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metaaldetector die voldoet
aan uw eisem eul r,ftden$;em?

Ons doel is om u zo goed en
objectief mogelijk te adviseren!

ONZE 1O TROEVEN:

. Een betrouwbaar adres voor metaaldetectors sinds 1980.. Een enorm assoftiment A-merk metaaldetectors uit voorraad leverbaar.. Een enorm assortiment accessoires zoals boeken, tumblers,
beschermkappen, beschermhoezen, detectoftassen,

;
etc.

. Officieel dealer van Minelab, XP, Tesoro, Fisher, C-Scope
en White's metaaldetectors.

. Officieel importeur van BLISSTOOL metaaldetectors en
ANDERSON detectorstelen en accessoires.

. Wij geven een goede inruilprijs voor uw gebruikte detector.. Altijd een zeer gevarieerd assortiment gebruikte metaal-
detectors met schriftelijke garantie en inruilmogelijkheid op voorraad.. Wanneer u meldt dat u lid bent van deze Detectorclub ontvangt
u altijd 5% korting bij aanschaf op een nieuwe metaaldetector.. Bij on-line bestellingen boven de € 100,- komen de verzendkosten
voor onze rekening. Beneden de € 100,- bedraagt uw aandeel in
de verzend / administratiekosten slechts € 5,-.. Ruim 95o/ovan de on-line bestellingen gaan dezelfde dag
nog de deur uit zodat u ze de volgende dag in huis heeft.

Bezoek onze website of
bel voor een vr¡jblijvende
afspraak,

wrffio



Sinds kort is er namelijk een grote DD zoekschijf voor de
DEUS leverbaar, eentje van 28 x 34 cm en dat is behoor-
lijk groter dan de standaard (tevens draadloze) versie
van 22,5 cm.
Nu verschijnen er regelmatig nieuwe zoekschijven, we
hebben er vele tientallen soorten en maten uit voorraad
leverbaar, maar dit is toch wel een heel "geval apart".
Het leuke van deze DEUS schijf met ingebouwde lithium
accu is dat met de aanschaf van zo'n schijf en een extra
(bijvoorbeeld Anderson) steel je als het ware twee XP's
DEUS hebt om tegelijk mee te zoeken. De kleine schijf
houd je dan bijvoorbeeld met de hoofdtelefoon
gekoppeld terwijlje de grote 28x34cm schijf "koppelt"
aan het bedieningspaneel / display, een klusje van
hooguit enkele minuten.
Zo kun je met z'n tweeën afzonderlijk op pad met
allebei een XP DEUS. Voordeliger kun je nooit aan een
tweede gelijkwaardige topdetector komen lijkt mij.
Op het moment dat ik dit artikel schijf wacht ik op de
levering van de speciale XP DEUS adapters die in
samenwerking met Ex-Situ Archeologisch Metaal zijn
ontwikkeld en worden geproduceerd. Deze van een
magneet voorziene adapter kan eenvoudig op een
Anderson detectorsteel worden bevestigd zodat het
bedieningspaneel op de Anderson steel kan worden
"geklikt".
De zwaardere grote DEUS schijf is perfect te gebruiken
in combinatie met de rechte Anderson steel. Bij het
gebruik van de grote schijf is het gebruik van het
bedienings paneel prettig omdat het gebruik van de
pinpoint mogelijkheid dan prettig is i.v.m. het bepalen
van de juiste plaats.

DETECTORS EN 2O...
De tijd raast voorbij en zo is het alweer tijd voor een
nieuwe advertentie in dit prachtige magazine!
ls er nieuws te melden dan?
Jazeker! Allereerst wederom over de XP DEUS.

Die superlichte, enorm gevoelige, gebruiksvriendelijke
en vooral geheel draadloze detector die voor een ware
opschudding heeft gezorgd in "Detectorwereld".

De Anderson / XP DEUS bovenstelen kunnen wij leveren
in aluminium en carbon. De onderstelen zijn er in

composiet en carbon. Alle gewichten, maten en prijzen
kunt u op onze site vinden.
De eerste 1 0 mensen die een 28x34cm DEUS zoekschijf
bestellen in combinatie met een carbon, aluminium of
composiet Anderson combinatie, krijgen van ons een
RVS XP DEUS adopter t.w.v. € 42,50 gratis. lnformeer
even of u nog binnen deze 10 eerste bestellers hoort!

Verder nieuws.
Zojuist hebben we de SEF schijven binnen gekregen die
speciaal zijn vervaardigd voor de Tesoro detectors. Er

zijn twee maten 25x30cm I 10x12" en 38x38cm /
12x15". Verder zijn deze SEF schijven voor twee groe-
pen Tesoro's geproduceerd. De serie met 4-polige
vrouwtjes stekkers zoals de Cibola, Vaquero, Tejon en

Lobo SuperTraq. Daarnaast is er een serien met de 5-
polige mannetjes stekkers t.b.v. o.a. Silver¡lMax, Cortes,
DeLeon.
De prijzen zijn € 189,- voor de 25x3Ocm I 10x12"en€
1 99,- voor de 30x38cm / 12x15" versie. SEF schijven zijn
standaard voorzien van een beschermkap en worden
indien on-line besteld gratis verzonden net als alle
andere bestellingen vanaf € 100,-.

Tenslotte wens ik u allen een spoedig einde van de
winteren een zonnig vruchtbaarvoorjaartoe!

Met vriendel ij ke g roet,
DirkJan Laan
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Belangrijke adressen

Ledenad ministratie
Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas,
vrogen over de contributie enz,
Postadres: lt Nije Paad 2, 8467 TA Veqelinsoord
e marl: leden¿dministratie@detectoramateur nl

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging
Postadres: Prinsessenweg 1 1,8931 EC Leeuwarden,
e mail: secretariaat@detectoramateur nl

Redactie Detector magazine
Kopij en andere inzendingen voor het magazine
Postadres: H¿nebalken 153,9205 CL Drachten,
e mail: redactie@detector¿mateur nl

Vraagbaak Detector magazine
Vrage n over bodemvondsten
Postadres: Prinsessenweg I 1,8931 EC Leeuwarden,
e-mail:',,raagbaak@detectoramateur nl

Zoekdagen en contact importeurs / dealers
Vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determinatiedage n
e mail: zoekdag@detectoramateur nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen von een ledenpas díent u een pasfoto op te sturen met
op de øchterzijde vermeld uw naam en odres aan:
Post¿dres: lt NÌJe Paad 2, 8467 TA Vegelinsoord
e mail: ledenpassenpdetectoramateurnl

Website
w w w.d etecto ra m ateu Ln I

e mail: red¿ctìe@detectoramateurnl

Bestuur De
Voorz¡ttel
Gert Lugthart

Detectoramateur

g lugthart@detector ¿m¿teur nl

Secreta ris/vice-voorz¡tter
Patrick Krop
p krop@detectoramateur nl

secreta riaat@detector¿ m¿teu r.n I

Penningmeester
Xian-Wei Homans
pen n ing meester@detectora m¿teu r n I
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26 april 201 1

28 juni 201 1
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Colofon
Detector magaz¡ne ¡s het veren¡g¡ngsblad van de vereniging
'De Detector Amateur'en versch¡jnt 6 keer per jaar

Hoofdredact¡e
C B Leenheer

Redactie
CB Leenheer,J Kon¡ng,K Bot,J Bosma(fotografie)

Medewerkers redact¡ei
J Zijlstr¿, L C. M¡jderw¡jk, A van Herw¡jnen

Redact¡eadres
De Detector Amateur, Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,
e-ma¡l: redact¡e@detectoramateuf, nl

Advertent¡es
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertentjes zonder opgave van redenen te
weigeren Doorhetopnemenvanadvertent¡esdoetderedactievanhetDetectorMaga-
zinecq deverenigingDeDetectorAmateurgeenaanbevelingvandedaarinvermelde
producten of diensten.

Advertent¡eaquisit¡e
Advertent¡evoorwaarden- en tar¡even op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype
E-mail: stud¡o@creatype.nl

Vormgev¡ng en product¡e
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (O512) 54 52 40, www creatype nl

Druk;
De Marne, Leens

l55N: 1 386-5935

e'Copyr¡ght: N¡ets u¡t deze u¡tgove mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemqakt doot
middel van druk, fotografre, microfilm, internet of opwelke wijze don ook, zonder voorafgaon-
de, schr¡ftel¡jke toestemm¡ng van de rcdactie

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detector amateur n

Algemeen bestuurslid
Johan Koning
vraagbaakPdetectoramateur nl

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 kalen
derjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend met een jaar verlengd
Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 december schriftelijk of via email bij de
ledenadminstratie binnen te z¡jn.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer perjaar. Degenen die vóór 1 5 juli lid
worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van datjaar en betalen
€ 33.00 (6 Magazines). Degenen die na 15 juli lid worden ontvangen alleen de
nog te verschijnen magazines van dat jaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij

aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een betallngsverzoek voor € 33 (heel
jaar) of€ 16,50 (halfjaar). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ontvangt u

dan een acceptgirokaart voor de contributie van het nieuwejaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00
Contributie per steunl¡d perjaar € 8,00

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



Van de voorzitter

Het winter zoekseizoen zit er bijna op, maar

nog niet helemaal! Zo is er op 19 maart nog de

zoekdag in Zwartemeer in Zuidoost-Drenthe.

Een schitterende, ruime locatie, met misschien

iets minder kans op historische vondsten, maar wel met veel prachtige

prijzen. Prijzen die allemaal betrekking hebben op onze mooie hobby.

Op onze locatie hebben we de beschikking over ruim 40 ha aan einde-

loze akkers. Onontgonnen akkers, waar nog nooit op is gezocht.

Het bestuur is de ledenvergadering aan het voorbereiden. Johan

Koning, ons bestuurs- en redactielid, stelt zich in verband met zijn ge-

zondheid niet meer beschikbaar voor het bestuur, Wel blijft hij actief

als redactielid en we blijven Johan gelukkig zien op onder andere de

zoekdagen. Daar zijn we heel blij mee en wij wensen Johan alle sterkte

toe met zijn gezondheid.

Ten slotte is het bestuur geinteresseerd in jouw vondsten die zijn

gepubliceerd door een archeologische instantie of die door een

museum zijn aangekocht of t¡jdelijk zijn tentoongesteld. De Keltische

schatvondst in Limburg in 2008 is hier een mooi voorbeeid van. Wij

zijn erg geinteresseerd in de omvang van deze vondsten. Heb jij zo'n

vondst gedaan dan stellen wij het op prijs als je daar informatie over

zou willen mailen naar redactie@detectoramateur.nl.

Wie weet wordt in de toekomst jouw vondst ooit door de archeologie

gepubliceerd of door een museum aangekocht of tentoongesteld. Dat

zou toch een prachtig hoogtepunt van de hobby kunnen zijn?

Gert Lugthart

V nenigingsnieuuus Aanvullingen op de agenda en aanmeldingen

van kandidaten voor het bestuur dienen met

ondertekening, uiterlijk 7 dagen voor aanvang

van de vergadering in handen te zijn van de

secretaris. Aanvullingen die na deze datum bin-

nen komen, worden niet meer meegenomen

naar de jaarvergadering.

Deelnemers ledenvergadering
De ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk

voor leden van de vereniging.

Aanmeldingen

Aanmeldingen voor de jaarvergadering dienen

uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de verga-

dering bij het secretariaat binnen te zijn.

Kascontrolecomm issie

Het bestuur zoekt 2 leden die voor de ledenver-

gadering de kascontrole willen doen. Opgave

bij het secretariaat.

Jo uw vond s t
geBubliceerd?

Van de redactie

Kri ebels
Als ik zie wat er afgelopen jaar is ingezonden voor

de'Vondst van het Jaar 201 0i dan ben ik er toch

weer verbaasd over wat er zoal aan mooie vond-

sten is gedaan. Van prachtige bewerkte ringen tot
de spectaculaire vondst van een Romeinse helm.

En dan is dit maar een fractie van alles wat er gevonden is.

lk kan me voorstellen dat bij het zien van al die mooie vondsten in het

magazine, de kriebels om te gaan zoeken toenemen. De lente komt

eraan, je moet gewoon naar buiten. Lekker met je metaaldetector

over een akker lopen, de frisse lentegeuren opsnuiven, je hoofd leeg

maken, het zonnetje op je bol. Dat geeft je een gevoel van vrijheid

en maakt je vrolijk. Het maakt dan eigenlijk helemaal niet zoveel uit,

watje dan naar boven haalt.

Op de komende zoekdag in Zwartemeer is de redactie uiteraard ook

aanwezig. Heeft u ook leuke vondsten gedaan die u wilt laten zien,

heeft u ideeën voor een artikel, wilt u uw vondsten laten fotogra-

feren of wilt u ook wel een keer met een Top 10 in het magazine

komen, meldt u dan bij de tafel van de redactie.

Lijkt het u leuk om ook wat in de vereniging te doen, wij kunnen nog

steeds alle hulp gebruiken!

Tot ziens op de zoekdag.

Kees Leenheer

DE dCtECt OT AMATEUR

Oproep ledenvergadering
18 mei 201 1

Aanvang:20.00 uur

Locatìe: Mercure Hotel,

Hertsenbergweg 1, 8041 BA ZWOLLE

Agenda
- Opening
- Notulen .Jaarvergadering 2010

- Mededelingen
- lngekomen stukken
- Financieel verslag boekjaar 201 0

- Verslag kascontrolecommissie
- Bestuurssamenstelling

Johan Koning stelt z¡ch vanwege gezondheids-
problemen nÌet meer verkiesbaar.

- Rondvraag

- Sluiting

ln memoriam: Dory Kicken

Onverwacht ontvingen we het bericht dat

Dory Kicken op 9 december 2010 is overleden.

Dory Kicken was de laatste tijd ons aanspreek-

punt bij de Stlcht¡ng Middeleeuwse Religieuze

en Profane lnsignes. Zij was de laatste jaren een

onmisbare schakel tussen detectorzoekers en

de wetenschap.

Als conservator van de insignecollectie van

H.J.E. van Beuningen was zij intensief bezig mel

de voorbereidingen van Heilig en Profaan 3.

Ook bezocht ze regelmatig samen met dhr.

Van Beuningen, zoekdagen van de DDA om de

determinatie van insignes te doen.

Wij wensen namens De Detector Amateur de

familie veel sterkte toe met dit verlies en de

Stichting 5MRPI met het verlies van een ge-

dreven medewerkster.



Tientallen prijzen w.o.:

- Tumbler
- Koptelefoons
- Detectorstandaards
- Waardebonnen
- Boeken
- Digtale weegschaaltjes,

enz. enz.
ww w.d ete cto ro m ate u r. n I

ln de prachtige omgeving van Zwartemeer (Drenthe) hebben we
de beschikking over hele grote akkers (ruim 40 ha).

Voor deze voorjaarszoekdag worden er extra veel prijspenningen
verstopt, waarmee tientallen prijzen zijn te winnen. Veel zoekers komen
niet alleen voor de wedstrijd maar ookvoor het determineren van vondsten of voor
de gezelligheid. Uiteraard zijn ook weer diverse importeurs en dealers van detectoren
met hun stands aanwezig. een ideale gelegenheid om de nieuwste modellen detectors
te bekijken en te testen. Natuurlijk kunt u hier ook allerhande boeken (oud en nieuw),
schepjes, hoezen, schotels en andere accessoires kopen.

Er zijn deze dag volop aanbiedingen.

De DDA-zoekdag is een activiteit voor het hele gezin.

Programma
9.00 Zaal open
9.45 Openingvoorzitter
10.00 1e Zoekwedstrijd
12.00 Pauze
.12.00 

start verkoop lootjes verloting
12.00 zoekwedstrijd kinderen t/m l2 jaar

13.30 2e Zoekwedstrijd
'16.00 Prijsuitreiking vondst van de dag
'16.10 Prijsuitreiking verloting
1 6.20 Pr'rjsuitreiking zoekwedstrijd
16.30 einde

Zie voor de laatste gegevens:
www.detectoramateur.n I

Deelname zoekwedstrijden
Prijs: € 15,00 p.p., leden en DDA-steunleden
Prijs: € 20,00 p.p., niet leden
Opgave als nieuw lid is natuurlijk mogelijk
(betaling lidmaatschap op de zoekdag).
Bezoekers die alleen voor determinatie, of uit
belangstelling komen, zijn uiteraard van harte
welkom.
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Opmerkingen

IJsvri i
Eigenlijk kan ik me verder in de inhoud van deze column wel ont-

houden van het woord ijsvrij. Alle zoekers, ter Iand, ter zee en ehh...

op het strand, konden het zoeken wel vergeten deze winter. Dikke

lagen ijs, bevroren Ianderijen en pakken sneeuw weerhielden ons

van een leuk dagje piepen. Geen gezoek naar kleinigheden uit het

verre verleden deze winter.

Ach, wat dan wel lekker is, is om met een goed

geschiedenisboek eens heerlijk op de bank te z¡tten.

Naast ons staat een heerlijk warm glas chocolade-

melk van het enige echte goeie traditionele merk.

Dikke wollen sokjes, een warm dekentje en nestelen

maar in de hoek van de bank. Het haardvuurtje

knisperend op de achtergrond.

Het enige nadeel van zulke momenten is, dat je dan

helemaal wegzwijmelt bij al die spannende verhalen

over gebeurtenissen uit lang vervlogen tijden. ln

gedachte zie je die frguren uit de oudheid lopen of te

pa a rd voo rbij sch rijden.

De fantasie slaat langzaam op hol: terwijl een sierlijk geklede ruiter

voorbij rijdt, nog even een schone jonkvrouw vriendelijk gedag

knikt, houdt zijn paard opeens in. Het paard schrikt van een adder

die langzaam over het pad kronkelt. Het paard wordt onrustig en

beg¡nt te steigeren. Als een ware rodeorijder probeert de edele ruiter

op zijn viervoeter stand te houden. Op datzelfde moment, door

Nijland

Rond, met handvat en oog, brons

P.C. (gevonden 2010)

S.BRORDI.RINS+.......(lN)GA

= zegel van Brord Rins*....in)ga, zie opmerkingen

Heraldische lelie in binnencirkel

ca.1400

Ongepubliceerd

Het stuk is in goede conditie, maar het zegelvlak lijkt moedwillig, deels afgeslepen. De geslachtsnaam(?) is op

de laatste letters na vrijwel onleesbaar. Particuliere op naam gestelde zegelstempels moesten na het overlijden

van de eigenaar vernietigd of onbruikbaar worden gemaakt. We zien dan ook geregeld stempels met bewust

aangebrachte beschadigingen. Hier blijkt dat ook het geval, maar gelukkig niet al te rigoureus.

lnzake de persoonsnaam Brord zijn er drie mogelijkheden:

1 - Verkorting van Willibrord

2 - Een vorm van de persoonsnaam Broer (o.a. Broort komt voor)

3 - Een broeder in de zin van geestelijke en/ofverbonden aan een orde. Alhoewel men in dat geval "Fratirus"zou

verwachten.

De lelie als symbool van Maria kan op een geestelijke achtergrond wijzen. ln Friesland bestond een intensieve

Mariaverering. We zien vaak Mariasymbolen op zegels van priesters en kloosterlingen.

een gaatje in z¡jn vest, dat hij eigenlijk gisteren al had willen laten

dichten, rollen er enkele zilveren munten naar buiten.

Vrolijk van vrijheid rollen de zilveren rakkers over de weg en ver-

dwijnen ze onder het zand. Hmm... dan komt mijn rol. Wel enkele

eeuwen te laat natuurlijk, maar goed. Op een zon-

nige winterdag piep ik langs het omschreven oude

pad. Door het eeuwenlange gebruik van het pad,

ligt deze al bijna een halve meter lager dan de

rest van zijn omgeving. lk maak ruimte voor een

vrouw op een mounta¡nbike, die vriendelijk gedaq

zegt terw¡jl ze voorbij rijdt. Een signaal klinkt door

mijn koptelefoon. Bij het graven stuit ik op een

mooi hoefrjzer van zwaar gecodeerde kwaliteit.

Maar dan, enkele meters later, volgt er een heel

mooi signaal: jawel, de hierboven beschreven

knoepertsvan munten,

Maarja, deze munten zullen toch nog even op zich

moeten laten wachten, ik zit hier diep ingegraven in de bank met

nog een half glas chocolademelk, een halve Smakelooskoek en nog

I 14 pagina's te gaan. Nog even kijk ik naar buiten en zie ik de gure

wind waaien en mensen ingepakt als eskimo's voorbij lopen.

Dit is nou wat men noemt'overwinteren'.

KIaas Bot

COLUMN



Tekst¡ Leon

5 kilo aan goud en 1,3 kilo aan zilver!
Een blik op Angelsaksische vondsten

Op de zoekdag in het najaar van

201 0 was ik op zoek naar boeken

ove r An g e I saksi s ch Eng e I a n d.

Vreemd? Jazeker, want we waren

toch midden in het Groene Hart van

Nederland, in Harmelen. Maar toch

was mijn zoektocht in de'toonzaal'
van het café succesvol. Niet alleen

kreeg ik van Rene Besselink van

"lkzoekeenboek" een boekje over

de Slag bij Hastings uit 1066, ook

M i d H o I I a n d D etecto re n b ezorg d e

me met Saxon & Viking artefacts

mijn vondst van de dag. Voor de

detectorzoekers met een Iiefde voor

de Engelse bodem een aantal t¡tels

ove r An g e I s a ksi s ch e vo n d sten.

Welke Aethelberht?
Elders in dit Detectormagailne

vindt u het vervolg op'Bertha,

Liudhard en de schat van Sint

Martinusi Bij het eerste deel van

dit artikel in Detectormagaz¡ne

1 14 staat een munt afgebeeld

van koning Aethelberht. Koning

Aethelberht, koning van Kent

(1616), was getrouwd met de

hoofdpersoon van het verhaal: de

Frankische prinses Bertha.

Maar de vorst van Kent is niet de

Aethelberht die op de munt staat.

Dit is zijn naamgenoot en collega-

koning Aethelberht ll die heerste

over East Anglia, bijna twee

eeuwen later. Aan de regering

van deze Aethelberht kwam ruw

een einde toen hij in794 werd
vermoord in opdracht van koning

Offa van Mercia.

EAIìLY
A\GLO-SAXO¡.. COTNS

G,\Rtrll \\'rlll\ils

R

Zilveren penny van koning

Aethelberht ll van East Anglia.

De wolf op de keerzijde verwijst

naar de familienaam van de dynas-

tie van East Anglia, de Wuffingas.

Offa, de invloedrijkste Engelse

koning van zijnTijd,liet niet alleen

bloederige sporen na. Ook liet hij

aan de grens met Wales een dijk
opwerpen; Offa's Dyke, waarvan

nog grote delen in het heden-

daagse landschap zijn te herken-

nen. Zijn macht weerspiegelt zich

ook in de grootschalige muntslag

die gedurende zijn regering plaat-

vond. Muntslag is immers kenmer-

kend voor een centraal bestuur,

een effectieve controlerende

macht. ln het einde van de achtste

eeuw lag in Engeland die macht

grotendeels in de handen van

OfJa.Zelfs zijn vrouw Cynethrith

staat -als enige Angelsaksische

koningin - op een munt.

Bovenstaande wetenswaardig-

heden, maar ook veel andere,

staan in Early Anglo-Saxon coins.

Het is een boekje van slechts 64

pagina's. Maar doordat auteur

Gareth Williams zijn kennis helder

op papier weet te zetten en de

tekst wordt versterkt door veel

afbeeldingen en kaartjes, krijg je

toch een goed beeld van de munt-
geschiedenis van de komst van

de Angelsaksen in de vijfde eeuw

tot aan de negende eeuw, als de

Vikingen het land overspoelen.

ln Early Anglo-Saxon coins ook aan-

dacht voor de eerste Angelsaksi-

sche koning die een muntuitgave

op zijn naam heeft staan: Eadbald,

koning van Kent. lnderdaad, de

zoon van Bertha's Aethelberht.

Variëteit aan vondsten
Wilje een breder beeld van wat

de Angelsaksen en Vikingen voor
ons achterlieten in de bodem,

danis Saxon &Viking artefacts een

aanrader. ln de introductie staan

munten centraal. ln de andere

hoofdstukken komt een variëteit

aan vondsten aan bod, zoals

gespen, sierspelden, sleutels, ju-

welen en onderdelen van wapens.

De bijna driehonderd vondsten

zijn alle in kleur afgebeeld. De

beschrijving van iedere vondst is

onderdeel van een doorlopend

verhaal zodatje een beeld krijgt
van de ontwikkeling van een

vondsttype. lnformatief zijn de

achtergrondteksten zoals die

over kunstvormen en runen. De

prijslijst aan het eind van ieder

hoofdstuk toont dat verzamelaars

ook tot de doelgroep behoren.

Gouden shilling van koning Eadbald

van Kent. Het kruis op de keerzijde

duidt er waarschijnlijk op dat de

munt is gemaakt na zijn bekering

tot chr¡sten.

ln 2009 is een nieuwe serie van

start gegaan onder de naam

British artefacts. De eerste drie de-

len omvatten de Angelsaksische

periode. De opzet verschilt niet

veel van Saxon & Vikíng artefacts;

ook hier veel kleurenafbeeldingen

van prachtige vondsten en hel-

dere beschrijvingen. Maar er zijn

ook verschillen: de grotere ver-

scheidenheid aan vondstgroepen,

de kaartjes van vondstspreiding in

Engeland en tekeningen waarop

de 'anatomie'van ondermeer een

gesp, een zwaardgevest en broche

worden verduidelijkt zijn echt een

meerwaarde. De prijzen van de

items staan op de begeleidende

website: www.br¡tish-artefacts.

co.u k.

Schatvondst
Het laatste boekje dat hier aan

bod komt, is zeker wel de grootste

aanrader. Als het nodig is om
je naaste omgeving te moeten

overtuigen dat je detectorhobby
geen weggegooid geld is, kan je

criticasters meT The Staffo r d s h i re

hoard echT de mond snoeren.



Detectora mateur Terry Herbert

deed namelijk de vondst die na

verder archeologisch onderzoek,

waar hij overigens ook bij betrok-

ken werd, een opbrengst had van

1.585 items. Als dit getal n¡et over-

tuigend is: het gaat om 5 kilo aan

goud en 1,3 kilo aan zilver. En om

echt iedere scepsis te overwinnen:

de wijze waarop de smeden dit

metaal hebben bewerkt, is van

een onvoorstelbare kwaliteit.

Dit boekje is kort na het

'bergen'van de vondst (2009)

gemaakt, dus een duiding

van de historische context is

nog afwezig. Waarschijnlijk

is de datering 650-700 na

Chr., maar door wie het is

gedeponeerd en waarom

alles aan de bodem is toever-

trouwd, is onbekend. Deze vragen

zijn boeiend en zullen nog velen

bezighouden die daar dikkere

boeken over schrijven dan de 48

paginal van Staffordshire hoard.

Tot dan zullen de foto's in dit

boekje iedere detectoramateu r

doen watertanden.

Voor Archeologie

van Nederland'heb-

ben de zalen een

ware metamorfose

ondergaan. Blikvan-

ger in de ruimte is

een manshoog wit
'lint'van 120 meter

lang, dat als een tijd-

lijn van 300.000 jaar

door de zalen golft.

Bezoekers lopen met de boch-

ten mee, onder het lint door en

uiteindelijk er overheen. Het lint

is tevens de drager van teksten,

reliëfs, filmpjes en vitrines met in

totaal zo'n 2000 voorwerpen uit

alle provincies.

Voor kinderen is er een route van

vijf verborgen slaapplaatsen, waar

zij kunnen ervaren hoe hun'slaap-

kamer'eruit zou hebben gezien

bij rendierjagers, bronstijd boeren,

Romeinen, Vikingen en ridders.

Besproken boeken

Ga reth Wi I I ia m s, Eorly An glo-Saxo n coi ns (Oxford 2008). Met

woordenlijst, lees- en internettips. Bekijk bijvoorbeeld eens

online de'Early medieval corpus of coin findsi een overvolle

catalogus met muntvondsten.

Nigel Mills, Saxon &Viking artefacts (Witham 2001). Met tijdlijn,

beknopte bibliografie en genealogie van Noorse goden.

Brett Hammon d, British artefocts Volume 1 - Early Anglo-Soxon
(Witham 2009);Volume 2 - Middle-Saxon &Viking (Witham

20'10);Volume 3 - Late Saxon,Viking & Norman (Witham 201 1).

Met tabel met afmetingen van de items, woordenlijst en biblio-

grafie.

Kevin Leahy en Roger Bland, IheStaffordshìrehoard (Londen

2009). Dit is een uitgave van The Brit¡sh Museum Press. De

uitgeverij van het British Museum heeft nog een aantal andere

mini-uitgaven over Angelsaksische schatvondsten zoals The Vale

ofYorkHoard.

Geheel vern¡euwde
afdeling'Archeolo-
gie van Nederland'

Vanaf 1 4 januari 201 1

Rijksmuseum van Oudheden

Met deze nieuwe afdeling is

het Rijksmuseum van Oudhe-

den de enige plaats in Neder-

land met een totaaloverzicht

van de geschiedenis van de

Lage Landen, van prehistorie tot
gisteren.

þ
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sf huismunt?

Naar aanleiding van een

determinatievraag op

de zoekdag te Harmelen

ontstond het volgende

artikel. Wat een eenvoudig

messingplaatje met wat

cijfers en letters al niet
teweeg kan brengen.

Het plaatje heeft een gewicht van 1,5

gram en is eenzijdig geslagen. Aan de

voorzijde st¿at: 3-G met daaronder K.V

en daaronder l. Aanvankelijk hadden we
geen idee wat het plaatje voorstelde en

waar het voor diende. Echter Allex Kus-

sendrager zette ons op het juiste spoor

en wist te vertellen wat het was:'gevan-

genisgeld of huismunti

Dit onderwerp vroeg om nader onder-

zoek en gaandeweg het onderzoek werd

de interesse verder aangewakkerd. Het

ter determinatie

aangeboden messing

plaatje bleek een

vertegen-

woordigden

een waarde

van 1, 
,l0,20,

25, 30,40, 50 en

1 00 cent. De afkortin-
gen op de munten hebben de volgende

betekenis: 3G = 3" Gesticht, KV = Kolonie

Veenhuizen, 10 = de waarde van de munt
in centen. De munten van het gesticht

Veenhuizen werden in december 1 831 in-

getrokken en vervangen door algemene

gevangenismunten welke in meerdere

gestichten gangbaar waren. Deze mun-

ten werden geslagen bij de firma G. van

Maanen te s-Gravenhage.

Gevangenisgeld
Voor zover bekend werden de munten

het eerst in 
.1822 

in de dwangkolonie te
Ommerschans (Overijssel) ìngevoerd.

ln een Koninklijk Besluit van 23 mei 1861

werd het gebruik van de gevangenis-

munten in gevangenissen per 1 juli 1861

verboden.

Tekst: Johan Koning

huismunt voor de (straf-)

Kolonie Veenhuizen (Drenthe)

te zijn. Deze huismunten werden

uitgegeven door de'Maatschappij van

Weldadigheidi met voornamelijk het

doel, het kopen van sterke drank door
zogeheten verpleegden in de omgeving
tegen te gaan. Volgens Geert Hogenberg,

collectiebeheerder van het gevange-

nismuseum in Veenhuizen, werden de

munten uitsluitend binnen de kolonièn

van de Maatschappij van Weldadigheid

als betaalmiddel gebruikt en hadden de

munten buiten de kolonie geen enkele

waarde.

Veenhuizen
ln de collectie van het gevangenismu-

seum zijn een aantal huismunten van het

3" Gesticht van de Kolonie Veenhuizen

opgenomen. Er zijn roodkoperen en

zinken munten in gebruik geweest. Deze

Van de ter determinatie aangeboden munt ( boven), bestaan de volgende varianten

die zijn beschreven in'Nederlandse Nlunten, 1795 -1975'door facques Schulman.

3e Gesticht met 3-G K.V

4161423 in Roodkoper: 40, 30, 25, 20, 10, 5, l,V2 cetTt

4l6al423a in Geelkoper: 40,30,25,20, 10,5, l, 7z cent

416b/423b in Blik: 40,30,25,20, 10,5, l,72 cent

De gedetermineerde munt lijkt wel van geelkoper te zijn en dan

zou het dus de I cent, Sch.422a betrefïen.

l.

Huismuntenvan het

3e Gesticht, kolonie

Veenhu¡zen, met de

waarde 5, I 0,25 en

40 cent.

DETECTOR MAGAZINE 115



Hußmunten van de

kolone Frederiksoord

Hu¡smunten van de

kolon¡e Ommerschons

H u ¡ s mu nte n zonde r ve rmeld ¡ ng gest¡cht,

kolon rc Vee n h u¡ze n, me t verd ¡ epte

instempel¡ng '^.4:

Munt met de 'M' op de keez¡jde

¡nqestempeld.



Untforme husmunt Veenhu¡zen met nstempel¡ng

lrl!./:l'/: en op de keerzi¡deVl, V2 en \13KopeÍen hu¡smunt

van Ommeßchons

en Veenhu¡zen

de firma G. van Maanen. Deze munten

werden voorzien van de letters MVW, de

keerzijde was blanco.

vanVz c, 1 c, 5 c, l0 c (zink), 15 c, 25 c, 50 c

en 100 c (koper). Deze munten werden

voorzien van de letters MVW en de keer-

zijdeVl,V2 ofV3 (gesticht 1,2of 3).

http://wwwwiki pedia.nl/

http://www.gevan genismuseu m.nl/

Het Pauperparadijs, 2008, Suzanna Jansen,

en Willemsoord dezelfde uniforme mun-

ten ingevoerd maar met de letters GK,

|SBN 978 90 50 1 8 821 0

van de waardenY2 c, 1 c,5 c, 10 c (zink), 
¡

25 c,50 c en '100 c (koper). :*
ln Veenhuizen werden in april of mei 1841 ;_: FHE!7';' tr J /m

Schulman,.l 969, Amsterdam

Met dank aan het Gevangenismuseum

Veenhuizen.

munten

ten Om-

nVzc,1 c,

. Met op de

de keerzijde

\\r,

. ct
U n i forme hu sntu nten vo n F red eriksoord,

W ¡ I hel m i naaord e n,l/ ¡ I I e m soo rd, met

nste m pel i ng M V.t/V. ¡ n versch¡llen de

waordes Keerzijde GK (Gewone Kolonie)

\i, \ir,

,(;,
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Een b¡j zondere
baggervondst

etalen voorwerpen uit de

bagger van bijvoorbeeld

grachtvullingen hebben

vaak een zeer licht patina.

Bij voorwerpen van een koper-

legering ontbreekt het soms

geheel. Een enkele keer zijn de

voorwerpen als nieuw en veelal

goudkleurig. Men spreekt dan van

een moeras- of Tiberpatina.

In de antiekhandel trofik een fraai

koperen vergiet aan van een bijzondere

vorm met duidelijke kenmerken van

een baggervondst.

De gaatjes van het van binnen ver-

tinde stuk zijn in een sierpatroon

aangebracht. De los klemmende brede

rand is van srneedijzer en te vergelij-

ken met die van de diepe panvonnige
koperen ketels uit de l6e-17e eeuw.

De min of meer trapeziumvormige

oren vormen één geheel met de

genoemde ijzeren rand.

Het voorwerp geeft de indruk vrij oud
te zijn. Dit wordt nog onderstreept

door de ingepunte eigendomsinitialen
'iB'waarbij de hoofdletter i een stip of

punt heeft, wat vooral in de 16e-17e

eeuw veel voorkwam. Deze letter staat

dan doorgaans voor de J. De antiquair
kon mij geen herkomst zoals vind-
plaats e.d. verschaffen en evenmin een

globale datering.

Een schilderij van Frans Sr-ryders

(1579-\657) bracht wat dat laatste

betreft de oplossing. Op dit stillevcn
(thans in Chicago) dat in 1614 werd

geschilderd is een identiek vergiet te

zien. Het opgebaggerde vergiet is dus

waarschijnlijk te dateren in de late 16e

ofvroege 17e eeurv.

t,

Ð ^ O o o
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Tekst: Leon Mijderwiik

ln Detectormagazine 1 14 staat het eerste deel van dit artikel.
Hierin is te lezen dat de Franse prinses Bertha naar het
Engelse Kent komt om koning Aethelberht te huwen. Zoals

een edele dame past, reist zij niet alleen. Bisschop Liudhard
vergezelt haar op de reis naar Canterbury. Liudhard heeft
daar zijn sporen achtergelaten; vooral de gouden penning
met zijn naam spreekt tot de verbeelding. Bij die penning
pakken we het verhaal weer op...

: -- -i--- -*ìñ'ru 1

, Rhqd .

'" L .P- \ '
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0 100 km

Heilige Kruis
De vraag is waarom Liudhard opdracht
gaf om zo'n penning te laten slaan. Munt-
slag door een bisschop was ook in zijn

Frankische thuisland niet bekend. En ook

het ontwerp van het kruis op de achter-

zijde is volkomen origineel. ln zijn artikel
'The Liudhard medalet'(1 991) besteedt

Martin Werner vooral aandacht aan deze

uitzonderlijke afbeelding. Werners veron-

derstelling is dat het afgebeelde kruis het

reliek van het Ware Kruis symboliseert,

het kruis waaraan Jezus werd genageld

op de berg Golgotha. Bertha's familielid,
de Frankische prinses Radegonde (ca.

520-586), had een stukje van het kruis in

haar bezit.

Met het medalet wilde Liudhard zijn

inspanningen en die van zijn koningin
Bertha herdenken. Koningin Bertha die,

evenals Radegunda, het Ware Kruis naar

de heidense en kwade wereld bracht. ln

het geval van Bertha en Liudhard was dat

het Angelsaksische koninkrijk Kent.r3

De Liudhard medalet, gevonden "enkele
jaren voor" 1844,is onderdeel van de

zogenaamde St. Martin's Hoard, de

schatvondst van 5int Martinus. Ondanks

de naam is de vindplaats van deze vondst

niet zeker. ln de eerste melding wordt im-

mers gesproken over"de gronden van het

klooster van Sint Augustinusl'ra

Tot de schat die in een graf (of graven)

zijn gedeponeerd, behoren ook nog vijf
continentale penningen, een broche en

een Romeinse intaglio (zegelstempel).

De schat is waarschijnlijk gedeponeerd

tussen 580 en 590.

De missie van paus Gregorius
Dat Augustinus en niet Liudhard de ere-

titel de apostel van de Engelsen'kreeg,

komt doordat de Franken geen verster-

king ofopvolgers stuurden, na Liudhards

dood in 596. Dit gemis aan Frankische

mankracht opende de deur voor de

Romeinse missie opgezet door paus Gre-

gorius.rs "Het was niet voor het bouwen

van kerken en het versieren daarvan met

goud en zilver dat deze wat ziekelijke

man z'rjn werkkracht inzette, maar voor de

morele verheffing van de zielen, ook van

die volkeren die zich aan de noordelijkste

grenzen van het vroegere Romeinse rijk

hadden gevestigd."r6

Paus Gregorius bemoeide zich ook
persoonlijk met de missie. Een van zijn

brieven over de missie, adresseerde hij

rechtstreeks aan Bertha. Hij dankte haar

voor de hulp die zij Augustinus heeft

geboden. Maar de brief is niet alleen

complimenteus. Gregorius sprak haar ook

vermanend toe. Waarom was zij er niet

eerder in geslaagd om haar man Aethel-

berht te bekeren? Dit was niet alleen van

belang voor zijn eigen zaligmaking, maar

ook voor dat van zijn volk. Hoe moeilijk

kon het zijn voor Bertha om haar man te

bekeren, vroeg de paus zich af, aangezien

zij zelf immers een goede gelovige en

goed opgeleide vrouw was.r7 Gregorius'

kritiek houdt niet in dat Aethelberht niet

reeds bekeerd was op het moment van

schrijven, maar hij verwonderde zich

erover dat de bekering zo lang op zich

heeft laten wachten.

ln een rechtstreekse briefaan Aethel-

berht verzoekt Gregorius de koning zijn

invloed als opperheer in te zetten om

"zich te haasten om het christelijke geloof

te verspreiden onder de volkeren die

onder hem vallen" en "zijn rechtschapen

ijver meer en meer in te zetten voor hun

bekeringl"s De boodschap is duidelijk;

de paus wil dat Aethelberht zich inzet

om de missie om het christendom te

DETECTORMAGAZINElls
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Canterbury in de tijd van Aethelberht en Augustinus.

Uit: John Blair, The church in Anglo-Saxon sociefy (eerste

druk 2005; paperback Oxfotd 2006) 67.

CANTERBURY

Plattegrond kerk van 5int Petrus en Paulus

(deel van de Sint Augustinusabdij) in de

Angelsaksische tijd Koningin Bertha vond haar

laatste rustplaats in de porticus (zuilengang)

van Sint Martinus. U¡t:5t. Augustinet Abbey,

Canterbury, Kent (eerste druk 1 955; tweede

druk '1957).

verspreiden kracht bij te zetten. De Kerk

was immers afhankelijk van de gunsten

van de koning in dit m¡ssiegebied. Maar

Aethelberht loopt niet over van enthou-

siasme. Zijn keuze voor het christendom

was bovenal een politieke keuze en geen

spirituele.re

Begrafeniskerk
De koning van Kent zag voordelen in de

groei van een kerkelijk netwerk van bis-

dommen om langs die weg zijn invloed

uit te breiden. Dit verklaart bijvoorbeeld

S"-o-d

Narfhæ

de stichting door Aethelberht van een

bisschopszetel in Rochester in 604 en

de stichting van de Sint Pauluskerk in

Londen. Dit was een goede manier om

zijn invloed over de Oost-Saksen te laten

gelden.

Maar ook in zijn thuisbasis Canterbury

ontplooide de koning bouwactiviteiten.

Op de weg tussen de stad en de Sint Mar-

tinuskerk bouwde hij voor Augustinus de

abdij van Sint Pieter en Paulus. Deze abdij

is later opnieuw gewijd, aan Augustinus

zelf. Op het grondgebied van de huidige

abdij bevinden zich drie Angelsaksische

kerken.

Zowel Augustinus als Aethelberht kun-

nen bij de bouw van de abdij bij voorbaat

hebben gedacht aan de opzet van een

begrafeniskerk waar de bisschoppen van

Canterbury en koningen van Kent zouden

komen te rusten.20 En inderdaad, Augus-

tinus en een aantal van zijn opvolgers

liggen daar. Recente stenen markeren

de plaatsen waar de bisschoppen aan de

aarde zijn toevertrouwd.

5.5. Petnt ond Paul

t,

Augustn Htlna, ffi rhffilflgî, u 0n hrt Kruis

Relieken zijn overblijfselen van het lichaam van

heiligen of door hen aangeraakte of achtergelaten

voorwerpen. f{siligste van het heiligste is natuurlijk

iets dat in aanraking was geweest met het lichaam

van fezus Christus, zoals het Kruis waaraan fezus op

de berg Golgotha werd genageld. In ontelbare kerken

en kloosters in middeleeuws Europa lagen fragmen-

ten van het Kruis. Van al de stukjes hout die van het

Kruis afl<omstig zouden zijn, was een flinkbos aan

te leggen. Vooral in de middeleeuwen beleeft de ver-

ering van relieken weliswaar haar hoogtijdagen, maar

de zoektocht begint al eerder: in de Romeinse tijd.

Augusta Helena (1330 na Chr.)

Äugusta Helena, de moeder van de Romeinse keizer

Constantijn de Grote (272-337 ), zou tijdens haar

bezoek aan Jeruzalem opgravingen laten uitvoeren.

Ze zou hiermee als'moeder aller archeologen'kun-

nen worden betiteld. De opgravingen zijn immers

succesvol. Helena vindt zowel de nagels waarmee

fezus was vastgezet als maar liefst drie kruizen. Een

vrouw die op sterven ligt raakt de eerste twee kruizen

aan, echter zonder resultaat. AIs zij het Ware Kruis

aanraakt, is zij di¡ect als herboren, Helena neemt een

deel van de heilige relieken mee. Een van de stukjes

van het Kruis komt in het bezit van de Frankische

prinses Radegunde. In Poitiers stichtte zij het kloos-

ter van het Heilige Kruis.

Chr-tt.[,, of
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Ook aan Aethelberht werd hier na zijn

dood op 24 februari 61 6 een rustplaats

gegeven. Met aan zijnzilde zijn vrouw

Bertha, die hem reeds was voorgegaan

in de dood. Zij worden in (de nabijheid

begraven. Een toepasselijker plaats

voor koningin Bertha lijkt niet mogelijk.

Liudhard, ondanks dat hij gestorven is

voordat Augustinus zelfs maar een voet

aan Engelse wal heeft gezet, wordt hier

eveneens bijgezet.

Wanneer koningin Bertha precies is

overleden, is onbekend. Zoals zoveel

onbekend is uit de vroege Angelsaksi-

sche periode. Wat duidelijk is, is dat zij

haar sporen heeft nagelaten. Koningin

Bertha en Liudhard plaveiden de weg die

Augustinus kon nemen om het koninkrijk

van Kent tot het christendom te bekeren

vanwaar het zich verder kon verspreiden

over het Engelse vasteland.

Veel zichtbare sporen zijn er zelfs in

Canterbury niet. Waar Augustinus roem

tot op de dag van vandaag springlevend

is, is Liudhard in de vergetelheid geraakt.

ln mindere mate geldt dit ook voor

koning en opperheer Aethelberht en zijn

koningin Bertha. Zij staan in de schaduw

van Sint Augustinus, maar nog meer van

SintThomas Becket. De namen van deze

heiligen zijn direct verbonden aan de

abdij en de magnifieke kathedraal. Niet

Standbeeld koningin

Bertha in Lady Wootton's

Green, Canterbury.

Foto auteur (2009).

alleen figuurlijk, maar ook letterlijk staan

Aethelberht en Bertha in de schaduw van

het culturele erfgoed van Canterbury.

Hun standbeelden staan samen in een

bescheiden plantsoen, Lady Woottons

Green; tussen de ommuring van de

kathedraal en d¡e van de abdij. De koning

staat voor de oude Romeinse poort, de

Queningate. Door deze poort verlaat

Bertha de stad, op weg naar haar kapel.

Nu keert zij terug. Aethelberht strekt zijn

arm uit om haar te begroeten. Met de Bij-

bel in haar handen nadert zij de koning.

Met ferme pas... klaar om haar rol te

spelen in de geschiedenis van Angelsak-

sisch Engeland.

Noten
13 M Werneç'TheLiudhard medaletiAnglo-Saxon

England (Cambrid ge 1991]| 27 -41.

14 Blair, Church ¡n Anglo-Saxon societ, 61, noot 200.

15 B Yorke,The convers¡on of Br¡tain, Religion,

Politics and soc¡ety in Br¡tain c.600-800 (Harlow

2006) 125.

1 6 A.G. Weiler, Wi lli brord s míssie, Chr¡ stendom en

cultuur ¡n de zevende en achtste eeuw (Hilversum

1989) 32.
'l 7 P. Blair, World of Bede, 59-60.

1 8 Higham, Convert kíngs, 98-99

1 9 Higham, Convett kings,'l 1 8-1 19.

20 Blair, Church in Anglo-Soxon socíety,62.

De standbeelden van Aethelberht

en Bertha zijn in 2006 door prins
Michael van Kent en de Franse consul

onthuld. Dit gebeurde op 26 mei, de

heiligendag van Sint Augustinus. De

beelden zijn vormgegeven door Step-

hen Melton (f 964). In de verklaring
van de Canterbury Commemoration
Society over de beelden staat dat bij
de terugkeer van Bertha Aethelberht

haar verwelkomt met het belangrijke

nieuws dat Augustinus aan wal is

gegaan bij Ebbsfleet. Een oostelijke

wind van het continent doet Bertha's

kleding bewegen; het christendom

laat een nieuwe wind blazen over het

Engelse land.

Heeft u uw contributie voor
2011nog niet betaald?

Betaal dan gel¡jk met de bijgaande
acceptgirokaart zodat u er zeker van

bent dat u over 2 maanden het
Detector Magaz¡ne weer ontvangt.

v'ßP[RAu[[Tl["

beginnen' F Ktoko¡etet
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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 bijgeleverd 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 0plaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen

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

'Na een dip in de Deus verkopen, veroorzaakt door een aantal aanloopproblemen (o.a met de stelen) zit de verkoop in Nederland
weer flink in de lift. De Deus blijkt een echte topper en werd in een enquëte onder zoekers als tvveede genoemd (na de E-Trac) als

tneest begeerde metaaldetedor In de rest van Europa hanteren de importeurs wachtlijsten, ondat de fabrikant de vraag nog steeds

niet aankan In de konende maanden verwachten we ook een langzame aanvoer vanuit XP, waardoor een wachttijd zal ontstaan
vdn twee tot zes weken'. (Gert Gesink, Detect)

I

xP !#!,"ou
I

NIEUW!
XP Deus sch¡jf
34x28 cm € 389,-
Wordt geleverd met beschermkap,
ondersteel, een bout en moer.

)

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

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

PC. Via e-mail kunnen programma's uitgewisseld worden met

andere zoekers.

De basistechniek van de E-Trac komt van de Explorer SE, maar

het software programma is compleet vernieuwd en uitgebreid.

De nieuwe E-Trac:

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

van rjzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

ijzer ligt, de E-Trac'slaat n¡et dicht' maar pakt de goede

metaaltjes eruitl

Groter dieptebereik, o.a. door grotere schijf van 2J ,5 cm, maat

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

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

door de algehele balans beter is.

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

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken.

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

Volop informatie over
metaaldetectort zoek-
technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-
borgen zoekgeheimen.
360 pagina's en rijk
geillustreerd met meer
dan 400 foto's en

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

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

€ ,90 oun l'åi:ìi:iil ['.,ïffii
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen b¡j Deted: naak 39,90 euro over (ponokosten grat¡s)

over op GlR0 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanu¡t Belg¡e: Maak 39,90 + 3,00 euro potto over naar onze Bank:

IBAN NI57RAB0 0396743870 SWIFr RABONL2U naar DEfECf in
EnschedeVeryeet n¡etje volledige naan en adres aan ons door te
geven bíj de banktransfer of via: info@detect.nl Kies de b¡jbeho-

rende code voor het boek in de jukte taal: N1003 (Nederlands)

MINELAB

1495,-
Met accessoires

POWERIIfI
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-
magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft
aan handzaamheid

niets ingeboet. Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel zo-

veel als de vorige. Door

een andere productiewijze
is deze magneet echter

goedkoper dan de oude Powerlift,

PRIJS: 79,50 euro

qt!F

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

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

8"x6" 12"x10" 15"x12" 18"xl5"
Minelab E-Trac / Expl / Safari / ./ t/ 1/
MinelabSovereign r' r' r'
Tesoro Tejon, Lobq Vaquerq Cìbola ( t
Tesoro alle andere landmodellen / /
Whitet DtX, MTX t ./ t
XP G-Man en ADX t/
XP Gold Maxx Power t/
Ga[ettAce r' ]/ /
Fisher F75 )/

1s9,00 189,00 199,00 225,00

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

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



ll kent twee
ûoeringen, met 25 en met 20

zoeksch¡jf.

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 d¡scriminatie en waterdicht-

tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

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 duur-

dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

X-TERRA heidArs

X-TERRA 305

€ 479,-

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

GARANTIE!

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentìe

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Terra 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.

Frequent¡e: 7,5 kHz, option. schijf'18,75 kHz.

X-TERRAsos € 599r-
voor w¡e

extreem wil!
Spec¡f¡cat¡es:
- PI Motion detector
- 11 inchDDschijf+11 inchMonoloop
- Nieuw timings, gevoeliger voor kleine

De v@rlopervan de GPX-5000, de GPX 4500 is nog beperkt leverbaa[ de prijs wordt d@r Minelab

opgetrokken naar € 3995,00 Het afqelopen ia¿r heeft M¡nelab via haar distr¡buleurs en deale6

meer dan l0 000 van deze gouddetectoß verkochL oa doorde enorme'goldrush'in Sudan en

enkele andere delen van de wereld!

Sovereign GT
De Sovereign GT hoon bij de absolute top!

(urt v0ofraad

leverbaar)

26 cm
elliptische
schijf
€ 166,-

'nn
€ 995,-

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen

zoekenl). Frequentie:7,5 kHz, option, schijf3 0f18,75 kHz

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

Ten opzichte van zijn voorgangeç de

X-Terra 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

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

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

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

-TERRA 705

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van

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

vooruerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!

Bovendien voozien 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

Zonder extra accessoires

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

voorWerpen.

Voozien van een 26

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

meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven zijn uitgerust.

GPXs000

€ 729,- ,[1idli+i.;,,"'ffiîH: €, 4sss,-
- Gew¡cht 2400 gram
- Steel bestaat uit twee delen
- Extra schijven: beschikbaar

DiepsÞoekende analoge detector voor binnenlandse teneinen. 'Pah' vooral ook grotere voorueçen op diepere
niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werh op 1 7

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

Het detectorhu¡s 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 ¡s u¡tgerust met een 20 cm of een 25 cm

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

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

vondstenl Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

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

Pl detector met discriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk). Geschìkt voor dieqene die op

terreinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bijvoor-

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt. Monoloop schijven

zijn niet in staat ijzer uit te schake-

len en zijn daarom meestal minder

geschikt, hoewel ze wel iets dieper

gaan dan de DD schijven.

€ 895,-



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 terreinen met veel Ìjzer € 249,-

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

Niets is minder waar!

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

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

onder zit van 2l x 24 cm. Ook

EItsT LA

HOL!-ANDIA
1

Deze gloednieuwe Nederlaíds-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met elliptische DD-schijf, met beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt batterij.

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en veruuilde grond, Nu ook extra grote

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

I 5 cm concentrische schijf voorradiq De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide sc¿n schìjf en met

21 x 24 cm concentrische schijf

Respectievelilk €' 6491"- en'€: 6"$9"

aantal archeoloqische bedrijven qraaq een vaste
'Alle Metalen stand' met een basistoon op hun detector
wilden hebben Daarmee kan een (amateur)archeoloog de

detector zodanig afstelìen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs

bepaalde'ijzertijdscheruen' opqezocht kunnen worden
0p de gewone discriminaliestand kan op de laagste sland
verschil gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer)

ijzer en het 'slechte' ilzer (gietijzer)

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe.
ligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte-
bereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de grond

ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Kleur: blauw, zwart en grijs.

De aanleiding voor het laten maken van

een Nederlandse versie van de Cibol¿,

de Cibola Hollandia is, dat met name een

De Cobola Hollandia is doordat deze nu standaard is uit-
gerust met een elliplische DD srhÌjf (25 cm) extra geschikt

voor archeologische doeleinden; zoeken op stort; op lastige
terpaarde en op gemineraliseerde bewoningsgrond die
veruuild is met klein ijzer En toch een detector met een

makkelijke bediening die nog geen kilo weegt De Cibola
Hollandia heett een Nederlands logo en op het frontje
staat nu gevoeligheid ¡ p v sensìlivity en threshoid heet
nu gewoon b¿sistoon Warm ¿¿nbevolen voor stadsgrond-

zoekers!

VaOUefO voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
' schijven: een concentrische van 15 cm en een

-Õ F F fl wide scan van 25 x 30 cm.
€ 3 t) 5f - De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

.j. Ç ïiÏ':ï'iÏii;::"'''n 
vervuirins' kreien

t

Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

la&Va
rachtige m rs

Drie vederlichte TESORO reuzen!

Cortes € 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

batter¡¡en::itten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

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,

Teión

parken en vervuild terrein zoeken. €,669,-



Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,
hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen kabe/s meen ook niet op de zoekschijf, de schijf
communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nedelandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.

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

detector weegt nog geen 1 000 gram De sleelverbinding is binnen

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

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

oriis inbeoreoen.
Binnenkort verwacht: 25 cm DD schijf voor de Deus)

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

4,6KHZ

ADX 150, ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

. Euitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mlcf0pfocessofs

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)
o Alle toestellen zijn voozien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (WS1,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om stor¡ng

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (chi /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

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
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.

429,00

549,00

. Zeer stevige zoekschijf kabel

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

o Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel,

649,00

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanaten) 169,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren lwee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen
MeteenXP(uitgezonderddeADXl00) kandezoekernuzonderdielastigehoofdtelefoondraadoppad Geenhindervan
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
De WSi is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram De WS2 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, wâarmee de klerne oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen Opl¿âdtijd 2 uur, Batterijduur 50 uur.

ADVTNTISV

DETECT . GE:RT GESINK
NIEUIiI ADRES!



Bijna iedereen heeft weleens gehoord van de Hollandse

Waterlinie. Weinig mensen weten dat ook Brabant zijn water-

Iinie heeft: de linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen.

Deze linie werd aangelegd in 1628.

gezet (inundatie), en zo ontoegan-

kelijk worden gemaakt voor vijandelijke

legers.

Op een drietal plaatsen waar zich zand-

opduikingen bevonden - en die dus een

zwakte in de inundatie-linie vormden -

werden aarden forten aangelegd volgens

het oud-Nederlands gebastioneerd

stelsel. Deze aarden wallen waren beter

bestand tegen de gietijzeren kanonsko-

gels en granaten dan gemetselde stenen

verdedigingswerken.

Fort Moermont was het eerste fort gezien

vanaf Bergen op Zoom. ln het landschap

is er niets herkenbaars meer van te z¡en,

alleen een straatnaam herinnert aan de

fortificatie.

Toen in april 2001 het veilinggebouw

werd gesloopt om het terrein opnieuw

in te richten als bedrijventerrein, was ik

er met mijn zoekmaten Fon en Hendrik

als de kippen bij om op de ontstane

zandvlakte de detector los te laten. We

vonden die zaken die je op zo'n locatie

mag verwachten: duiten, gespen, knopen

en vele musketkogels.

Teruglezend citeer ik uit mijn zoekverslag

van 1 0 juni 2001: "Twee granaten lagen

slechts 50 cm van elkaar verwijderd. Deze

bevonden zich op 30 cm diepte in een laag

zwarte grond. Deze grond vertoont een

hoge concentratie steenpuin en ìn mindere

mate aardewerk. Deze laag bevíndt zich op

hetterreplein onder een laag geel zand. (De

terre bood ruimte aan de soldatenbarakken

e n mag azij n e n). Waa rsch ij n I ij k bevi nde n

zich hier nog meer granaten."

De nieuwbouwplannen van de gemeente

verdwijnen in de ijskast en het terrein

blijft een aantaljaren braak liggen. De

archeologische dienst van Bergen op

Zoom heeft op het terrein ook onder-

zoek gedaan naar restanten van het fort
(grondsporen) en deze in kaart gebracht.

Medio 2006 wordt er een bouwput ge-

graven op dat gedeelte waar zich de terre

bevond. Fon was erachter gekomen dat

de vrijgekomen grond hergebruikt werd

als onderlaag voor een nieuwe rondweg.

Een grenadier

met brandende

lont steekt een

granaat aan.

Deze grenadiers

werden speciaal

geselecteerd op

hun gestalte,

want het vergt

veel kracht de

granaat ver te

werpen.

Vondsttoestand van de kanonskogels
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Cementnìolen / Megatunrbler

Wonderlijk genoeq vonden we de bewus-

te grond terug op het kilometers lange

tracé. Er werden leuke vondsten gedaan

en ook hier vond ik granaten, 4 stuks.

Terug in de bouwput bleek het strookje

grond met de granaten uit het zoekver-

slag voor de helft te zijn verwìjderd, dit
verklaarde de vondst van de granaten op

de rondweg.

Om een lang verhaal kort te maken:

het stukje grond van 8 vierkante meter

lever de 1 9 granaten en 6 kanonskogels

op. Waarsch ij n lijk zijn ze achtergebleven

na het beleg en de inname van Bergen

op Zoom door de Fransen in 1747.De

vondsten zijn aangemeld bij de archeolo-

gische dienst van Bergen op Zoom, waar

ik goed contact mee heb. De situering

van het fort op een kaart met het huidige

stratenpatroon en aanduiding (pijltje) van

de granatenvondst (zie pag.21) heb ik
gekregen van de archeologische dienst,

mijn dank hiervoor.

De granaten met een gemiddelde door-

snede van 75 mm zt)n typisch voor het

midden van de 1Be eeuw. Oorspronkelijk

vulde men de granaat met zwart kruit en

voorzag men haar van lont met een holle

houten buis, eveneens met kruit gevuld.

iLtr: üVt r-:r--,.¡i: r I L r ¡ il ¡l I il'
Thuisgekomen met de eerste granaten

begon ik er enthousiast de roestklom-

pen vanaf te bikken. Het verblijf in de

zandgrond had ze geen goed gedaan,

vele waren niet herkenbaar als granaat of
kanonskogel door de knolvormige roest-

afzettingen (pag. 21 linksonder).

Tobttla tsergorunt ad Zonta¡n Stenbergæ et

novorun ibi operunt, gerlaakt door Bl.reu in

16¿t5. Hier zijn de forten varr Steenbergen

tot BerçJen op Zoorrr op te zien.
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Een half uur in gebruik

De roestdelen sprongen alle kanten op,

de ruimte en ikzelf zaten onder de roest.

lk besloot ermee te stoppen tot ik een

betere methode wist om de roest van de

overige granaten te verwijderen.

Van een andere zoeklocatie had ik een

groot aantal messing gespen, ik kon

Hendrik zijn tumbler lenen om ze te

reinigen. Het resulta¿t was uitstekend en

ik dacht bij mezelf: zoiets moet ik in het

groot voor de granaten en kanonskogels

hebben.

Het eindresultaat

Onlangs werd er op het bedrijf waar ik

werkzaam ben grote opruiming gehou-

den. Een contalner van de buurman

moest ook verwijderd worden, lk neem

een kijkje in de container vol oude troep

en zie een cementmolen staan, De frank

viel gelijk: dit was hetgeen ik zocht om de

kogels te reinigen!

Na wat heen en weer gepraat kon ik

hem kopen voor 30 euro. Nadat ik de

mengschoepen had verwijderd deed ik

een paar kilo split (gespleten kiezel) in

de molen en een paar liter water. De gra-

naten en kogels werden erin gedaan, de

megatumbler was klaar voor gebruik.

Na drie kwartier trommelen waren de

eerste granaten al ontdaan van alle roest-

delen. De volgende dag nog drie kwartier

en de klus was geklaard.

En de megatumbler... die is weer verkocht

als cementmolen.

Bruno Janson
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Bij ons op voorraäd:

De nieuwe XP DEUS
Bel ons voor een scherpe aanbied g
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Surt naar onze webshop op www.metaaldetector.nl en bestelvanuit je
Wij zorgen voor een sneLle Levering van:

Detectors . Accesoires . Scheppên . Occasions

luie stoe[.

WiI je ons liever bezoeken?

Maak dan even een afspraaft:.0492-57..45

Munsters
Detectie

'hobby; ¡ndustr¡e & bev€iliB¡ng
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FRIESLAND

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

Buren r9, 87r3 l(B Hindeloopen
tel. o6- 4t 7 6347 5 (zonder afs p raa k)

E-ma i l: i nfo@fries la nddetectors. n I

I nternet: www.fries la nddelectors. n I

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

NOORD-HOtLAND

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Blisstool / Fisher / White's / Troy
I mporteur: Anderson detectorstelen
+ accessorres

OVERIJSSEL

r Fa. Detect - Gert Cesink
Tesoro / Minelab / lVhite's / XP /
Powerlift zo / Handboek voor zoekers /
Verkoop / Verhuur I lnrull / Opsporing

Keepstraat 2, 57c2 LH Helmond
tel. (o492) 57 4525
E-mail: info@ metaaldetector.nl
I nternet: www. metaa ldetector. n I

www.tesoro.nl

Hengelosestra at 298,752t AM Enschede
tel. (o53) 43o oS rz, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect. n I

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o¡) 548 tt 99, fax: (o73) 548 tt 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers I E\AAGI
Emmi ultrasoon reinigers

Weth. Beerdastraat 21,

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

t Zuiderzee Detectors
XP / Tesoro / Laser / Minelab I Fisher I
C.Scope
lnruil mogelijk / accessoires / boeken

Tuinen 3t,87t3 KM Hindeloopen
tel. o6-3o3zo93r
E-mail: info@zuiderzeedetectors. n I

DRENTHE

r Detectorgigant
ìVhite's / XP detectors / Tesoro /
Minelab I verhuur / tassen / scheppen

I magnelen enz.

Byte tc, 774t MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E-ma il : i nfo@detecto rgiganl.nl
I nternet: www.detectorgiga nt.n I

Pieter Maatsstraa| 12

t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 11 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
I nternet: www.djlaan.n I

UTRECHT

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

\

I

Zwaluw \,3752 NW Bunschoten
rel. o33-zgg 94 9r, mobiel o6-
z-r885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet:
www.midholland.nl www.detector.n I

www.minelab.nl www.coiltek.nl

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Grondraders, onder-
waterdetectors, diepzoekers, acces-
soires, magneten enz. o.a.: Garrett,
Teknetics, Golden Mask, OKM
Sprongstraat 9,6573 BN Beek
(Nijmegen)
Tel. oz4-844343o bezoek op afspraak
E-mai I : i nfo@arena-metaa ldetectors. n I

I nternet: www.a rena-metaa ldetectors. n I

BELGIE

f Belgadet€Ct (Calmeyn Jean pierre)

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

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

/ supermagneten / detector verhuur /
ops Pon ngsservrce

Hagedoornstraat 12,
88oo Roesela re, \)fest-Vlaanderen,
België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5t | 24.o7.55
Csm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be
I nternet: www. belgadetect. be
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Romeinse helm
Bij dezen wil ik proberen mee te dingen naar de vondst van

het jaar. Het gaat om een Romeinse ruiterhelm uit de 1e eeuw

na Chr. lnclusief fragmenten compleet. ln de nekbeschermer

staan vijf namen en twee X en. Hoogstwaarschijnlijk van Legio

XX, de dapperen.

De helm is aangemeld bij museum HetValkhof en de provinciaal

archeoloog van Gelderland, P. Heeren en Rijksdienst cultureel

erfgoed, Tessa de Groot. De helm wordt op moment van schrij-

ven geconserveerd en gerestaureerd in genoemd museum.

De foto rechtsboven laat de helm zien een uur na het vinden.

De helm is gevonden in de Betuwe.

Met een vriendelijke groet,

c. L.

BESCHRIJVING VAN DE HELM DOOR LOUIS SWINKELS,

MUSEUM HETVALKHOF

lnscriptie 1 : >.L.METTl .TVARRONI. d.w.z. (centuria) L(ucii)

Metti(i) T(iti) Vanoni(i),"(eigendom) van Titus Varronius, uit de

centuria (onder leiding) van Lucius Mettius".

lnscr¡pt¡e 2: > 5X VETICIVLI, d.w.z. (centuria) S(e)x(ti) Vet(t)i(i) C(oii)

Iuli(i),"(eigendom) van Caius lulius, uit de centuria (onder leiding)

van Sextus Vettius".

lnscf ipt¡e 3: > RVFl.PllTONl / TlVLl, d.w.z. (centuria) Rufr(i) Pet(t)on¡(i)

T(iti) Iuli(i),"eigendom van Titus lul¡us, uit de centuria (onder leiding)

van Rufius Pettonius".

Definitief is deze lezing nog niet. De naam Pet(t)onius is bijvoor-

beeld nog wel een probleem.

lnscriptie 2 staat voor een deel door en over inscriptie 1 en is

dus later. lnscriptie 3 verschilt in een aantal opzichten van nrs. 1

en 2 en is misschien als laatste aangebracht.TitusVarronius zou

dan de eerste eigenaar zijn geweest, vervolgens Caius lulius en

tenslotte Titus lulius.

De helm is van het type Hagenau, de standaard helm van de

Romeinse legionnairs in de eerste helft en het derde kwart van

de 1e eeuw na Christus. Dit exemplaar dateert vermoedelijk uit

het midden van de 1e eeuw. Met drie opeenvolgende eigenaren

kan de helm vrij lang in gebruik zijn geweest.
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Noord Holland
ln de omgeving van Alkmaar zijn twee

onbekende loodjes afkomstig van bodem-

vondsten gevonden

Het loodje met het wapen van Alkmaar

lijkt 2 jaartallen te hebben. Bovenaan

lees ik 1B ?? en onder 1863. Het loodje is

sterk verweerd, vermoedel ijk aangetast

door de grond waarin het

lang heeft gelegen. Het

heeft een klein formaat
(ongeveer 3,5 cm hoog)

en kan qua afmeting o.a.

worden vergeleken met

het kleine loodje met de

initialen I M uit de 16e en
'l 7e eeuw ("Meestertekens

op het dak"* blz 41, afb.2

en 3). Het tweede loodje

draagt de initialen I M of M

I met het jaartal 1738 (0?).

Het loodje heeft onder een

scherpe punt en heeft geen ty-

pisch Noord-Hollandse kenmerken

Ameland
Van dit eiland is afkomstig het loodje

van de gerestaureerde NH kerk te Hol-

lum (+ 1666;. ¡.1 ¡t

dubbel gevouwen

en vertoont geen

zichtbaar soldeersel,

hetgeen zou kunnen

betekenen dat het niet

is gebruikt. De tekens

op het exemplaar zijn

ook bijzonder en voor

de schrijver niet te

verkla ren

Doordat na de eerder uitgevoerde restauraties op

gebouwen geen oude loodjes meer worden aange-

troffen, is nieuwe informatie afhankelijk van oude

verzamel¡ngen, bodemvondsten of musea. Enkele

nieuwe gegevens zijn zeker het vermelden waard.

is de bodemvondst afkomstig van het

loodje met de initialen AV met leihameç

soldeerbout, passer enz., vermoedelijk

van Adrianus Vervoore uit Dordrecht
(blz.59,17, 1B*). Van deze meester zijn

ook loodjes gevonden met de jaartallen

1726 en 1 750 in respectievelijk Dordrecht,

Heineoord en Waspik.

Tot slot
Lezers die nog trotseerloodjes in hun bezit

hebben en daarover graag informatie wil-

len ontvangen, kunnen zich in verbinding

stellen met de schrijver van het boekje

"Meestertekens op het dak"t.w. Paul Steijn

te bereiken via e-mail:

steijn.pp@tiscali.nl

*verwijst naar het bovenvermelde boekje

lnformatie:
Peter Klunder en Wim Deknatel

26

Provincie Utreeht
ln de omgeving van de stad Utrecht is in

de grond bij een kerkhof het loodje met

de initialen I I met huismerk en gereed-

schap gevonden . Het kan als een 1 7e-

eeuws exemplaar worden getaxeerd en de

initialen kunnen in die tijd duiden op een

relatie met Leiden (blz 46, afb. B *)

Zuid Holland
Het Historisch museum in Rotterdam bezit

onder meer het voor mij onbekende lood-
je met initialen H H en het jaartal 1637 en

zou afkomstig zijn uit Portugaal

Bij dit loodje is aanwezig het kaartje met

de tekst "Een der Spijkerbedekkers van het

lood, der in l8 vernieuwde en verkleinde

toren der kapel (nu Raadhuis) te Portugaal".

. Met'18'zou 1918zijn bedoeld.

Dit zou dus betekenen dat dit loodje in

1918 van het dak is gehaald en gelukkig

bewaard is gebleven. Een leuke tekst van

de vakbroeders die de naam Spijkerbe-

dekkers gebruikten! Uit Capelle a.d. lJssel

DETECTORMAGAZINEllS
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Vlaams minister Geert Bourgeois heeft in de regio frontstreek van de

Westhoek een proiect goedgekeurd met de betiteling Herinneringspark

2O14- 2018. Met de honderdste verjaardag van de Grote Oorlog in het

vooruitzicht moet bijzondere aandacht besteed worden en dit door een

toeristischeontsluitingvanditgehelegebied.Wolerfgoednoemenwedit.9.'.

De stad leper is ook al, indachtig de

honderdjarige herdenking, bezig met het

volledig ombouwen van het ln Flanders

Field Museum. En de zone waar wij (de

Diggers) de vele gesneuvelden gevonden

en een eeuwige rustplaats bezorgd heb-

ben komt ook in beeld. Een nog bestaand

gebouw wordt omgebouwd tot informa-

tieplaats voor uitleg over de veldslagen

die daar plaatsgevonden hebben. En de

vele bodemvondsten die op deze plaats

via metaaldetectie gereg¡streerd werden,

zullen daar tentoongesteld worden,

leper is alvast al begonnen met een

reizende tentoonstelling "SCARS OF

WAR'i een samenwerking tussen het

IFF-museum en Handicap lnternational.

Op 10 november 2010, precies 2 jaar na

de dag dat wij op non-actief geplaatst

werden, kon men de reizende fototen-

toonstelling bekijken op de grote markt.

En zo konden wij onze eigen activiteiten

ook nog eens bekijken. Het vondstmate-

riaal dat onze hobby zoveel onheil bracht

werd prachtig tentoongesteld.

SCAR
WAR

Enorm grote foto's van allerlei springtui-

gen uit de regio leper maar ook van over

de gehele wereld. En wat duidelijk zicht-

baar wordt: de interesse naar de Eerste

Wereldoorlog is enorm aan het stijgen.

Er komen steeds meer mensen die geTn-

teresseerd zijn in bodemvondsten. Want

dit is de werkelijkheid. WO I erfgoed. . .

Bij de foto's staat geen tekst. Deze mate-

rie kan je in geheel Zuid West Vlaande-

ren bij toeval via metaaldetectie overal

ontdekken. Altijd opletten dus......



Tekst : Gert Lugthart

t

eeuwer'i Nico bekeek

de munt en zette grote

ogen op. Bijna als een

commando riep hij:

'Afzoeken die plek,

Jan!'i Als een haas

rende ik terug naar

de plek waar ik mijn

schep had laten staan.

Langzaam en heel

gericht zocht ik verder.

Vrijwel direct kreeg

ík, op nog geen halve

meter van de vondst-

plek, weer een signaal.

lk zette de schep in

de grond, maar er zat

niks in de kluit. Bij de

volgende schep was

het wel raak! lk zag

twee middeleeuwse

muntjes aan elkaar

zitten. lk pakte ze op

en deed ze gelijk in

mijn muntenkokertje.

Opgewonden dacht ik:

een muntschot, ik heb

t! t,t,';'.=t1il=llF 4

een muntschat! lk zocht door en vond er op een gebied van nog

geen drie vierkante meter nog een stuk of t¡en bij. Nico kwam af

en toe even kijken. Hij was dolenthousiast, maar liet mij alleen

zoeken: " Het is jouw schat Jan, doorgraven!" Met 32 graden

Celsius was het bloedheet,

We pauzeerden even bij de auto. We dronken wat en in een roes

bekeken we al de munten. Het waren allemaal middeleeuwse

penningen. Daarna gingen we weer verder. Na drie uren zoeken

in de tropische hitte moesten we echt stoppen. Nico ontplofte
namelijk zowat van de hitte. Met 27 munten ging ik huiswaarts.

Een week later heb ik er nog een bij gevonden. Een foto van de

munten heb ik op het forum Pieppiep.nl gezet en al snel kreeg

ik een persoonlijke mail van Glenn. Als "Engelandkenner" bood

¿i-
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kippenvelmoment
van:

ijn zoekmaat Nico belde mij woensdag 10 juli op, met

de vraag of het niet tüd werd om weer eens te gaan

zoeken. We hadden immers al drie maanden niet ge-

zocht. lk had niet zoveel zin, maar mijn vrouw zei:"Even eruit is

goed voor je gezien de drukte met de verbouwing". We spraken

afzaterdag te gaan zoeken.

,-- 
.- , 

^t 
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-' .l , ,', . geluidje. lk schepte de kluit uit de grond en zag

; '._ 
: een klein zilveren muntje liggen. lk keek nog eens

' )- ; ' goed en zag een kruis met bolletjes: dit moest wel

een middeleeuwse penning zijnl lk vond het een prachtige

,. '¡ " ; , vondst. Gelijk liep ik naar Nico toe en eenmaal bij hem
\ ' t, . aangekomen zei ik:"Volgens mij heb ik een middel-

o

1 Muntschat van 28 zilveren "long cross
pennies" (Engelse penn¡ngen), periode eind
1 3e eeuw.

I x Engelse voided long cross penny, I 9x
Engelse long cross penny, lx Schotse long
cross penny, 5x cont¡nentale sterling
im¡tat¡g 2x continentale dubbele sterling.
De oudste munt is in de periode 1251 /1272
geslagen. De jongste Engelse munt ¡s van
class 7, wat wil zeggen dat deze geslagen is

tussen ca. 1292-1296.

2 Gouden angel HenryVlll, 15091547.

3 Muntschatje van vier munten, Tourse groot
Ph¡lippe lV I 285 / 1 314, drie penningen
Edward 1/1 I 1279 1327, lerland en twee
London.

4 Bronzen Romeinse boogfibula,45 cm,
periode 3e eeuw na Chr.

5 Bronzen Merov¡ngische gesp uit de 6e

eeury vondst van de dag op de Engeland-
rally. Angel ontbreekt.

6 Zilveren 7z dukaton 1784,35 mm.

7 Zilveren dukaton 31,96 gram,42 mm,
Maximilian Henri de Baviere 1677 te L¡ege.

8 Zilveren zegelstempel,3 cm met initialen.
Periode: l8-l9eeeuw.

9 Herdenkingspenning, I 627 van de vrede
van RijswUk 20 mm.

10 Loden gewicht, l/8 pond 62,84 gram,
vermoedelijk Vollenhoven,
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hij aan ze te determineren. Dat heeft hij onlangs ook op een

werkelijk prachtige wijze gedaan. De muntschat bestond uit 28

Engelse pennies uit het eind van de 1 3e eeuw.

Een muntschat zoals in het kippenvel moment van

Jan van Schendel, beter bekend onder de forumnaam
'lan de Zuuker'i is niet voor iedereen weggelegd. Jan

is 59 jaar en zoekt al een jaar of 11."1k kwam destijds

op de kloostermarkt, waar metaaldetectordealer

Wilco Rook met een stand stond. Naast metaaldetec-

toren lagen er ook diverse grote munten. Het leek

mij geweldig om zelf ooit zo'n munt te vinden. Een

jaar later stond hij weer op een markt en toen heb ik
ter plekke een metaaldetector, een White's classic ll,

aangeschaft. De dag erna heb ik meteen de hele dag
gezocht. Naast een enorme hoeveelheid zilverpapier,

lood en andere rotzooi vond ik mijn eerste munt, een

duit van Utrecht. Deze duit heb ik nog steeds in mijn
album als mijn eerste duit."

Jan zoekt nu met een Goldmax met een grote schotel van 25 cm,

voor maximaal dieptebereik en een zo breed mogelijk opper-
vlak. Als back-up heeft hij nog een Laser Rapier. Hij heeft weinig
boeken; hij leest voornamelijk de bladen van de DDA en de

Coinhunter.

Jan zoekt vooral op akkers. Alleen, maar ook regelmatig met
zijn zoekmaten Martin en Nico. Hij heeft niet te klagen over zijn
vondsten. De top 10 van Jan bevat relatief veel munten. Op de

eerste plaats staat de muntschat uit zijn kippenvelmoment. Op

de tweede plaats staat een gouden munt. Op de vijfde plaats

staat een Merovingisch gespje. "ln 2006 deed ik samen met vijf

zoekmaten, waaronder Nico en Martin, voor de eerste keer mee

aan een zoekrally in het plaatsje Dale in Engeland. lkvond gelijk

de eerste dag een gespje waarvan ik vermoedde dat deze oud

was. lk liep ermee naar de stand van de archeologen, omdat je

alles wat ouder is dan 50 jaar moet laten zien. De archeoloog

had een mooi zilveren munt in zijn hand die hij op dat moment
aan het determineren was. Vanuit zijn ooghoek zag hij de gesp

in mijn hand. Hij liet pardoes de zilveren munt op de tafel vallen

en riep:"That is very nice!". Hij gaf aan dat dit een bijzonder

mooie vondst was, veel zeldzamer dan de Romeinse vondsten. lk

moest gel¡jk de plek aanwijzen en met GPS is de plek vastgelegd.

Later kreeg ik 20 pond voor de "vondst van de dag" en die heb-

ben we's avonds in het café met elkaarbpgedronken.'

Op de zevende plaats staat een enorm grote zilveren munt.
"Samen met Martin en Nico liepen we in banen naast elkaar

over een mariakker. lk kreeg een knalpiep en op nog geen

10 cm diepte groef ik een munt op. Hij rolde zo voor mij uit en

even verderop bleef hij liggen. "Ohhh, dat is een grote munt "

zei ik. lk pakte de munt op en met mijn handen dicht geknepen

liep ik naar mijn zoekmaten. lk deed mijn handen open en vol

verbazing staarden zij naar deze enorme munt. "Goh"zei een van

hen: "lk ben er net vlak bij langs gelopen! Heb je een gouden pik

of zol!" Sindsdien wordt ik door mijn zoekmaten ook wel "zilber

John" genoemd'i

Tot slot het succes wat Jan betreft:" Mijn ervaring is dat je de

meeste kans hebt als je niet te snel loopt en de detector zo laag

mogelijk bij de grond houdt. Want je ziet soms zoekers waarbij

het lijkt alsof ze met hun detector over de akkers vliegen'i

Eem Topddcffir ns mu vccr nedcr@@m htr@rreaarE
Als u een akker met de Golden Mask 3+ heeft afgezocht ¡s er voor een andef n¡et veel meef te v¡nden.

Golden Mask 3+

Een topdetector die de concurrent¡e
met andere topdetectors aan kan,
maar wel voor een redelijke prijs.

- Powerboost voor 30% meer diepte*

Golden Mask 1 €350,00

Golden Mask 1+ €395,00

fevens verkrijgbaar bii: DSH, Veerpad 2,8216 AP Zalk,ww metaaldetectors nl

Golden Mask 2 -{395,00
Golden Mask 3 €495,00

Golden Mask 3+ € 695,00

lmporteur van: Golden lVìask, Deeptech en
Delta 6 metaaldetectors
Dealer van: White's metaaldetectoren
lmport van: Black Ada digging tools

- Frequentie:8,2 Khz
- 3-delig alum. en carbon steel
- 1 en 2-tonige audio discr.
- Snelle recovery speed
- Handmatige en automat¡sche

grondbalans
- Threshold functie
- Eliminatie hoge mineralisatie
- 10,5 DD zoekschotel
- Incl. oplader en opl. batteriien
- 5 iaar garantie
- Nederlandsehandleiding

t3o% diePel

695,



Nieuwe schijf XP Deus

Voor de XP Deus is er een grote zoeksch¡jf van

28 x 34 cm beschikbaar. Deze schijf is voorzien

van de nieuwste polymeer lithium oplaadbat-

terij met een werkduur van ongeveer 15 uur.

Zoekers die deze schijf aanschaffen kopen

niet alleen een grote schijf, maar in feite een

extra (top) metaaldetector erbijl Met een

extra midden en bovensteel kan er met beide
schijven gelijktûdig
gezocht worden,
het ene setje met
de draadloze
hoofdtelefoon,
de ander met het
bed ieningspaneel.
De levertijd is

momenteel wel 2

maanden.

Prijs: € 389,00

SEF schijven voor Tesoro

Groot nieuws voor Tesoro gebruikers.

Ook voor Tesoro zijn er nu SEF schijven

leverbaar.

Alle SEF schijven van Detech zijn dubbel D

schijven (DD) ofwel Wide Scan schijven. Wide

Scan zoekschijven gaan breder de grond in
dan concentrische schijven en kunnen beter
overweg met de mineralisatie in de bodem
en zijn dus stabieler. Plaatsbepalen met
DD schijven is meestal moeilijker dan met

concentrische schijven, met een SEF schijf is

het echter veel makkelijker en dus minder
tijdrovend! Dus meer vondsten in de tijd die
je hebt om te zoeken.

Er zijn SEF schijven met een 4-punts en een

s-punts aansluiting van 12 x '10 inch (30 x 25

cm) prijs € 189,00 en een I5 x 1 2 inch (37,5 x

30 cm) prijs € 199,00.

Nieuw vers¡e 2.0 XP Deus

Deze versie is via de site van Detect, zie onder
Nieuw, of vanaf de XP site via de bijgeleverde

U5B kabel te downloaden van je PC op de

Deus. Dit is verbazingwekkend eenvoudig.
Elke stap wordt uitgelegd. En na een paar

minuten heb je opeens een basisscherm die

er iets anders uitziet dan wat je gewend

bent.
Het aanpassen van de NL handlei-
ding zal minstens een maand in

beslag nemen. XP heeft een aantal
interessante functies toegevoegd
en het openingsscherm in die zin

interessanter gemaakt, dat het meer
gegevens toont, namelijk over de

conditie van de grond en of een

signaal van ijzer is of niet.

Golden Mask 1+ 18 kHZ

Sinds enkele weken ¡s de nieuwste telg uit de

Golden Mask serie verkrijgbaar, de Golden

Mask 1 +.

Deze detector werkt op een frequentie van 1 8 Khz en

is daardoor supergevoelig voor klein middeleeuws
zilver en goud met behoud van een indrukwekkende
diepgang. De 1+ is voorzien van een automatische
grondbalans, in combinatie met de hogere frequentie
is deze detector daardoor uitermate geschikt voor
terpen (grond), Romeinse zoekvelden, middeleeuwse
bewoningen enz.

De 1+ is eenvoudig in gebruik en uitgevoerd met een

robuuste constructie.

De 4-punts schijven zijn voor de

Tesoro Tejon, Lobo Super TRAQ,

Vaquero en de Cibola's.

De 5-punts schijven zijn voor alle

andere landmodellen van Tesoro
te gebruiken.

lnfo: Fa. Detect - Gert Gesink en

diverse dealers.

Anderson steel voor de XP Deus

Voor de XP DEUS is

nu ook een carbon of
aluminiun Anderson
steel verkrijgbaar. ldeaal
voor wanneer de grote
draadloze 28x34cm schijf
wordt toegepast of....

wanneer met de DEUS

¡n of onder water wordt
gezocht. Met een hele
kleine aanpassing
(slechts enkele tientjes)
kan de DEUS echter wor-
den aangepast voor in-
en onder water gebruik.
Sets hiervoor zijn binnen-
kort bij ons verkrijgbaar!

Ha ndelsonderneming
D.J. Laan VOF, Tel. (0227)

593286 www.djlaan.nl

Golden Mask 1+

Specificaties:
Uitstekende discriminatie - Automatische grond-

ontstoring -Threshold functie - Volume regeling
- Frequentie 1 8 KHZ - 1 0.5 DD zoekschotel - Hoofd-

telefoon aansluiting - Lege batterij indicatie - Goede

balans - Batterijen en oplader mee geleverd - 5 jaar

garantie op de elektronica

Prijs: € 395,-, tijdelijk incl. hoofdtelefoon, Black Ada

invader schep en een vondstentas.

Verkrijgbaar bij:
Friesland detectors (importeur), Buren 

-19, 
8713 KB

Hindeloopen, tel. 051 4-522080,
i nfo@friesla nddetectors.n I

Detection Systems Holland, Ruud de Hee¡ Veerpad 2,

8276 AP Zalk,
www.metaa ldetectors.n I

Nieuwe l9kHZdetector
van Fisher

Fisher heeft een nieuwe detector
geintroduceerd, de Fisher Goldbug Pro.

Vanwege zijn hoge frequentie van l 9 kHz

uitefmate geschikt voor dunne
gouden kettinkjes
en andere kleíne
voorwerpen. De
detector heft
een uitgebreide
grondbalans-

regeling en
mineralisatie
aanduiding.

Bij hetontw¡k- #t,
kelen van deze
detector waren
de uitgangspunten
ondermeer, zeer hoge
gevoelig voor vooral kleine goudklompjes
en probleemloos werken op geminerali-
seerde grond.

Enkele eigenschappen:
Aangenaam in gewicht - 

.19 
kHz - 1 1 inch

DD zoekschijf - cont¡nu grondinformatie
- instelbareTreshold en Gain - signaal-

sterkte indicatie - 3,5 mm en 6,3 mm
hoofdtelefooningang - voeding door 1

batterij 9V.

Prijs: € 599,00

En zoekt u niet naar goudklompjes, voor
(kleine) sieraden en oudheden is deze

detector natuurlijk ook bruikbaatl

lnfo: Gelan Detectiesystemen, tel. +31
(0)73 548 1199 info@gelan.nl en diverse

dealeis.
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Goudgulden
14 juli'1476 - 20.00 uur
Met het zweet op zijn voorhoofd vraagt Henric aan Arnould: "ls het
gelukt?" Zwijgend knikt hij.VIug schieten ze tussen de mensen door
een steeg in. Het is warm die zomeravond en als het meezit hebben

ze een goede bu¡t. Zit er veel ¡n7 Kom, opschieten! Voordat ze de

stadspoorten voor de nacht dichtdoen. Stevig omklemt Arnould de

buidel die zwaar aanvoelt. Als ze op de es aankomen daalt de zon

al langzaam aon de horizon terwijl hij de lucht rood kleurt om zo af-
scheid te nemen van de dag. "Moak nu eens open'l sist Henric, hijwil
eigenlijk alles alleen hebben. Arnould was alleen maar een hulpje
waar hij zich nu nog van af moet maken. Arnould stop en hurkt om

de buidel loste maken... "Zìlveren munten en gouden munten",

fluistert hij. Op dat moment steekt Henr¡c Arnould met z'n mes, grist
de buidel uit zijn handen en rent weg. "Bastardi!" scheldt Arnould en

kermend van de pijn zìet hij nog enkele munten uit de buidel op de
grond vallen. .....

28 augustus 201 0 - 4.30 uur
Piep. . . piep. . . piep. .. een eentonige melodie van de wekker
klinkt door de slaapkamer. Mijn hand slaat met een welgemikte
klap de wekker uit en dat al slapend, hoe scherp kun je zijnl
Nog 5 minuten zzzzzzzzzzz... oh nee, 5.35 uur en ik had rond
6.00 uur op de akker willen zijn. Kan ik weer eens een ochtend
zoeken na 8 maanden van algehele zoekonthouding, verslaap

ik me.

Vlug schiet ik mijn kleren aan en maak alles in orde, onderweg
kom ik langs een akker waar ikjaren terug al eens een paar keer

gezocht heb en toen eigenlijk niets bijzonders heb gevonden en

denk:'Als mijn fa-

voriete akkers bezet

zijn dan kijk ik daar

nog wel even".

Na een dik uur rijden

eindelijk op de plek

van bestemming. De

maiskoppen wuiven

me tegemoet en de

aardappelen lachen

in de grond en die

mooie tarweakker

is alweer ingezaaid.

Wat nu?

lk herinner me de

akker van vanoch-

tend en besluit

terug te r'rjden om
hier even te kijken en dan lekker naar huis te gaan om zo de dag

verder aan mijn vrouw en vier kinderen te besteden.

Na een half uur van weinig spectaculaire vondsten begint de

moed me in de schoenen te zakken. Een ieder kent dat wel, je
gaat weg met in het hoofd allemaal dromen wat je al niet zal

vinden en wanneer het niet meezit kun je er nog chagrijnig van

worden ook. En dan... na een signaal gaat de schep zonder na te
denken met een automatische beweging de grond in en schep

ik er een kluit aarde uit. HAPPEND naar zuurstof en met een hart-
slag die in mijn tenen voelbaar is, zie ik de helft van een gouden

munt uit de kloet grond steken. DIT KAN NIET, zo'n oude wilde ik

altijd al hebben! Hoe kan mij dit overkomen?

Wat een oninteressante akker leek is nu veranderd in een para-

dijselijke akker waar de vogels fluiten, de konijnen rondhuppe-

len en ik al dansend mijn vrouw bel.

"Dat is je beloning na B maanden niet

zoeken'i zegtzeblil, wetend dat ze in

ieder geval het hele weekend alles

kan kopen en doen.

Als dit het middel is om zoiets

moois te vinden dan gaat voor
mij na vandaag de detector weer

voor B maanden de kast in.

Na nog een 2Vz uur gezocht te

hebben, besluit ik naar huis te gaan.

Maar goed ook want de lucht wordt al

aardig donkeç de regen is nu weer

aan de beurt om deze paradijse-

lijke akker te voorzien van vers

drinkwater. De aarde geeft goud

en de aarde krijgt regen. lk vind

het prima.

De determinatie is als volgt, met

dank aan Laser en Goodies van het

muntenbodemforum:

Goudgulden, Johann ll von Baden (1 456-1 503), Trier.

Geslagen te Koblenz.

Opschrift voorzijde : IOHIS ARCHIEPI TRE

keerzijde: MONE NOVA AVREA COVELE

Lit. : Saurm. 2634- 1371 (Christus en 4 wapens in bloemenkruis)

Bron: Bob - Saurmasche 1371/2634

Met deze vondst wil ik graag mee doen met de vondst van het
jaar 201 0.

Melchior Buit



Appliek
Deze vondst wil ik ook graag laten zien

aan jullie lezers, mijn geluk kan ECHT

niet op dit jaar!!!!l

Woensdagmorgen 24 november

201 0. 8.30 uur - de kinderen zijn naar

school! Snel mijn MD de auto in en

richting één van mijn favoriete stekjes

niet zo héél ver hier vandaan. Eenmaal op de

akker aangekomen denk ik ergens op een maanlandschap te

zijn. Na een twee uurtjes gelopen te hebben had ik twee slechte

Romeinse munten gevonden. Opeens kreeg ik het gevoel dat

ik moest plassen, dat gebeurt wel eens na een paar mokken

koffie, dus langzaam naar de rand van de akker om mijn kleine

boodschap te doen bij een struikje. Schop in de grond en de MD

ertegenaan. Klaar met die behoefte weer de MD in de handen

en verder, ik kreeg direct een signaal en dacht bij mijzelf dat zal

wel een blikje zijn zo dicht bij de akkerrand en zo'n hard signaal,

toch maar uitgraven, dacht ik:"You never know". Wat ik toen

zag... niet te geloven dat er nog zulke vondsten hier in de bodem

liggen waar al zoveel zoekers langs hebben gelopen. Met deze

vondst zou ik ook graag meedoen aan vondst van hetjaar.

Ed Heitzer

Almohadische munt ibula
Het is zaterdagmorgen 13 november 20.10; weekend! Lekker

vroeg uit de veren, genieten van de koffie.'s Morgens eerst

nog wat huishoudelijke dingen doen. Ook even een berichtje

sturen naar mijn zoekmaat Explorer (Tjeerd), met de vraag of

hij's middags ook mee ging te zoeken. Hier een kleine citaat uit

het bericht van die ochtend, wat ik Explorer stuurde: "Ga ie ook

mee zoeken, Explorer? lk heb het gevoel dat ikvandaag goud ga

vi n den." HeT a ntwoord va n Explorer w as als v olgt "AI s i ii

het goud gaat vinden hoef ik niet mee." Explorer ging

dus niet mee, ik denk dat hij met zijn vrouw mee-

ging te winkelen of zoiets.

Zo kwam het dat ik die dag rond 13.00 uur al-

leen op een favoriet perceel ging zoeken. lk liep

richting een sloot waar ik in 2009 vier Engelse

hammered coins op mekaar had gevonden.

Het was duidelijk te zien dat er meerdere munten

tegen deze vier hadden gezeten. Deze kon ik er

niet bij vinden in de vorige tochten. Misschien

was er dit jaar tijdens het ploegen weer een

gedeelte naar boven gekomen. Elke pieptoon

in de buurt van mijn schatvondstje deed me

weer opleven! Zou het waar zijn? Zou het een

kapot kruikje vol met munten zijn? Na ongeveer

een anderhalf uur zoeken kreeg ik een zwak sig-

naaltje in een straalvan 10 m2 rond het schatvondstje. De grond

was zeer nat en het was zware klei. Daarom kon ik het voorwerp

eerst niet vinden, alles bleef maar plakken. Zo nu en dan even-

tjes met de detector er over heen zwaaien, het zwakke signaaltje

was er nog steeds. Nog maar een steek uit het gat. Daar zat het

voorwerp in! Het kwam van een behoorlijke diepte af vandaar

ook dat het eerst een zwak signaaltje was (zeer blij dus met

mijn E-Trac). Voorzichtig een stukje van de klei afbreken.

lk zag meteen de rand van een goudkleurige munt,

je krijgt dan zo een lekker gevoel overje heen. .¿
Voorzichtig pakte ik het voorwerp uit de klei, daar

sta je dan met het goud in handenl Het ging om

een gouden Almohadische muntfibula, datering 3
zo rond de 1200 na Chr. Dit had ik meteen in de

gaten omdat ik die op het muntenbodemvonds-

ten.nl vaker had gezien en in Detectormagazine

1'l 1. Geen uitbreiding dus van mijn muntschatje,

maar toch weer een toppertje erbij! Aangemeld bij

diverse instanties, ook bij conservator van het

Fries museum, Evert Kramer. Deze heeft mij

enkele pagina's toegestuurd waarin de fibula

wordt beschreven. Vriendelijk bedankt nog

daarvoor. Alle zoekers wens ik een gezond

en vondstrijk 201 'l .

Kleidigger - Wytse Tjepkema
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Zegelring
18e-eeuws, gevonden in het Land van Cuijk
Op een akker is met een metaaldetector door amateurarcheo-
loog Jan Kusters een fraaie zegelring uit de 18e eeuw gevonden.
De ring is gevonden in Escharen op een akker waar het stads-

afval van Grave terecht is gekomen. De ring heeft ge-

spiegeld de initialen MD, dit zijn de beginletters van

de voor- en achternaam. De drie sterren kunnen

een kwaliteitsaanduiding of een beroepsniveau

aan9even.

De ring is door een deskundige geplaatst in

de 18e eeuw aan de hand van de vorm van

de letters. De afbeelding en letters worden op
dergel'rjke ringen vaak in spiegelbeeld weer-
gegeven. Verder zijn op de ring een bijl en een

vlakbijl te zien, deze voorwerpen geven het be-

roep van de eigenaar aan. ln dit geval kan het zijn

Een bijna sprookjesachtige
nalaarsochtend

Je weet wel: mist tot kniehoogte met net daarboven een op-
komende koperen ploert. Koud was het wel, maar dat mocht
de pret niet drukken. De zoekkriebels maken je wel weer
warm. Daar staan we dan. Waar zullen we beginnen?

Rich, mijn zoekmaatje, en Vinc wilden gelijk gaan zoeken.
lk zei;'Niet voordat ik de spreuk heb gezegdl'Huh? Welke
spreuk? Nou deze: 'Goden van weleer laat het goud op mij nee(.
Zoeken maarl

Na de nodige duitjes en een zilveren vingerhoed werd ik naar
een plekje gelokt waar het zonnetje heerlijk scheen.

van een gildemeester/proefmeester, belast met het examineren

van gezellen, schrijnwerker of timmerman. Het materiaalvan de

ring is brons met een mooie patina.

lnmiddels is onderzoek gestart om aan de hand van de initialen

en het beroep de eigenaar van de ring op te sporen via het BHIC

te Grave. Het Brabants Historisch lnformatie Centrum heeft een

bestand van oud-inwoners uit de 18e eeuw.

De ring is te zien in de tentoonstelling'De onderkant van Cuijk'

in de gotische toren, Museum Ceuclum te Cuijk. ln de tentoon-
stelling zijn ook vele vondsten uit het Land van Cuijk te zien.

Het museum is van november t/m april op zondag van 13.30 tot
1 6.30 uur geopend en vanaf mei t/m oktober op dinsdag t/m
zondag van 13.30 tot .16.30 

uur.

Jan Kusters

En daar gaf mijn E Track een klein helder signaaltje, dus
graven maar! Na een gat van 40 cm kwam daar toch een

voorwerpje in een kluitje naar boven. lk kreeg het ineens heel

warm! En dat kwam niet door de zon of de inspanning van het
scheppen... maar door het glimmen van goud op een akker.

WHAAAAAH... Mijn handen begonnen te trillen en ik moest
gewoon mijn vreugdedansje doen (de goden dankend).

Al snel stonden Rich en Vinc naast mij. Vol ongeloof bekeken

zij de ring en uiteraard werd ik gefeliciteerd, zoals echte zoek-

maten dat doen.

Mijn dag kon niet meer stuk. Maar als je zo'n topstuk gevon-

den hebt kun je je niet meer goed bij de les houden.

Groet, Martijn Hendriks



De sloot die maar door
bl¡jft geven!
Een uitgebaggerde sloot geeft weer eens een kans

om wat leuks te vinden. Gelukkig is het lekker

zanderige grond, die snel indroogt. Met de

detector in de aanslag en goede hoop begon ik

omdat ik hier in het water al verschillende mun-

ten had opgepiept, waaronder een 6 stuiver-

stuk van Zeeland. Maar dat viel eerst wat tegen,

geen munten meer. Wel de hals van een kruik die

boven de grond uit stak. lk had geen hoop dat hij

nog heel was maar het geluk was met mij - een

hele 10 literkruik. Een paar dagen erna vond ik

er nog twee, van een kleiner formaat. Nadat het

zand goed ingedroogd was werd het niet afgevoerd

maar hier gebruikt

om er mooie schuine

slootkanten van te

maken! Zand en water,

een slechte combinatie.

Er kwamen ook nog 7 Haarlemmerolieflesjes tevoorschijn, ze

geloofden hier ook in de heilzame werking ervan. Het mooiste

vind ik een mooi wit beeldje dat ook nog gaaf is.

Hiermee wil ik graag meedoen met de

vondst / bijvondst van jaar 201 0.

Groet, Roelof EnsÌng

Maar met een beetje wind kwam er

al gauw van alles te voorschijn soms

net te zien.

Al snel had ik veel flessen, waaronder

nog een hele knikkerfles. Het aantal

inktpotjes is opgelopen tot 26 stuks.

En geen een dezelfde.

Ook veel pijpenkoppen waarvan

heel wat met een mooie afdruk erop,

ook een stelletje bruine pijpen en

ook een heel bijzonder sigaretten-

pijpje; ik dacht dat het een bougie-

dop was met een stukje draad er nog

aan omdat er een knoop in zat.

,,
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Solidus
Tjonge,jonge, wat eenjaar! Het begon voor mij al héél goed op
2 januari 2010 met die geweldige Viros-stater die ik uit de grond

haalde. Op 30 september ging ik's morgens op pad om te zien

of één van mijn favoriete veldjes alvrij was. Bij de eerste akkers

aangekomen bleken de mais en de bieten er nog op te staanl Na

eerst even rondgereden te hebben kwam ik bij een akker waar
ikzelf en zeker tien andere zoekers al op waren geweest. Maar

omdat niets anders vrij was, toch daar maar weer een keertje op.

En daar heb ik achteraf helemaal geen spijt van. lk was nog maar

net aan het lopen toen mij de moed al in de schoenen begon te
zakken, het was net of ik over een planeet liep - tussen alle kra-

ters door. Toen ik tussen twee sporen doorliep zag ik opeens aan

m'rjn linkerzijde een plekje waar nog niet gelopen was en dacht:
"Daar maar eens zwaaien'l En ja hoor, een piep zoals een muntje
piept. De schop in de grond en wip eruit dat klontje klei. Ja en

toen.... ik dacht eerst aan een dopje van een fles, daarna dacht ik:

"Daar ligt een chocolade-munt" (van de Ed). Toen ik bukte en de

munt opraapte wist ik dat ik niet droomde en dat ie echt was...

Niet te geloven dat deze munt hier nog lag, tussen al die gaten,

waar ik zelfook al zo vaak heb gezocht in de afgelopen jaren.

Minder leuk zijn achteraf de reacties dat je hoort dat-ie gekocht

is, maar ik denk dat dit gewoon jaloezie en afgunst is van andere

zoekers. Voor mijzelf weet ik zeker dat het een vondst is en dat
ie héél mooi is. Graag zou ik met deze munt ook meedoen aan

vondst van het jaar 201 0.

Ed Heitzer

4,40 gram

21 mm

GOUD

Vf SIGOTHEN, Noord-Gallia 417 -5O7

Solidus naar Valentinianus lll, ref RIC X 3715

Muntheer: VALENTINIANUS lll
Augustus: 425 - 455 A.D.

Muntplaats: Ravenna

Datering: 425-6 / 426 -30 / 455 A.D

Denominatie: "SOLIDVS"

Erepenning
Amateurarcheoloog spoort erepenning op van Frans archeo-
loog en historicus Arcisse Caumont 1801-1 873.

Tekst voorz|de:'Arcisse de Caumont geboren in Bayeux op
28 augustus 1801. De stenen spreken vanje'iVanthier

Galle is de maker van de penning.

Tekst achterzijde: Waardering, genegenheid en toew[r
ding. Semons (is plaats/gemeente) wandelt altijd over
ons/tera qui pourra? Oprichter en directeur van insti-
tuut van gewesten van Frankrijk - wetenschappelijk

congres van de Franse archeologische sociëteit van

wetenschappelijke gemeenschap van Norman-

dië etc. 1881.

Een bewoner u¡t Beers kwam dit jaar bij mij

aan huis. Mijn vrouw deed open en kreeg de

vraag:"ls de archeoloog thuis?'i Bijna op het-
zelfde moment kwam ik thuis en werd er een

grote erepenning getoond. De erepenning is ongeveer 20 jaar

geleden gevonden op een akkerte Beers. De penning heeft

een diameter van ruim 6 cm en er zijn duidelijk beschadigingen

door landbouwmachines op de rand zichtbaar. De penning is

nog in een mooie staat en is van Arcisse Caumont, geboren op

20 augustus 1801 in Bayeux en overleden op 16 april '1873 in

Caen. Caumont was een belangwekkende Franse archeoloog en

historicus en had ook buiten Frankrijk grote bekendheid.

Hoe komt deze erepenning nu in Beers op een akker terecht? Dit

zal alt¡jd wel een raadsel blijven. Ook bijzonder is natuurlijk dat

de penning het borstbeeld van een archeoloog weergeeft. Het

moet n¡et gekker worden: een amateurarcheoloog spoort een

archeoloog op.

Jon Kusters

Stuur de kaart op voor 31 maart
en maak kans op een moo¡ boek!



VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Vraag 1:

Welke munt is dit? Hij lijkt van brons of koper te zijn, hel

is geen ziÌver. De doolsnede is 17 mm en de munt weegt

1,74 gram.

Groet \Millent

Antwoord: Willem, het

is een interessante munt

dieje hebt gevonden,

hieronder volgt de deter
minatie.

CARACALLA

Denarius uit 213 na Christus

Voorzijde: gelauwerde buste naar rechts

Omschrift: ANTONINVS PIVS AVG BRIT

Keerzijde: staande Serapis met lange scepter

Omschrift: P M TR P XVI COS llll P P

Literatuur: RIC 208

Normaal gesproken zijn deze munten van zilver, maar ze

komen ook voor in (verzilverd) brons. Die worden vooral

aangetroffen aan de randen van het Romeinse Rijk en

worden daarom wel Limes-denarii genoemd. Het is niet

duidelijk of het om vervalsingen

gaat, of om officiële munten. De

gebruikte muntstempels ver-

schillen niet van de stempels

voor munten van goed ge-

halte zilver. Misschien waren

het noodemissies om de

grenstroepen mee te betalen

wanneer de zilveraanvoer van-

uit de machtscentra stokte.

Vraag2:

Beste fohan, bijgesloten een foto van een tinnen lepel met

een voolmij onbekend tinmerk. Ik heb bij Evert Kramer

in het Fries Museum het boek van B. Dubbe nagezien

maar niets kunnen vinden. Zie jij mogelijkheden om er

achter te komen? Het is een lepel afkomstig uit de stort
van het Zaatland, ongeveel 1978.

Met groeten, Joh. àe Groot

Antwoord: Van de Nederlandse Tinvereniging kregen

we het volgende door: helaas is de tinnegieter met de

initialen TK niet bekend. Aan het model te zien is de lepel

mogelijk 18e eeuw.

Rio Holtman gaf daar nog deze aanvulling bij:Vorig jaar is

een nieuw boek over Nederlandse tinmerken verschenen:

'Nederlandse Tinnegieters & Tinmerken, een compendium:

B0o/o van dat boek beslaat merken + korte achtergrondge-

gevens. lk heb de database in huis die de basis is van het

merkengedeelte. De in¡tialen TK komen daar niet in voor.

Wel:Tijmen Kannegieter, Groningen, ca.1525 - 1554en

Thonnijs Kannegieter, Groningen, ca. 1540 - I571, maar daar

zijn geen merken van bekend, en ze zijn wellicht te vroeg

voor de tinnen lepel.

Yraag3:

Beste vraagbaak, ik heb de volgende drie voorwerpen gevonden.

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met de determinatie.

De voorwerpen zijn gevonden in een Romeinse context. Zot de I

ring ook Keltisch kunnen zijn? De vogel is nog geen 2 cm en het

andere voorwerpje met het kopje is ook maar 2 cm. De ling is

ongeveer 3 cm.

Groet, Willem

Antwoord: Willem, je hebt een paar schitterende zilveren vonds-

ten gedaan welke we in de Romeinse tijd dateren. Het zilveren

vogeltje ziet eruit als een (leer)beslagstuk. Het zou passen bij de

Romeinse militaria, hoewel een gelijkend stuk nog niet gevonden

kon worden in de literatuur.

De Medusakop leek ons duidelijk, deze moest de tegenstander in

de strijd verstenen. Waarschijnlijk is ook hier sprake van Romeins

militaria, ware het niet dat een nagel op de achterzijde ontbreekt.

Door het ontbreken van een nagel moet het beslagstuk via de

gaatjes aan de zijkant zijn vastgezet. Gezien de uitvoering

van het beslag in zilver gaat het vrijwel zeker om een

decoratief element van een luxe meubelstuk of kist

Ook voor deze medusakop kon nog geen parallel

worden gevonden.

De bronzen ring valt onder de groep brons/koperen

ringen die gebruikt worden in klokken waaraan de

gewichten hangen. Datering 19e-20e eeuw.
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Fisher CZ-21
lþ aade wanrt op? In het water vindt u verkoeling!

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

Iegendarische

C7-20.Zowel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoelighe¡d en discriminatie zijn instelbaar.
Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.
Geschikt voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

in ru ilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

gen0egen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

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

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

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

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

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

Twijfelt u? Maak een afspraak bij 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-

aandu¡ding van het object midden in

beeld.

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

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Simpelheid troef met

topklasse eigenschappen,

in een zeer betaalbare
prijsklasse!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede
door het goed uit te lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.
Permanente diepte u¡tlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4

lVlet de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

targetidentificatie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

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

concentr¡sche zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5

De Fisher F5, het alternat¡ef voor

digitaal en analoog.

l\4et onder meer instelbare

discriminatie-notch-gain en treshold is

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weergegeven in het

displa¡r

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voonrverpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbij!
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DETECTIESYSTEM

Gelon Detecliesystemen B.V.
Hel Sterrenbeeld 48, 5215 ML's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 1199 fox: +31 (0)23 548 l195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3filX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele

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

goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von

zoekers, en gebruikt dit een goede delectors te moken.

De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.

De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem

worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
delectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Olficieel imporleur C.Scope en Fisher

- Detectors mel CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 joor

- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)

GE
NE
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t{l mee met de'Vondst van het jaar

'en maak kans op een boeken-
t.w.v.80 euro!

Schrijf een verhaal van tenm¡nste 150
woorden en stuur duidelijke foto's mee
(hoge resolut¡e) van het door u gevonden
object. Alles van vóór 1500 dient te zijn
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
infocamid holla nd.nl

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


