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

GELDERTAND

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

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch

I nternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie

tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o7) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl

Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

lYiking / Lortone tumblers / EMAG/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2,57c2 LH Helmond
tel. (o492) 57 4525
E-mai l: i nfo@ metaaldetector. n I

I nternet: www. metaaldetector. n I

www.tesoro.nl

BELGIË

f Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Mine-
lab / diepzoekers / ondenrvaterdetectors

/ pijp- en leidingdetectors / bodem-
radar Nokta Colden King / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
opsporingsservice

Hagedoornstraat 12,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen,
België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5t | 24.o7.55
Csm o47713'r.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be
I nternet: www. belgadetect.be

lfingerdstraat 6, 664t BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63
E-mail: w.hofman@chello.nl
I nternet: www. metaaldetectie.com

NOORD-HOtLAND

r Handelsonderneming
D. f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Blisstool / Fisher / White's / Troy
I m porteu r: Anderson detectorstelen
+ accessotres

Byte rc, 774-r MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8 -
E-mai l: i nfo@detectorgigant.n I

I nternet: www.detecto rgi ga nt. n I

.i: Tesoro / Minelab / llhite's / XP /' 
Powerlift zo I Handboek voor zoekers /
Verkoop / Verhuur / lnruil / Opsporing

.J

Pieter Maatsstraat \z
1777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 593286,fax (ozz7) Sg1129
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www.dllaan.nl

Wooldriksweg 88,75t2 AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 e, fax (o53) $4 55 58
E-mail : info@detect. n I

I nternet: www.detect.nl

ì
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gewicht

til ßAtAilts

Als vervolg op het artikel
over muntgewichten in

Detectormagazine 105,

behandelen we in dit arti-
kel muntgewicht-balansen

en toebehoren.

unten werden met behulp van

muntgew¡chten gecontroleerd

op een gevoelige balans. Als de

balans in evenwicht was, stond

de naald rechtop. De schaaltjes zaten met

drie koordjes via een haakje vast aan de

balans. De nauwkeurigheid hiervan was

in de 16e-17e eeuw ca. 0,05 gram, (1 aas

= 48 mg en 1 grain = S3 mg).

Foto 1 Balans met een ronde en een

driehoekige schaal. De balans heeft een

uÌteinde van het type zwanenhals. Afmetin-

gen: balans 90 mm, de naald 48 mm, ronde

schaal diameter 30 mm, driehoekige schaal

42x42x42mm.
Deze balans heeft een ronde en driehoe-

kige schaal. Op de ronde schaal kwam

het muntgewichtje en op de driehoekige

schaal de munt. De schalen hangen aan

drie groene koordjes via een S-vormig

oogje aan de balans. Er zijn ook balansen

met twee ronde schalen bekend.

z8
Foto 2 Bolans met twee ronde schalen.

Afmetingen: balans 125 mm, naald 5B

mm, ronde schalen diameter 45 mm. Op

de balans-arm staat JAN LINDERMAN

AMSTERDAM 1749,

Vaak waren de schalen gemerkt door de

maker met (een) lette(s) of een symbool.

Soms werd hetzelfde merkteken gebruikt

als op de muntgewichten. De vorm

van het balansuiteinde was soms ook

verschillend.

DETECTOR MAGAZINE 1.II
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Foto 3 Schaal met merk ll met hart met

pijl en drie gaatjes voor de koordjes en

een lijnversiering langs de randen. Het

materiaal is vert¡nd messing, waardoor het

zilverkleurig lijkt. De afmetingen zijn 53 x 53

x 53 mm. Massa 6,4 gram.

Door detectorzoekers worden de schalen

ook gevonden, maar niet alt¡jd herkend.

Zelf zocht ik op een bekend veld en vond

een verbogen driehoekige schaal met

merk.Toen ik het aan een andere zoeker

liet zien, dacht hij dat het rommel was. De

3 gaatjes voor de koordjes zijn duidelijk

aanwezig op foto 4.Zozie je maar, niette
snel iets weggooien als je niet weet wat

het is. Op foto 5 is ook een voorbeeld te

zien van een verbogen schaal.

Foto 4 Een driehoekige balansschaal,

welke verbogen is gevonden, met merk M

ofW. Ik heb er nog geen maker aan kunnen

koppelen. Gevonden in Deventer.

De afmetingen zijn ca.60 x 60 x 60 mm.

Massa 7,9 gram.

Foto 5 Een verbogen driehoekige schaal

met drie kleine gaatjes voor de koordjes en

een lijnversiering langs de rand. Er staat ook

een merk lelie op. De afmetingen ca. 65 x 65

x 65 mm. Massa 10,7 gram. Gevonden door

@ Sheep.

Foto 6 Een driehoekige schaal met

gevouwen hoekjes en het jaartal I 61 6

en de letters lVB, hart mettwee pijlen. De

afmetingen zijn 70 x 70 x 70 mm. Massa is

onbekend. De maker IVB = J. van Bochum

uit Keulen. Deze schaal is gevonden door

Hennie de Graaff.

zg

De geldwisselaar

en zun vrouw

Marinus Claeszoon

von Reymerswoele

I 541
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wordt soms ook gevonden met een

detector. Hier een vouwbalans, gevonden

bij Kampen. (De juiste datering is lastig,

mogelijk 15e eeuw, vondst context).

De vouwbalans werd door de Romeinen
gebruikt tot de I 7e eeuw.

Foto 7 Een vouwbalans met een lengte

van 135 mm. Collectie Bruno.

Foto 8 Dezelfde vouwbalans met één arm

omhoog.

Wat ook wel wordt gevonden met de

detector zijn de sluitingen van een munt-
gewichtdoos. Hiervan zijn veel verschil-

Iende modellen bekend. Het materiaal is

meestal koper of messing en een enkele

is van zilver. Op grote dozen zaten tot
drie haakjes. Dezezi)n ca.30 mm lang en

van eenvoudig model tot zeemeermin.

Folo 9 Muntgewichtdoos van H. Linder

man uit Amsterdam. Ca. 1750. Als sluiting

een haakje in de vorm von een zeemeermin.

De afmeting van de doos is ca. 14 x 7 x 3,5

cm.

Foto 10 Een Duitse muntgewichtdoos uit
1653. Mooi versierd met houtsnijwerk en

drie haakjes. De afmeting van de doos is ca.

25 x 13 x 3,5 cm.

Foto 1 I Verschillende haakjes waarvan

de onderste twee niet zijn afgewerkt (half-

fabricaat). De lengte van de haakjes is ca.

30 mm. Detectorvondsten uit Amsterdam.

Advies aan detectorzoekers: kijk nog eens

in de rommelbak of je iets tegenkomt!

En tijdens het zoeken niet te snel'rommel'

weggooren.

D.J.deWitt

Enschede

dj mu ntgewicht@telfort.nl

Gebruikte literatuur:

Scales & Weights, Bruno Kisch, Londen, 1 965.

2000 jaar gewichten in de Nederlanden,

Houben, Lochem, 1 980.

ä!*:ir-
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Gezocht: Laatm iddeleeuwse muntgewichten

ln 'l 998 verscheen van de hand van G.M.M. Houben een boekje onder de titel
De oudste muntgewichten uit de Nederlanden 1300-1600.

Enkele leden van de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging (www.gmvv.

org) hebben het plan opgevat een nieuw boekje over dit onderwerp uit te bren-
gen en zij zoeken daarom uw medewerking. Wie wil ons helpen aan informatie
en foto's van muntgewichten, gevonden in de Nederlanden, en daterend uit de

periode i 300- 'l 600? Volledige geheimhouding indien gewenst, maar ook het
vermelden van de naam van de eigenaar is mogelijk.

Uw reacties graag per e-mail naar djmuntgewicht@telfort.nl

D. J. de Witt

Afb. 1 Vierkant, gehakt muntgewicht uit

Brugge, voor een Gouden Rijder van de

Nederlanden. Merk: binnen een vierkant

een naar links rijdende ridder. Datering:

ca. 15e eeuw. Massa 3,6 gram. Afmetin-

gen 13 x 13 x 3,5 mm. Detectorvondst

Deventer, collectie D.J. de Witt.

Afb. 2 Rond muntgewicht voor een

Postulaat gulden van de Nederlanden.

Voorzijde: binnen een streepjesrand een

gelobde rand met drie hoeken, hierin een

wapenschild met centraal een leeuw.

Achterzijde; binnen cirkel een dertienpas,

opschrift POS (afkorting voor Postulaat-

gulden), snedegetal 81 (LXXXI). Gemaakt

volgens het mu nttarief 1 499. Massa 2,86

gram. Afmetingen: doorsnede ca. 18 mm,

dikte 1,5 mm. Collectie D.J. de Witt.

Afb.3 Rechthoekig, gehakt muntge-

wicht, mogelijk uit Brugge, voor een

zilveren Groat uit Engeland. Merk: binnen

een cirkel een parelrand; hierin een

gekroond hoofd geflankeerd door twee

kleine cirkels. Datering: ca. 15e eeuw.

Massa 4,03 gram. Afmetingen 18,5 x 10 x

3mm. Detectorvondst provincie Zeeland,

collectie Stef.

Afb. 4 Rechthoekig muntgewicht,

naar de top iets afgeschuind. Mogelijk
gemaakt in Noord-Frankrijk. Voor een

Lion dòr uit Frankrijk. Merk: binnen een

vierkant een streepjesrand; hierin een

liggende leeuw. Datering: i4e eeuw.

Massa 4,77 gram. Afmetin gen 12x 14x 4

mm. Detectorvondst Damme in België,

collectie Bruno.

Bti ;,¡-1,,',il¡l+-1 .1qi**rr#ff

ln Engeland worden in het komende

najaar weer diverse rallies georganiseerd.

Dit zijn zoekwedstrijden van 1, 2 oÍ 3

dagen op heel grote akkers. Afhankelijk

van de grootte van de rally komen daar

100 tot 500 mensen op af. Die kamperen

dan op het rallyterrein in campers,

caravans of gewoon een tentje.

Op deze rallies wordt gezocht naar verstopte

penningen en uiteraard naar natuurlijke

bodemvondsten. En zoals al heel wat

Nederlanders zelf hebben kunnen ervaren,

worden er heel wat leuke vondsten gedaan.

Romeinse, Keltische en middeleeuwse

munten en voorwerpen zijn geen

uitzondering.

Zie voor meer informatie over rallies in

Engeland:

http://www.rallyuk.org./

http://www.detectoramateur.nl/nieuws/dda/

I 26-zoekdagen-rallies-in-en geland.html

http://www.treasurehunt¡ng.(o.uk/rallies.html

http://www.metaldetectin gfotum.<o.uU

viewtopic.php?f=35&t=827&start=0

http://www.thesearcher.(o.uk/events.php

http://www.weekendwanderersdetecting.com/

Meer informatie over exportvergunningen

van bodemvondsten, zie de site van

Mid Hol la nd detectors: http://www.detector.nl/

l1



2/3 Ru¡tergroot zj. Z¡lver.

MuntheeÍ: Margarctho ll von Constantinopel
(l 244-l 280) Muntploots: Volencîennes

L¡t:Cholon139

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

Tl r v nlgtnfu pitp is missrhien

rrutl wnzilvwffimun\t

Lo ntoo rnlood, hovenlood of
poolkistlood von Enkhuízen

We zijn op bezoek bij Dirk v/d Kooy.

Dirk, die al van jongs af aan in Hin-

deloopen woont, was al heel vroeg
geÏnteresseerd in oude spulletjes. Als

er weer eens een stevige wind vanaf
het lJsselmeer over het stadje waaide,

kwamen regelmatig de kanten van de

sloten in het stadje gedeeltelijk droog
te staan. En daar zochten Dirk en zijn

vrienden naar pijpenkopjes, du¡tjes en

allerlei andere oude dingen.

Ongeveer 1 0 jaar geleden is Dirk met

de detectorhobby begonnen, waarvan

de laatste 3 jaren best wel fanatiek. Als

de bakken en doosjes met vondsten te
voorschijn komen, staan we verbaasd

dat hij dit allemaal in zo'n betrekkelijk
korte tijd heeft gevonden. Wil Kuipers

heeft jaren geleden de stelling gelan-

ceerd dat een zoeker ongeveer eens in

de zeven jaar goud vindt. Maar als we

de prachtige vondsten bekijken die Dirk

u¡t 1918, d¡t waren belost¡ng-

Ioodjesvoor de inqong von de hoven

von Enkhu¡zen Ten onrechte worden deze loodjes als

vuu rbaak- of ton ne loden gezien

(Bron: Alex Kussendraqet en Pelsdonk0l 07)

heeft gedaan, gaat die stelling dus voor

hem niet helemaalop.

Zoektechnieken
We raken aan de praat over het zoeken

zelf; Dirk heeft daar zo zijn opvattingen

over. "Zoekers hebben over het alge-

meen veel te weinig geduld, als ze geen

5 duiten in een uur vinden, vliegen ze

al weer weg naar een andere zoekstek.

Je moet gewoon heel rustig zoeken en

een zo'n laag mogelijke discriminatie-

instelling gebruiken. Ook gebruik ik

altijd de handmatige grondbalansinstel-

ling op mijn detector. Dat is veel beter

dan een automatische instelling, maar

de grondbalansinstelling moet je wel

heel secuur instellen want anders mis je

te veel vondsten. Hebje hier geen ge-

Hindef oopen kreeg in 1225

stadsrechten en was lange tijd

lid van het machtige Hanze-

verbond. Er ontstond toen een

bloeiende handel met Skandi-

navië, de Baltische landen en

Engeland. De vondsten die we

die avond te zien krijgen, tonen

aan dat het een stadje is met

een heel oude historie.



duld voor of geen feeling dan kan je dus

beter een automatische grondafstelling
gebruikenl'

ln het gebied waar Dirk regelmatig
zoekt, liggen ook akkers waar vroeger
terpgrond uit de kop van Friesland

is opgebracht. En daar liggen vaak

interessante vondsten in. Die akkers

zijn volgens Dirk vaak te herkennen

aan de grondsamenstelling. Er liggen
stukjes bot, aardewerk en de grond

heeft vaak ook een andere structuur en

een groenige kleur. Voor de rest doet
hij onderzoek op oude landkaarten

en kljkt naar rivierlopen en waar oude

boerderijen en huizen hebben gestaan.

Dirk heeft een tijd lang gezocht met de

XP Goldmax, een prima detector zonder

meter. Hij vertrouwt daarbij ook op zijn

oren en graaft liever 10 keer voor niets,

dan de kans te lopen ook maar iets te

laten Iiggen. lk graaf liever spijkers op
dan helemaal niets, want de volgende
piep is misschien toch wel een klein

zilver muntje.

¡ì/1r,, t,rr'"t,iil ¡ I iÌ.r

De laatste tijd zoekt hij met de Gold

Mask 3 detector, een detector uit
Bulgarije, en daar heeft hij onlangs een

wel heel bijzondere vondst mee ge-

daan. Een zeldzame gouden Arabische

muntspeld.Toen hij de muntspeld uit
de grond haalde, rende hij gelijk naar

zijn zoekmaat Chris Draaijer. Ze zagen

al gauw dat in de muntfibula geen

Nederlandse, maar waarschijnlijk een

Arabische munt verwerkt was. Op de

determinatiedag in Buitenpost werd dat
ook bevestigd, en werd ook gelijk een

afspraak gemaakt voor het interview.

We gaan die avond ook even langs bij

de wlnkel van Dirk in Hindeloopen. Hij

runt samen met zijn vrouw een wlnkel

in souvenirs, hengelsportartikelen,

kledlng en Hindeloper schilderkunst.

5inds kort verkoopt hij ook detectors

waaronder de door hem germporteerde

Gold Mask detectors.

De avond vliegt voorblj en we zien die

avond heel wat mooie en leuke vonds-

ten, waaronder een klein muntschatje

van 5 flinke zilveren munten, kleine

zllveren muntjes, duiten, bakenloden,

prachtige knopen enz. We hebben wat

foto's gemaakt van de vondsten zodat

u daar ook van kan genieten.

tJter/ tkker

l9? e¿r',,
./J een loe on¡5¡okert Ltø5 haci dan prikie nen
()eze aocr ¡:er een sQecEle Lre.pqkl¿r. Uií d?

¡retiere rtur ltep dan il¿l o/irçtolqn l'oahr | ¿g
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De hele Lngel rns
j,1 2 qrom en de

i.2 AnQel,. /út 2,59

trotn
llei nuniJe,. /ith.
is qenaalt in :,m
st€rdan ió21 daot

GG G?¡ri G€eri

Zie relennqen urt

ùael A Pol.

in De¡ec¡ot

na.lczñe i 45,

biz. t j, ñq 27 ¿n

íq 28 tadr eert

'.'oori:eelò vc¡n de

qouden nunt

1t

Ern Almnh ndi srh r muntfrb ul n

uitEanstwlnnd



Almúnden ft41-tz6g)
t)e ch'nastie der .\ìnroharlen rvas eel Berberse

nrosìimdvn¿rstie Lut dc Hogr'.Ltlas ¡va eel

heilige oorlog tcgcn clc Alnrorirvitler vero\.er-

rìer zij het loolrùvcsteliike rleel va¡ -\frika

en \loors Spanje en r.l¿u.nen dc hecrschappij

v¿n de \lmor¿ryiclen ovet \l¿u'r'¡kech rvas de

hoofìlstacl va¡ ìret .\Lrnohirdischc riik l¡ l l l l
rviste¡ de verenigde leget's vrur Àlfòns VIII
va¡ (-¿stilië. Petel II r'¿r Àrasón eu Sûnchc)

III r,¿rr Nar'¿in¡ bij de Slag bìj [.as Nlvas

(Spanje) het leger van ìtlohanrurecl [ll al

Nasir te versl¡an. \a¡ toen af n¿u.n clc nt¿rcltt

var de Ahrohaclen at, en z-orvel in Spanic rls

i¡ Noord-Afì-ika viel hun lijh uiteen. ln ll6t)
vo¡d de laatste Àlnroharle. Åìxre ¿rl Oel¡ Àboe

Dabboes. tle dood ir de sÌag bì1 DtLtluela

(ÀiaLokko), rvaarop de drrrastie van de Ileli
niclcn zicb in r\laroklio vestigde

in lll9 rvas ingerromen, rìlocste¡ de kruis-

r'¿r¿rrclers in I ll I toch capituìelen

hr nrej L I I 7 vertrok een grote Friese vloot

met kruisvaarders rrchtirg Åklio in lret heilige

l¡nc1 Toe¡ ze in Liss¿bon aankrvarrc¡ rverd

ecìrter bcslotc¡ tlc Poltugczer te ìreìper in

hLrn strìlcl tegeu de r\loren Pas ir aprìì/nrei

lll8 bereil<te de vloot,\kko

SPANJE

Portugal

l¡ 71 I st¡k tle r\ftrrxse vclcllrt'er T¿r'ik n¡ar-

Spanje over eu versloeg tle laarsre \'ìsigotisclre

konirg, Roderik De hcelschappiì van rle

\lolen heeft eer.Lrverlirrg gednnrcl el is in het

eigenlijke Por tugaì, nret n¿ìne in het gebied

ten zuiden var tìe Tirag, var grote bclckcnis

gr\vecst Znid- er ltliddcn Porttrgal Yicl in cle

trloolse titd onder lret k.ìl¡tìì¿ìt van Córdoba

en behoordc- tot het Riik der Àlnroraviden,

diein 109.1 109ó het \loorse gebied vcrorcr'

en in de I le eeurv opgevolgd rvclden

dool'ele Ålnrohaden
PORTUGAL

L¡ssabon Route kruisvaarders

richt¡ng Akko

MAROKKO

,4

V ijf de kr ußtn rht (t zt I - t z zt)
De r ijllle kruistocht rvertl ir ll ì(¡ rLiL¡ievaar

digd door Paus HonoritLs [I1 l)e kmjstocìrt

rveld beconnen in 1l ltl en rvas gelicht tegelr

L,gvpte r..atlat cle stacl f)arniata in de Nijldelta

zijn dat daar vroeger terpgrond op is aangebracht en is daardoor

te beschouwen als een toevalsvondst uit losse context. ln de

1 9e, begin 20e eeuw werd er veel vruchtbare terpaarde vanuit
Noord-Friesland verscheept naar de schrale akkergronden in

Zuid-West Friesland.

Volgens diverse publ¡caties zijn er waarschijnlijk een tiental
vondsten van Almohadische muntfibula's bekend. De versprei-

ding daarvan lijkt beperkt te zijn tot het kustgebied van Fr¡es-

land, Groningen en Ostfriesland (Duitsland). De laatste jaren zijn

in het noorden van Nederland door gebruik van de metaaldetec-

tor verschillende vondsten van Arabische muntfibula s gedaan.

Hoe deze muntfibulaw in Friesland terecht is gekomen is niet be-

kend. ls de munt door kruisvaarders tijdens de vijfde kruistocht
(1217-1221) meegenomen als oorlogsbuit of is de munt gewoorì

via normale handelscontacten in Friesland terecht gekomen?

Goudgeld was in West-Europa in die tijd nauwelüks in omloop.

Gouden munten zoals gouden Almohadische dinars waren zeer

geliefd als bron van zu¡ver goud om s¡eraden van te vervaardi-

gen.Zo werden er grote aantallen van zulke munten geëxpor
teerd.

L¡teratu u r/bronnen:

Koers, J P, J.N Lanting & J. Molema,'De muntfibula van een Almohadische

dobla uit Scheemda: vondstomstandigheden, parallellen en historische

context' in: Palaeohistoria 32 (1 990), 33 1 -338.

Lant¡ng, J.N. &.J. Molema,'Nogmaals gouden muntfibula's uìt de 1 2e-13e

eeuw' ¡n: Palaeohistoria 35/36

(1993/1994),323-328.

Lanting, J.N. & J. Molema,'Een n¡euwe vondst van een fibula gemaakt van

een Almohadische dinar en twee vondsten van pseudo-muntfibula's van

Almohadische type' in: Palaeohístotia 39/40 (1997 / 1 998), 529-534.

Wikipedia en diverse webs¡tes, è

)
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Medaille
Deze med0ille ¡s heL Ereteken voor Belongr¡jke Knlgsbe

dr|ven, ¡n de v/ondelinq ook vtel Exped¡tie Kru¡s of
Krus voor Krijgsverr¡chtingen genoemd, ¡s een

Nederlandse m¡l¡ta¡re ondersched¡ng Het ap

I 9 februor¡ I 869 ingestelde kruß'.uordt oan olle

offr ci ere n, on de roffi cie ren e n ma nschappen

toeqekend die aon een bepaolde belangrijke

expeditte deelnemen

Het kru¡s met een m¡ddenl¡jn van 40 m¡ll¡metel

Ìs vervaard¡gd von een goedkoop zilverkleurig

metaol ('Beil¡jns zilver") Het droogt de beelten¡s

van Kon¡ng Willem lll, b¡nnen een kousenbond met de

woord e n " VOOR 8EUNGRU KE KRUGSVERRIGTINGEN':

Tussen de ormen van het kru¡s ¡s een krons eikenbloderen

met eikels Op elk der ormen ¡s een "W'afgebeeld. De

achterzijde is vlok

ln totaal z¡jn er twoolfverschillende versies van het

modelktu¡s bekend. tnkele honderden aan m¡n¡aturen

zjn bekend. Deze ondersche¡d¡ng werd uiteraord met een

gesp wcarop de expeditie vermeld staot verleend. Bij deel-

nome oon meerdere belongr¡jk geochte expedÌt¡es v]erd er

een tvteede ofderde qesp op het l¡nt bevestigd.

Op het ereteken vr'erden, ofhonkelijk van de exped¡t¡es

vtaoraan de droger had deelgenomen, gespen bevest¡gd.

Er zijn 33 verschillende gespen u¡tgedeeld (1 846 / I 942)

Er ¡s maü 1 gesp utgedeeld voor gevechten

buiten Nedeilands lndië.

Trotseerlood
Met Friese odeloar links en rechts

pijl noar boven en ofkort¡ng van de

loodgte te r/do kdekker DE. H et o ntwerp

¡s typisch Fnes I 7e, 1 8e en nag iets ¡n de

1 9e eeuw (z¡e ook boekje: Meesterte

kens op het dok:

PP Steijn)

Hetzelfde loodje is ook gevonden

in de grond b¡j K¡nsvlerd (¡nfo

F.I/l.), op de N H. kerk n ty'lorkum

en in de grond bij de kerk in Lang

weer. Een kleiner exemplaar met

in de bovenste helft een leihomer

en ¡n het onderste deel DE komt
uit N¡jland (vermoedel¡jk gedo

teerd 1 789) en hetzelfde ontwerp,

maar groter en te doteren rond

1 720, ¡s qevonden op de toren van

de N H. kerk in Wirdum

Determinatie voorwerpen: Johan Koning, Kees Leenheer en anderen

Gouden keelknopen
Keelknopen wt de 18e eeuw met

bloe m mot¡ef e n opgelegd fr hg ro i n-

draad en Amsterdomse keurmerken

De knopen werden gebru¡kt om het

heñdsboord fe slu¡ten Keelknopen

'tormden een onderdeel vcn de

ma nnelÌjke klede rd rach t e n v¡e rden

¡n een gtoot gedeeltevon het land

gedrogen Er komen ook exemplaren

van zilver voor.

Gouden mutsspeld
1 9e eeuvt

Ook in Frieslond vormde de muts een

onderdeel von de vrouwelijke kleder
drocht. De mutsspelden v¡orden

vert¡cool ¡n de mutt gestoken aan

weer sz¡jden van het voorhoofd.

Ecu d'or
Ecu d'ot a la cha¡se z.j.

l4e eeuw, ftankr¡jk

Goud

Muntheet: Phtl¡ppe Vl (1 328 1 350)

Literutuu r: Duplessy 249

Munts€hatje
DÌt schatje bestoot u¡t de volgende munten:

Hele Bourgond¡sche Krutsdaolder, 1 568 Holland
- Bouryond¡sche Kru¡sdaalder 1 568, He(togdom Gelre

2 x Doolder 1 569, B¡sdom Combrai (Fronkrijk)

Taler 1 568, Stod Keulen
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Aan deze vraagbaak werkten mee: A. van Herwijnen, J. den Das, L. Mijderwijk, J. Koning, D. Dijs. K. Leenheer.

t6

Vraag 1

Goedendag dhr. Koning,

Ik ben Robrecht Vanoverbeke, KNA-archeoloog bij Hollandia Archeo-
logen. Ik kwam via-via op jullie website.

Nu hebben wij vorig jaar een opgraving uitgevoerd te Diemen. Daar

werd onder andere 1 merkloodje (lakenloodje) gevonden dat ik hele-

maal niet kan thuisbrengen. Ik heb je een

foto van voor- en achterzijde meegestuurd.

De diameter van dit exemplaar is 1,9 cm.

Kan iemand van jullie hier wat meer over

vertellen?

Het loodje werd gevonden te Diemen, tijdens

een opgraving langs de Ouddiemerlaan (april

2009). Op de plek wercl een l2e-eeuwse terp

aangetroffen. Het loodje werd gevonden in
een ophogingslaag die bij een latere bewo-

ningsfase van dezelfde terp hoorde.

Vriendelijke groet en dank bij voorbaat,

Robrecht Vanoverbeke

Antwoord: Robrecht, uiteindelijk zijn we achter de herkomst van

het loodje gekomen. Ze worden wel meer gevonden. De herkomst is

Stendal, voormalig Oost-Duitsland. Stendal ligt zo'n honderd kilome-
ter van Berlijn. Het is een stad die deelnam aan het Hanzeverbond. ln
de stad werd ook gemunt, als een van de muntplaatsen van de mark
Brandenburg.

Antwoord: Jean-Pierre, de munt die je hebt gevonden is

als volgt gedetermineerd:

7 gram betekent een 2 Reaal stuk, in deze uitvoering in

gebruik vanaf Philips ll (Spanje). De munt is dus niet mid-

deleeuws maar iets later, 16e of 17e eeuws. Muntplaats

en muntheer zijn niet te achterhalen.

De munten werden op ruwe, op

gewicht geknipte zilveren

plaatjes geslagen. Ze worden

daarom wel cob-munten

genoemd. ln het Engels

betekent "to cob" hakken.

Vraag 3

Geachte heer Koning,

Dit is een vondslvan22 april. Het betreft een zilveren

haarnaald met inscriptie. Zelf lees ik de tekst ETIE ......

1610. Graag zou ik willen weten of dit de naam is van een

vrouw en wat het tweede gedeelte van de naam is.

Volgens een andele zoeker uit de buurt schijnt het vrij
zeldzaam te zíjn.

Alvast bedankt, Albert-Jan Kloosterman

(ben vandaag net lid geworden van dit geweldige blad)

Antwoord: Albert-Jan, wat een mooie vondst en welkom

bij de vereniging. Determinatie via de (zilver)specialisten

van het Fries Museum geeft het volgende beeld:

Volgens mij is het een rijgnaald om een veter mee te

rijgen. Maar mooi dus. lk ben het eens dat de achternaam

overschreven is, volgens mij stond er oorspronkelijk ETIE

IANS, Etje.Jans, (patroniem) en later ETIE IVLLIS?

Mogelijk heeft een kleindochter genaamd Etje de

rijgnaald geërfd en daar haar eigen patroniem in laten

zetten. Wil je verder met de namen, dan moet je de plaat-

selijke geschiedenis induiken.

Datering is rond 1600.
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De rode adelaar is het wapen van Branden-

burg. Waarvoor de vier ruiten staan, ¡s

onduidelijk. Gezien de grootte inderdaad

waarschijnlijk een deelbewerkerslood. De

datering van deze loodjes, voorzover mij

bekend, is 1 7e eeuws. Een paar zijn er geda-

teerd, nl. 1617,1620 en 1651. De keerzijde is

bij allen voorzien van een soort kruis, soms

als randschrift CIVITAS met jaartal.

Mijn bevinding is dat het jaartaf op een textiellood veelal verwijst naar

het jaar waarin een bepaalde keur (voorschrift) is ingegaan. Bijvoor-
beeld een bepaling t.a.v. de kleur of lengte van de stof betekende dat
dit met het lood kenbaar gemaakt kon worden. Zo'n lodenstempel

deed dan dienst zolang het voorschrift gold. Een precieze datering is

niet mogelijk, wel een vroegste datering.

Yraag2

Geachte Mr. Koning,

Gisteren heb ik deze prachtige zilveren munt
of medaille gevonden. De diameter is
+ 20 mm en het gewicht is + 7 gram.

De dikte is erg onregelmatig. Aan

de afbeeldingen te zien denk ik dat

dit middeleeuws is...... of ben ik
verkeerd?

Met vriendelijke groet,

Cølmeyn, Jeøn Pierre
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Yraag 4

Hallo fohan,
Bij dezen even een foto

van mijn dukaat. Stel

dat het een bijzondere

is, dan wil ik het wel

graag van je horen.

Groef, Annemiek

Antwoord: Annemiek,

een moole kwaliteit gou-

den dukaat hebje. Hier

volgt de determinatie:

Gouden dukaaT1762

Provincie Utrecht

Literatuur: Delmonte 965;

Verkade 98.4

Van Dennie Dijs kregen we nog de volgende reactie op

een vraag van de vraagbaak aan de leden/lezers van ons

magazrne:

Bij deze mijn reactie op vraag 5 in nummer 1 10. De eerste

indruk is vaak de beste, ik dacht gelijk aan een Gilette

scheermesje. lk ken het doosje ergens van maar precies

weet ik het niet. De uitsparingen komen overeen met die

van scheermesjes. Het kan dus iets te maken met scheer-

mesjes. Verder is het doosje veel te strak om oud te zijn,

de onderdelen zijn machinaal gemaakt denk ik.

Vraag 5

Beste Johan,

Als stagiair kreeg ik de opdracht uit te zoeken wat bijge-

voegd object was en vervolgens naar uw mening te vragen.

Ik vond het object sterk op een gesp gelijken, wat vindt u

ervan? En hoe oud zou u het schatten?

Met vriendelijke groet,

NadineVukkink

Antwoord: Nadine, ik moet even verder zoeken. Het lijkt op een

gesp maar mUn eerste reactie is er van dat kan niet. lmmers, de

middelas, waaraan de angel zit, draait in het koper en dat kan hier

niet de openingen zitten aan de buitenzijde van het voorwerp, zo

lijkt het mij als ik naar het middelste stuk, onder kijk.

Nog een opmerking; ik zie twee
glimmende aanzettingen. Kunnen

dit geen restanten van verzilvering/

vertinning zijn?

De datering is gezien de uitvoering

en het materiaal (koperlegering)

1 8e-1 9e eeuw.

Wat het natuurlijk wel is , ja dat wil

de redactie ook graag weten en we

roepen de lezers dan ook op om te

reageren.

Yraag6

Goedemiddag heren / dames,

Ik heb een gouden gespje gevonden en wil graag weten hoe oud het is

en waar het vandaan komt. Ik ben er mee bij de juwelier geweest en

deze kon mij alleen vertellen dat het goud was tussen 18 en 20 karaat en

dat het oud was.

De angel van dit gespje zit vast dus

kan het niet als gesp gebruikt zijn.

De maten zijn in mm, H 18,8 16,D2,

gewicht 1,58 gram.

Antwoord: Omdat de angel vastzit

kan de gesp niet gefunctioneerd

hebben als gesp. Waarschijnlijk

heeft het als'sier' kledinggesp ge-

diend, als opnaaisel dus. Zie maar

de drie rondjes achter de angel aan

de buitenzijde. Wat verder opvalt is

het stukje goud aan de onderzijde

wat zich net buiten het rondje

bevind in het verlengde van de

angel? Hoort dit in het rondje en zou het in alle ander rondjes ook

hebben gezeten? Aan de voorzijde hebben de rondjes de vorm van

gezichtjes. Verder is de gesp uitgevoerd in filigrainstijl met bloem-

motieven.
Datering: midden 19e eeuw.
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Fisher CZ-21
lle aarde wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

Met de CZ-2 t heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CZ-20.Zowel in het water als op het land voelt deze

detector zich thu¡s.

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

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.

Geschikt 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

gen0egen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

I ichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaakte instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen ¡s niet nodig.

Ongewenste inteferenties worden weglgefilterd, dus geen nare

b¡-geluiden. De dubbele D-schijf garandeert een goede diepgang, ook
voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
filter-discrim¡natie. I

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

batterijcompartiment.

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

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult

verbaast staan over deze detector.
Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

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

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt,

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zÜn 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 gepr¡jsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentif¡catie en de numeriek

targetidentificatie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

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

concentrische zoekschijf leverbaar.

Koftom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5

De Fisher F5, het alternat¡ef voor

digitaal en analoog.

Met onder meer instelbare

discriminatie-notch-gain en treshold ¡s

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weergegeven in hel

display.

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voorwerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbij!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.
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DETECTIESYSTEMEN

Gelqn Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +3110)73 548 I199 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3flfx
De CS3fulX is een hoogwoordige professionele
deteclor. De 17 k1z frequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope nqor ervoringen von
zoekers, en gebruikl dit een goede detectors te moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.

De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem

worden bevesligd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
deteclors.

- Ruim 25 joor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Deteclors mef CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)



Schrijf een verhaal van tenminste 150
woorden en stuur duidelijke foto's mee
(hoge resolut¡e) van het door u gevonden
object. Alles van vóór 1500 dient te z'rjn

aangemeld.

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 15

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

Inleveringen vanaf heden mogelijk !
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. Ditvoorkomt dat munten onder een door U gewenste prijs worden verkocht !

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 minimoal 80% in Uw handen en niet maar maximaal zo'n 60%o.

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

MUNTHANDEL G.HENZEN . POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN
q 0343-430564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: tNFo@HENZEN.oRG . www.HENZEN.oRG


