


Dirk Jan Laan

Ons doel is om u zo goed en
objectief mogel¡jk 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, detectortassen,

;
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 assorliment gebruikte metaal-
detectors met schriftelijke garantie en inruilmogelijkheid ordetectors met schriftelijke garantie en inruilmogelijkheid op voorraad. Wanneer u meldt dat u lid bent van deze Detectorclub ontvanot
u altijd 5% korting bij aanschaf op een nieuwe metaaldetector] Iu attuct 5% t(ortrng bU aanschal op een nieuwe metaaldetector.. Bij on-line bestellingen boven de € 100,- komen de verzendkosten
voor onze rekening. Beneden de € 1 00,- bedraagt uw aandeel in
de verzend / administratiekoster slechts € 5,-.. Ruim 95o/o van 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 vrijblijvende
afspraak.
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Detectors en zo.i
Het is 18 juli en het is net wat ik al vreesde.... We hebben zomer gehad in de maanden april en mei. lk vreesde toen al een vijfde seizoen

namelijk moesson in juni, juli en augustus en dan herfst. lk hoop dat, wanneer dit prachtige magazine weer uit komt, we kunnen zeggen

dat het allemaal niet uit is gekomen en we vanaf pakweg laatste week juli toch nog een prachtige zomer hebben gekregenl!!

Na ons weekje Turkije met het hele gezin in mei, ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk, zouden we vanaf deze week nog een goeie

week gaan kamperen in eigen land. Dat loopt nu dus iets anders want met alleen maar regen op de camping is de pret snel over.

Bovendien moest ik nog een nieuwe advertentie opstellen dus bij deze een nieuwe " Detectors en 2o... "

Zoalsu misschien al op onze site of in dit magazine heeft gelezen heb ik m.i.v. 1 juni versterking gekregen. Mathijs, onze zoon heeft deze

zomer zijn opleiding als Horeca ondernemer op de Middelbare Hotelschool afgesloten en heeft een baan aangenomen in een hotel in

Bergen. Daarnaastwerkt hij minimaal één dag in de week bij mij in de detectors.

De stand van zaken:
De TigerSharks waren heel snel uitverkocht en ik kon er nog een paar nabestellen maar die waren ook al verkocht voordat ze binnen

waren. ln augustus hoop ik nieuwe voorraad binnen te krijgen en alle wachtende dan te kunnen voorzien van hun felbegeerde

TigerShark (die de gouden kettinkjes zo goed " pakken" ! !)

blijken een groot succes te zijn.
De grote voordelen van carbon beginnen ook in detectorland bekend en gewaardeerd te raken.

We verwachten in augustus weer nieuwe voorraad binnen !

Kinderdetectors voor kinderen tot 10-11 jaar. Steeds weer lastig wanneer mensen hiernaar informeren. Veel goedkope detectors

worden aangeprijsd als kinderdetector maar zijn dat gewoon niet. Een kinderdetector moet voldoen aan de volgende eisen: Licht in

gewicht (boven 1000 gram is in mijn ogen al tezwaar), kort instelbaar (bijna geen detector is kort genoeg instelbaar) eenvoudig in de

6ediening. lk adviseer die mensen dan ook altijd graag de Tesoro Compadre met 15cm zoekschijf die aan alle eisen voldoet. Te duur? Kan

ik mij voorstellenl Maar koop dan gewoon een goeie vliegerof iets anders leuks!

Detectorscheppen. 12 soorten vindt u op onze site en ze gaan als de brandweerl Steeds op zoek naar nieuwe producten maar ook de

oude vertrouwde producten houden we goed op voorraad.
Occasions. De XP DËUS wordt nogsteeds primaverkocht en regelmatigzit ik even zonderomdatde
levertijdennogsteedsniethelemaal opgelostzijn. OpdezeXPDËUSwordenvaakheel
interessante detectors ingeruild. De laatste tijd gebeurde het regelmatig dat zo'n occasion

onder mijn handen werd verkocht terwijl er nog druk over gemaild werd. Ziet u dus een

interessante occasions op onze site? Reserveer 'm voordat ie weer weg is. Door de

succesvolle verkoop van nieuwe onderwater metaaldetectors hebben we een

prachtig assodimentoccasionsonderwaterdetectorsstaan metgoedeschriftelijke
garantie! Sinds kort staan ook diverse gebruikte accessoires op onze site. Hou het
maargoed in de gaten!

Nog een fijne (na)zomer gewenst en wellicht tot ziens !

DirkJan
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Belangrijke adressen

Ledenadministratie
Opgave van nieuwe Ieden, opzeggingen, adreswijzigingen, Iedenpas,
vragen over de contilbutie enz.
Postadres: lt Nije Paad 2, 846TTAVegelinsoord
e-mail: leden¿dmin¡strat¡e@detectoramateurnl

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie oan de vereniging
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Redactie Detector magaz¡ne
Kopij en andere inzendingen voor het magazine
Postadres: Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,
e-mail: redactìe@detectoramateu r.n I

Vraagbaak Detector magazine
Vra g e n ove r b o demvo n d st en
Postadres: Prinsessenweg 1 1,8931 EC Leeuwarden,
e-mail: vraagbaak@detectoramateur nl

Zoekdagen en contact importeurs / dealers
Vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determinatiedagen
e-mail: zoekdag@detectoramateu rn I

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een Iedenpas dient u een pasfoto op te stuten met
op de achterzijde vermeld uw naam en adres aan:
Postadres: lt Nije Paad 2, 8467 TA Vegellnsoord
e-mail: ledenpassen@detectoramateur.nl

Website
www.d ete ct ora m a t e u r, n I
e-mail: redactie@detectoramateur.n I

Bestuur De
Voorz¡tter
Gert Lugthart

Detectoramateur

g lu gtha rt@detectoramateu r.nl

Penn¡ngmeestef
Xian-Wei Homans
penningmeester@detectoramateu rnl

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detectora mateur.nl

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff
a.groothoff@detectoramateu r.nl

Lidmaatschap veren¡ging
Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt altijd per kalen-
derjaar en wordt zonder opzegging altüd stilzwijgend met een jaar verlengd.
Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 december schriftelijk of via email bij de
ledenadminstratie binnen te zijn.

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 d¡e 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 betalingsverzoek voor € 33 (heel
jaar) of€ 1 6,50 (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 € 33,0O
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00
Contributie per steunlid per jaar€ 8,0O

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



Van de voorzitter

Vo orsBeLline I

De gewassen zijn zo goed als kwaad geoogst

en kilometers uitgestrekte - vers geploegde -

akkers lachen ons weer tegemoet. Menig

zoekershart begint in deze periode van het
jaar wat harder te kloppen, Voor velen is dit

toch de periode waarin de metaaldetector uit de kast wordt gehaald

en de akkers worden op- en afgezocht.

Dit keer waag ik mij aan een voorspelling. Een voorspelling van wat

er in de diverse provincies wel eens doorbns'gevonden zou kunnen

worden. En wel het volgende:

Groningen: riembeslag,tapkraantjes,zilverenmiddeleeuwse

munten.

Friesland: middeleeuwsefibulae,goudenmiddeleeuwsesiera-

den. sceatta's.

Drenthe: Merovingische gespen en fibulae, koperen middel-

eeuwse munten, vingerhoeden.

Overijssel: muurhaken, boekbeslagen, duiten , gespen.

Gelderland: Keltische gouden en zilveren munten, Romeinse

schrijfstiften.

Utrecht: middeleeuwsepenninkjes,muntgewichten,reken-
pennrngen.

Flevoland: musketkogels,ringen,goudenoorbellen.

Noord-Holland: klotendolken, ijzeren pijlpunten en sleutels.

Zuid-Holland: tinnen lepels, gouden solidi of triens, lakenloden.

Zeeland: pelgrimsinsignes. zegelstempels, riemtongen.

Brabant: religieuze hangers, zilveren groten, loden gewichten.

Limburg: Romeinse munten en fibulae, Keltische rouelle's of
wieltjes.

De kans is groot dat al deze soorten voorwerpen ook daadwerkelijk

gevonden zullen worden.Treker op uit, en informeer ons over jouw

vondsten. Hou onze mooie hobby daarbij vooral in ere. Dat kun je

doen door toestemming te vragen aan de eigenaar voorje de akker

betreedt en door de gaten weer dicht te gooien. En mocht je iets

van historische waarde hebben gevonden, meld dit dan aan bij de

officiële instanties. De juiste adressen hiervoor vind je elders in dit
magazrne.

lk wijs je alvast op de zoekdag waarvoor Albert van Es al weer druk

in de weer is. Reserveer hiervoor zaterdag 5 november in je agenda.

Het bestuur hoopt velen van jullie op deze dag weer te ontmoeten!

Veel lees en zoekplezier gewenst!

Gert Lugthart

Vcrmigingsniilluus

Van de redact¡e

Vertraging
U heeft zich waarschijnlijk al diverse keren af

gevraagd waar het Detector magazine bleef. Ja

het magazine is door diverse omstandigheden

iets vertraagd, excuses daarvoor. ln de vakan-

tieperiode met verspreidde vakanties is het zo

wie zo altijd al moeilijk om alle artikelen en verhalen op tijd binnen

te krijgen en te verwerken in het magazine. Maar deze keer ging

het extra moeizaam.Voor de komende zoekdag hadden we een

prachtige locatie op het oog. Maar op het laatse moment ging dit

toch niet door en moesten we uìtwijken naar een andere locatie.

Geen probleem, maar ook dit zorgde weer voor vertraging van het

ma9azlne.

De laatste keer hebben verschillende mensen hun magazine niet be-

zorgd gekregen. Nadat ze het bij de administr¿tie hadden gemeld,

werd het magazine ze natuurlijk alsnog toegestuurd. De reden dat

het magazine niet met de normale verzending was verstuurd kan

verschillende redenen hebben gehad. Het kan zijn dat er ¡n de bin-

derij waar het magazine met een adreslabel in plastic wordt verpakt

iets is misgegaan. De machine kan een dubbele label met naam en

adres gepakt hebben, met als resultaat dat een label met naam en

adres niet niet met een magazine meeging

Een andere reden is dat er bij de bezorging door de post ook wel

eens iets misgaat.

Een derde reden zou kunnen zijn dat er opeens diverse postboden

zijn die ook zoeken met de metaaldetector maar geen lid zijn van de

vereniging. Dit laatste is natuurlijk niet helemaal serieus bedoeld'

Als auteurs en redactie hebben we ons uiterste best gedaan om er

een mooi magazine van te maken. We hopen dat u het met veel

plezier leest.

We hopen natuurlijk weer op een najaar met veel zoekuurtjes en

mooie vondsten. Als redactie zijn we natuurlijk nieuwsgierig wat er

zoal gevonden wordt. Neem dus gerust de vondsten mee naar de

zoekdag in Dalfsen.

Kees Leenheer

AMATEUR

Ledenadministratie

Sinds april 2010 ben ik verantwoordelijk

voor de ledenadministratie van onze ver-

eniging. Dat was een uitdaging om alles

goed voor elkaar te krijgen, maar nu heb

ik het gevoel dat het soepel loopt.

Er z'rjn nog aantal verbeteringen die

we door willen voeren, zo nemen we

momenteel de ledenpassen onder de

loep. Deze zullen uiteraard niet verdwij-

nen, maar het proces van het aanmaken

van de passen kan een stuk makkelijker

gemaakt worden. Suggesties voor verbe-

teringen zijn natuurlijk altijd welkom!

(vervolg op pagina 7)
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ln deze periode, wanneer de akkers weer zijn
ingezaaid en alles weer volop in blad en bloem
staat, is het niet gemakkelijk een leuke zoekstek
te vinden.

Je bent dan, zoals

in mijn omgeving,

aangewezen op een

gemeentelijk parkje

of een klein strandje.

En op dat soort plaatsen is

hier sowieso weinig te vinden en

kun je al helemaal geen oudere vonds-

ten verwachten. De laatste tijd waren de

vondsten dan ook minimaal.

Borgterrein
Maar ja, je wilt zo graag zoeken en dan

loop je in gedachten al de plaatsen waar
je afgelopen jaren hebt gezocht nog eens

na of er nog een plekje tussen zit waarje
nu nog terecht zou kunnen. Zo kwam ook

de'Luingahof in Bierum weer in beeld,

waar ik een aantaljaren terug o.a. een

heel mooi zilveren penninkje van Osna-

br uck (1 27 0-1 297 ) had gevo nden.

Mijn zoekmaat Marten en ik hadden

het terrein al heel wat keren bezocht en

waren er van overtuigd dat er eigenlijk

weinig meer te vinden zou zijn. Maar je

weet maar nooit, dus op de fiets gestapt

en op naar Bierum.

De Luingahof is een oud borgterrein, dat
nog helemaal intact is, maar de borgzelf
is al lang verdwenen. De fam. Wolters runt

er nu een fruitkwekerij. En na gevraagd

te hebben, was het geen probleem om

er nog een keertje te zoeken. Dus'pieper'

aan en zoeken maar.

Na eerst een aantal keren wat rommeltjes

te hebben opgegraven was het daarna

raak en kon ik op dat moment mijn ogen
eigenlijk niet geloven: een prachtige

zilveren munt keek mij aan, vanuit de net

opengebroken kluit.

Aan de ene kant zag ik een wapenschild

en op de andere kant een tweekoppige

adelaar. Maar voor dat ik mij verder in

de randschriften kon verdiepen werd er

"Thee!" geroepen en natuurlijk kwam daar

toen ook de vondst op tafel.

Nadat iedereen de munt goed had beke-

ken, kwamen wU tot de conclusie dat de

naam "Norimberg" in het randschrift wel

Neurenberg (D) zou zijn en ook hetjaartal
was duidelijk te lezen (1643). Maar van het

ovaaltje op de buik van de adelaar, met

daarin 1/8, ontging ons op dat moment

de betekenis.

Na de'schaft'weer verder gezocht en na

eerst een hele slechte duit te hebben
gevonden, kwam er nog eens zilver te

voorschijn en wel in de vorm van een

prachtig kwartje van 1826 (Willem l).

Determinatie
Later thuis heb ik natuurlijk geprobeerd

te achterhalen - met boeken en internet
- wat d¡e eerstgevonden munt nu precies

voorstelde. Het bleek, ook na determina-

tie door Jan van der Wis (muntdeskun-

dige in Groningen), een 1/8 thaler te zUn,

geslagen onder keizer Ferdinand lll te

Neurenbu rg (1 637 -1 657).

De volgende avond toch ook nog even

een aantal foto's geplaatst op het forum

van de site'Munten en Bodemvondsten'.
Dan kunnen anderen ook even meege-

nieten van je vondst en je krijgt misschien

zelfs wat leuke reacties. Verder hoop je

natuurlijk om nog wat bijzonders over de

munt te weten te komen.

Het leukste wat ik te horen kreeg was

dat deze munt van hetjaartal 1643 nog

niet bekend was en in ieder geval niet in

'Kraus'stond. Hij is nu via de site aange-

meld bij'Krause Publications'(de uitgever

van de Standard Catalog of World Coins).

Verder werd mij de vertaling van de rand-

schriften gegeven (zie hieronder).

Al met al voor mij hele leuke vondsten, in

deze ook voor zoekers toch wel als'kom-

kommertijd' bekend staande periode.

Met groet van,

Tjibbe Noppert

Randschriften
(Wat VET gedrukt is staat op de munt).

Voorzijde:

FERDlNANDI.lll,Dei.Gratia.ROMANorum.

lMPERator.SEMer.AUGUSTus.D:P:

Van Ferdinand lll Bij de gratie Gods Keizer

van het Romeinse rijk Duitsland.

Keerzijde:

MONETA ARGENTA REPUBLicae.

NORlMBERGensis

Zilveren munt van de Republiek Neuren-

berg.



Ledenoontol per provincie

250

200

'150

'100

50

0

a""- ..,."t- ...t" 
"rr"d ".."n "."""".r.."."-r-'* "C "t"- ""-"..-"t-

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

61

29

187

205

76

95

'170

207

120

110

33

215

Daarnaast hebben we 50 buitenlandse leden.

(vervolg van paqina 5)

)) Van tijd tot tûd zal ik jullie op de hoogte

houden van de ledenadministratie ¡n

het verenigingsnieuws. Deze editie een

overzicht van onze leden per provincie.

Leuk om te zien hoeveel leden er eigenlijk

zijn in je provincie!

Schroom niet om me te mailen, mocht je

vragen hebben aangaande de ledenad-

ministratie e.d. lk doe alt|d mijn best jullie

mails en brieven zo snel mogelijk op te

pakken.

Laten we hopen op een mooi zonnig

najaaç met veel mooie zoekdagenl

Anneke Groothoff

H¡j regelt olt¡jd een goed plekie voor ons en rekent nooit het volle pond

voor het staan, frjn voor ons als echte Nederlanders. Ons doel en be-

lofte aon onze meiden was om een paar dagen u¡t te trekken voor het

ontdekken van Londen. Wat voor de meiden ìnhoudt shoppen en voor

ons de cultuur en oude gebouwen. lk kom ol iaren in Engeland, maar

heb London nog nooit gezien, behalve de rondweg.

De eerste avond gen¡eten wii met een duf hoofd van

onze macaroni met saus en buigen wìi ons over een

spel targui, wat elk jaar in de vakantie volop gespeeld

wordt.

De volgende ochtend vleit vader de 'bacon & eggs' in

de pan. Een stevig ontbijt houdt je langer op de been,

wat goed van pas komt in London. Na het ontbiit

komt ons het nieuws ter oren dat heel London in rep

en roer is, honderden mensen zijn opgepakt en veel

winkels en huizen geplunderd en in brand gestoken,

dot gaat lekker. Eerst maar eens het nieuws volgen

voor we vertrekken. De feiten maakten duideliik dat

het misschien handig is om een ander reisdoel te zoeken: 16,000 extra

p ol ¡ti e ag e nte n, wate rka n o n n en en I i k- o p-stu k-b e I ei d ; Lo n d on Wa s

At War. De me¡den stonden ook n¡et meer te springen om London te

bezoeken, nieuwe reisdoelen werden gepland. Uiteindeliik hebben we

ons prima kunnen vermaken in de diverse kleine stodies en hebben de

meiden ook naar hartenlust kunnen shoppen.

Volgend jaar maar even weer zien.

Klaas Bot

rtùomerreGes
Langzamerhand druppelt iedereen weer binnen vanaf z'n vakantie-

verblijf. Tenten worden weer opgeruimd en menig parkeerplek wordt

ingenomen door de diverse sleurhutten. Groppig detail vind ik, dat het

uitru¡men vaak meer tijd vergt dan het ¡nru¡men.

De overige buurtbewoners balen als stekkers omdot er nu geen plek

meer is voor hun bolide. Getrouw, zoals elk jaar, gaan de

meest spannende verhalen weer de ronde op'vakantie'-

afsluitende familie- en buurtbarbecues. De belevenissen

worden geteld en zo ook een opsomming van de kosten.

Aan het eind van de rekening denken we dan: "Dat heb-

ben we weer gehad, nu moeten we weer een heel jaar

wachten".

Terwijl heel Nederland zich tijdelijkvestigde in Frankrijk,

zijn wij als gezin, met tent en auto, vertrokken naar Enge-

land. Gebroederlijk zijn we opgereden met de Franse

kolonisten om net over de grens met België rechtsaf te

slaan richting de ferry's. Heerlijk aan boord, de voeties in

de lucht en je laten wiegen naar de overkant. Vervolgens

in Engelond de uitdaging oangaon om links te rijden;voorol menige

m¡nirotonde ¡s een uitdaging. Uiteindelijk konden wij ons kampement

opzetten op een oude vertrouwde campÌng waar Paulus ons al verbliid

stond op te wachten. De camping kent weinig luxe: geen zwembad,

geen verse broodjes, geen kampwinkel, geen schommels, geen gliiba-

nen of recreatieprogramma's. Maar wel veel ru¡mte, rust en een schone

wc. ldeaal voor de echte kampeerfreaks,

Paulus is een oude baas van 74 jaar, 1.55 hoog en met een witte board.

Zijn echte naam is Mick - maar omdat hij duideliik op een sprookies-

frguur lìjkt is hij omgedoopt tot Paulus. We kennen hem al iaren.

COLUMN



Van penningen en groten

ln handen hebikVan penningen

en groten, De schatvondst Achter
het Verguld Harnas in 's-Hertogen-

bosch.De vondst was mij ontgaan,
oftotaal ontschoten. Nog voordat
ik het boek opensla, valt een grijs
kader op dat een groot aantal

pagina's markeert. Als het de

bedoeling was van de vormgever
om de aandacht te trekken dan

is het gelukt, want ik sla het boek
daar open. Het blijkt de munt-
catalogus te zijn; een catalogus
van 60 pagina's. En het gaat over
één schatvondst? lnderdaad,
want maar liefst 2.100 zilveren
munten kwamen in 1998 uit een
pot waarin op de bodem ook nog
een zilveren gespbroche lag. De

datering is kort na 1304.

Direct na de catalogus staat de

slotbeschouwing, waarmee ik het
lezen van een boek gewoontege-
trouw begin (geen aanrader bij
romans trouwens). Je krijgt een
goed beeld van wat een publicatie
te bieden heeft en je begint niet
als complete leek aan hoofdstuk 1.

ln Van penningen en groten doeL

Hans Janssen zün interpreta-
tie over de schatvondst uit de

doeken. Janssen was niet alleen
decennialang gemeentelijk arche-
oloog van Den Bosch maar heeft
ook als hoogleraar zijn sporen
ruimschoots verdiend. Janssen

legt uit hoe muntschatvondsten
zijn in te delen, met als doel te
concluderen onder welke noemer
de Bossche schat valt. Janssen

neigt naar een determinatie als

"haastig verborgen grondstof- en

werkvoorraad van een edelsmid of
een wisselaar'1

Na de beschouwing waarin de

uitkomsten van alle onderzoeken
zijn geïntegreerd, is het tijd voor
het specialistenwerk. ln de eerste

drie hoofdstukken wordt de

context geschetst van de vondst.
Dit bestaat uit een boeiende
beschrijving van Den Bosch rond
1 300 en een geschiedenis van de

opgraving. Hoofdstuk 4 tot en met
7 zijn gewijd aan de schat zelf. ln

woord en beeld wordt aandacht
besteed aan de conservering. ln

een aantal pagina's kan iedereen

die zich afvraagt waarom de publi-

catie van een vondst jaren op zich

laat wachten, de mond worden
gesnoerd. Met minutieuze precisie

en engelengeduld zijn de munten
van elkaar gehaald en schoonge-
maakt.

Na hoofdstukken over de verpak-

king van de schat en de zilveren
gespbroche, schrijft Jan Pelsdonk,

verbonden aan het Geldmuseum,
over de munten. Ondermeer
komen datering, muntgebruik en

samenstelling van de schat aan

bod. ln zijn slotalinea concludeert
hij dat de uitwerking en het ont-
sluiten van de gegevens van de

muntschat "een heidens karwei"
was. Dat de uitkomst van het
onderzoek naar de muntschat tot
de herziening van de bestaande
muntcatalogus leidt, zal als een

beloning voor het vele werk voe-
len. Van penningen en groten is een

mooi verhaal over de muntschat,
maar ook over het werk dat er bij
kwam kijken.

Leon Mijderwijk

Op de penn¡n9...

Op zaterdag 14 mei belegde het
Koninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Munt- en Penning-

ku nde zijn voorjaarsbijeenkomst
in het Dordrechts Museum. Naast

een huishoudelijke vergadering
stonden onder meer een drietal
lezingen op het programma.

Centraal stond de lezing door
Chris Teulings over Dordtse gilde-
penningen uit de periode 1603-

1 803. Na afloop van de lezing

werd het boek met de titel "Op

de penning... Dordtse gildepen-

ningen uit de periode '1603-1803"

waarin het onderwerp met een

groot aantal afbeeldingen en tekst
is uitgewerkt ten doop gehouden.

Een suggestie van Dordtenaar
mr. Martin Bloemendal, vice-
voorzitter van het genootschap,

bracht penningexpert Chris Teu-

lings ertoe een catalogus samen

te stellen van de tot op heden
bekende (of veronderstelde)

Dordtse gildepenningen. Het
boek geeft een overzicht van de

gildepenningen van de Dordtse
Fruitverkopers, Zakkendragers, de

Kramers, de Tappers, de Slede-

naars, de Kuipers en mogelijk de

Wantsnijders. De catalogus omvat
37 penningen, waarvan er liefst
24 worden toegeschreven aan het
Fru itenie rsg ilde.

Mijn bijdrage aan dit geheel

bestond eruit dat ik een loden
(9ilde?)penning heb opgestuurd
voor de tentoonstelling en om op
te nemen in het bovenvermelde
boek.

Deze penning heb ik in februari
op de Bodemvondstenbeurs te
Delft gekocht en in maart heb
ik nog een tweede, weliswaar
beschadigd, exemplaar aan mijn
verzameling toe kunnen voegen
welke in de omgeving van Gouda

is gevonden.

Qua uitvoering deed de penning

mij sterk denken aan Minard 163,

volgens Minard een gildepenning
voor de Dordtse Witschilders.

Mijn penning is nu ook opgeno-
men in het boek met de volgende
omschrijving:

Catalogus 37 Provisorisch

WK06.02 Gildepenning? Brood-
penning van een gilde ofandere
instantie? Dordrecht?

Lood, 38 mm, gegoten, 21,15 gt.

Doorboord.

Op de voorzijd e BIH / RS / R, om-
ringd door een randje.

Op de keerzijde 2 in hoog reliëf.

Privécollectie. Herkomst on-
bekend (een tweede, identiek
exemplaar als bodemvondst
Gouda, eveneens met 2 in hoog
reliëf.

Literatuur: -.-

Chris Teulings is nog steeds op
zoek naar (meer) informatie over
de Dordtse Gildepenningen, dus

als een van de lezers een (gilde)

penning bezit welke mogelijk
aan Dordrecht ¡s toe te schrijven

verneemt hij dit graag.

Correspondentie hierover ku n

je richten aan ChrisTeulings
gildepenning@hotmail.com of aan

mij via info@loodjes.nl en ik zal er

dan weer voor zorgen dat Chris

hiervan in bezit komt.

Het duidelijk geschreven boek
bevat 122 pagina's met veel

afbeeldingen en is te koop bij de

Dordtse musea.

Groeten,

Allex

www.loodjes.nl

H.L. Janssen en J. R. Treling red.
Von penningen en groten, De schat-
vondst Achter hetVerguld Harnas in
's-Hertogenbosch (Urrecht 201 1)

lsBN 978 90 5345 425 1,€24,95
(na 1 november 2011:€29,95\
Uitgeverij Matrts: www.matr¡js.com
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Inleveringen vanaf heden mogelijk !

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

Voor U biedt dat een aantal belangri¡ke voordelen :

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

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

zelfs slechts 5% ! Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

de waarde van de munt minimool 80% in Uw handen en niet maar maximaal zo'n 60%o.

maniervan werken hoeft U niet maanden langte wachten tot Uw munten worden aangeboden,

MUNTHANDEL G.HENZEN . POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN

Romeins museum in
Alphen aan den Rijn

Stukken aardewerþ munten en

Romeinse wapens. Dat alles en

veel meer is vanaf 23 augustus

2011 te zien in het Archeologie-

huis Zuid-Holland op het terrein
van Archeon.

Het Archeologiehuis Zuid-Holland

staat op het terrein van Archeon

en is een reconstructie van een

Romei *_vsevm

herenboerderij uit de Romeinse

periode. ln dit gebouw bevinden

zich het Romeins Museum Alphen

aan den Rijn, het Provinciaal

Archeologisch Centrum en de Ar-

cheologische Werkgemeenschap

Nederland. ln het huis zijn opgra-

vingen te zien uit Zuid-Holland

vanaf 8.000 voor Christus tot aan

de 18de eeuw.

Het Romeins Museum bevindt

zich op de benedenverdieping en

showt de vondsten van de opgra-

ving van een oud Romeins fort dat

bij Alphen lag. De collectie toont
onder meer aardewerk, munten,

sieraden en delen van wapenuit-

rustingen. Op de bovenverdie-

ping zijn de schatten te zien van

opgravingen uit andere delen van

Zuid-Holland.

Het museum is apart van

Archeon te bezoeken.

ÛprnW!
Detectoramateurs die
gezocht hebben op de

stort Beunìngen-Ewijk

Het ADC is een tijdje terug bezig geweest

met de het opgraven van een villa-terrein in

Beuningen-Ewijk. De stort van de opgraving

is afgezocht door detectoramateurs, waar-

onder mensen uit Den Bosch of omgeving.

Het verhaal gaat dat daar nog redelijk veel

materiaal vanaf is gekomen.

Nu is Rob Reijnen al een tijd bezig met on-

derzoek naar de munten die van dat terrein

afkomstig zijn. Hij heeft al een paar honderd

munten, voornamelijk uit de 4e eeuw na Chr.

Rob Reijnen roept een ieder op die munten

op de stort gevonden heeft, om hem de mo-

gelijkheid te geven deze munten te bekijken

en te beschrijven.

Dus mensen, laat je van je goede kant zien en

mail Rob op: rwreijnen@gmail.com
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Op de plek aan het Kerkplein waar een bierkelder noet ko-
men, mochten Cuijkse amateurarcheologen trvee rveken lang
graven. Elke spade in dc grond was raak.

Rheden De Steeg

Uit een legende blijkt dat een roversbende hier een

waar schrikbewind voerde. Geen enkele wandelaar

keerde na een uitje in het bos terug. De'gasten'van

de bende werden beroofd en op een vreselijke manier

afgemaakt. Dat gebeurde onder leiding van ridder

Arnoud van de Dennenheuvel. Hij was verantwoor-

delijk voor de naam die het bos tot op de dag van

vandaag nog steeds draagt.Zij het dat het gevaar voor

de wandelaars is geweken. Tegenwoordig is het Onzalig

Bos een zalige plek om de zakelijke of privé-beslomme-

ringen in elk geval tijdelijk te vergeten.

Arnoud van de Dennenheuvel, die volgens de legende

in een eenvoudige hoeve woonde, dacht daar indertijd

heel anders over. Hij was hopeloos verliefd, zo zegT de

legende, op de uiteraard enige en beeldschone dochter

Gertrude van de graaf, die Kasteel Middachten be-

woonde. De graaf had de hand van zijn dochter echter

voorbestemd, aan de zoon van een baron.Tijdens een

jachtpartij ontstond tussen de twee een ruzie waarbij

de zoon van de baron door Arnoud van de Dennen-

heuvel per ongeluk dodelijk werd verwond. Van de

Dennenheuvel nam de benen.Tijdens zijn zwerftocht
door Europa redde hij het leven van een vorstin en als

dank sloeg de koning hem tot ridder. Schatrijk keerde

Heer Arnoud terug in Gelderland. Hij besloot onder-

dak te vragen in Kasteel Middachten in de hoop dat

Gertrude daar nog zou wonen. Op weg daarheen werd

Arnoud van de Dennenheuvel het slachtoffer van een

overval. Vrijwel alle juwelen werden ontvreemd. Tijdens

het gesprek met de huidige bewoners van de burcht

waarbij de drank rijkelijk vloeide, werd het doel en de

achtergrond van de onbekende ridder duidelijk. Ridder

Arnoud werd levensgevaarlijk gewond bij de vechtpar-

tij die volgde. Uit wraak sloot hij zich later aan bij de

roversbende die dood en verderf zaaide in het Onzalige

Bos. Deze bandieten vielen de bewoners van het kas-

teel tijdens een jachtpartij aan. Daarbij werd Gertrude

door een verdwaalde pijl getroffen.

Zij stierf in de armen van Ridder Arnoud.

Gat voor bierkelder
Tu,ee rveken graven op her

Kerkplein in Cuijk Ler erde

een schat aa;r vondsren op

Bouu,nlateria¡l uit de Ro-

nreinse rijd, nr.rar ook een

r,erlr .r rm ingsregel

iÞå ceunFranzen

r:u.r i.rn.:n -:gc]ae. rnjcr ni

'Dat het zovééi zou ziln en

uìt zulke verschíllende

periodes, verbaasde o ns'
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Landmijnen opsporen met een iphone

Ondezoekers van Harvard hebben êen iphone_appontwjkkeld waarmee je landmiir
maakr een 

";;;;å"*."irunen 
kunt zoeken De app

expros i ef object o" ;;;;;", ;i ïi ;iï j[ iï¡::l- "mefaaldetector en vormt samen

::'t*, 0",,"," .*"i*,:ii ;:: i::i:::ffj ïff".
äï:::î:: s kan de rocat¡e 

"". 0",".ì,,¡ ,.

"",.""*"ii" :ïi";,iå":::ïT::1"_i"ï:;
met dit apÞaraåt

llet.is wèer eens rvat anders dan het zoeken van taxi,s,

Bron: Jan van der Wal - amateur historicus, Artikel Gel-

derlh.nde r 200 l. (h ttp://www.ma ri o n nesweb. n l/sage n/
h i stori schesag en.ht m)

;,îJ'ïr. 
op een p¡imitiêve 

'".,",, :1";'",::;ïï"äîi:1"'"*t;;;";,""*,;i;i"",
dat eroo 

. ._-_.¡ v'ryçËv( rr¡e( een metâaldetectoroverde

lopen dè

oÞÞassen Ze maken kleine star
rets onder de grond ligt. PETALS
minder ervaring snel kan zien of er sprake is van een randmijn 

ld ¿odat zelfs iemand mêt
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venster op verleden
Kerkpleinvondsten

chælogen hebben mt op zo't 2,5

meter oûder het Daaiveld SegG-
ven. In de ondenrc lageD wrden 

-

den ûiet te vinden is eû door de
RomeineD uit de Eiftl is ailge-
voerd. .Wel zo kilo", zegt Kuseß
Framenten hn Romeins aarde_

wik doken op, mu- ook iiærfr¿g-
me¡ten die nader ondemek ver-
gen.

tlæveel tætbile spull€i$ er @k
zjjn gryonden, de arthælogÐ vin-
den de grondsporen het belmg-
riikst Die kumen meer lichtwer-
pen op het Romeim casellum
dar er æir heeft gman en dm
net nme over de gndìrcn die er
getegen hebben. Hoewel de te8el
hn een echte Romeinæ vloerye¡-
mingdie uitde bodem op-
dook mk mt de verbeelding
spEekL
Uitde gondlagen daarboven kw¿-

, Yãn Kuyc
rÞdE b h€¡bq m ¿Ee gÐrd€n
wËpsgædþd@b.
m

a Eq Foftsiq¿El âldl@kni8,lÐ
Fr¿rEo& GènrÐü, hê6âf,e
grondþBÉrr m h€t bddltru#
negefekq¿

a Op dê pþ* Ð d€ uÌtsding lqtrt
d€ b'E l€[s H q nhfi tqã9
drt ùitbù ¡*tâs 6 eG ÁgqE
S¡4 e.ploitç{gr

o iøþw * rerþioep rñ de bq.
rlèm q¡s€tr grpfrv€g d€ fu
f-ôat ln c¡* a dê ft{@sæwl
m€t spûs uÈ Ìtd rike wl€d€o
@.Cr¡ih

a ln Mq@ celdrm,hde i¡¡dê

dÞlogi5dÉ wñtl#ngpèçe
$ttit

Den sporeo uit de middelæuweD,
æals vscbillende mutis, @r-
onder eén ùir de liid @ Jm Ð
Kuyc (zie hiemñ). Glarck en
ædewrk, mu ook pijpenko¡
pen, marcnder één me æn af-
beelding ru æn vis.
Geladren hebben de gravæ æk
Voonl too ùìqerekend eeD lid
m de rerkgrcep dar tÐdm is,
Pær de LuBe vm BeBen, op eeD

kies flire. Niet w een mem, æ
bleek al snel, ruæ m s rund.

wn slecha 7 m en toch zijn de
æteurucheologen vemrkt over
de vonds Her is æn zilyeren
muotie Maru de ilcheologen
remæden dat het famt uit de
rijd van lan vm Kuyc (u3o-r3o8)
Het muntje weegt o,z5 gro en
heeft een dilce m eeftiende mil-
l¡mær.
ondanks het feit dat het Dis-
schien wel achr æuren onder de
gpnd heef gelegen, zijn er bij
muwkeurige obsemtie nog te-
kem op te ontdekkeû Een kruis
biþoorbeeld. En lenm die ercp
wijæn dat het vemoedelijk gãat
om eq muntie w het Bisdom
Urecht dÍ uitgegryen is in een s-
de uaønæ- Da¡ ß ee¡ periode tus-

die vÐ u67.
Nog mær muûtis doken op uir
de put Zoals m zi-lveen suiver-
frk un celria uit 1679, æn duit
En zeelddia uit 1684, een onge
datee¡de duit Ð HollædiÂ eû
eù Bleiientrins du¡r uit 1819.

Damtr mffil de ondeØekeß
em munrgsichtvoor en Engel-
se pond am dat smt uit 1644,

a fÞ wrdsùû d¡ê dêvii$lfB$
m de Wøþrep.Àdrælogte -

cr* heböeh 84f4! 4ll€o! ált
hdû d€wlqÈpEtr te4s
riid H tdñþrddßid.

o M'rg€qk gebq¡rt d¡t in hd ge
rc¡ehuis, ddús K6bq of ¡r
h€tM@urnlffi-

a De Erl€rc€p makt @ de gÞ
llrqte s uÍqeb€ìde Eppqr-
tesew d; ardÉbgiidþ úife

a tÞ gMrdo ñ-¿gnP¡br-q üF
rcrpÐ wden si{ìoDrlg tEtâld
fn de s berBruitrle 6 dê wk-
-_-^ '^.,-J-..#/Á

Het muntie uit de tìid hn Jan wn
Kuyc op æn vingertop,

Munt uit
tijdvanJan

Bent u ook een
stukje over metaal-
detectie in de pers
tegengekomen?
Stuur dit dan naar
de redactie.

www.hln be,7 o7ril20l 1

cuul( - Het hæft ee¡

tl

D
GI

a
Õ¡q
Y

-
i-

wêrvloedlglê
Het r€gÊnwatêr
gllmmcnde

n trleDen.

124 euro' 
rstromingen ln

meeste udsluizen ook

, is de t 170 tot 508

Een Pa

euro.

waar Precies'"

"En

r

't?,'
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VREDE IMMERZI MET ONS'

chrijffouten in het omschrift op

munten komen geregeld voor.

Yaakzijn het enkele letters die

zijn verwisseld, weggelaten of in spie-

gelbeeld op de munt zijn afgebeeld.

Vooral verzamelaars van middel-

eeuwse munten worden hiermee

geconfronteerd en ervaren het eerder

als regel dan als uitzondering.

Ais er tekstdelen onclerling.rvorden ver-
lvisseld rt'ordt het interessanter. Zeker
als er in de tekst een logische volgorde

moet zitten om bijvoorbeeld een

spreuk weer te geven.

Dit blijkt bij een nieuv
gevonden t/s stuiverv

van de stad Nijmegen
het geval te zijn.

Muntbeschrijving
Dit muntti.pe rvordt ook

lvel muter of muterken
genoemd. De datering is

ca.1520.
Op de voolzijde staat het stede-

lijke wapenschild in een pareh'and en

het omschrift luidt, na een vijfbladig
ro osj e, lvl ONETA*NO\A* NO\/L\,L{
(nieurve munt van Nijmegen).
Er bestaan ook exemplaren waarop het
roosje is \¡ervangell door het Gelderse
muntteken'herkruist kruisl
Op de keerzijde staat een versierd krr-ris

tot aan de buitenrand met openge-
rverkt hart waarin het Gelders kruisje.
Tussen de uiteinden van het kruis is het
volgende omschrift leesbaar:

PAX / SIT / SEP / NOB1 \¡oluit is dit
PAX SIT SEN,IPER NOBISCVIvI het
geen'De vrede zij voor immer met ons'
betekent.

Het muntje is gemaakt van biljoen; het
gewicht is 0,45 gram en de diameter
ongeveer l4 mm. Litelatuurverwijzin-
gen:Van der Chijs II-21 (afbeelding),

De \/oogt 26 en Passon 19.

Beschrijving n¡euwe var¡ant
De voorzijde r.an de nieuw gevonden
munt is vriju'el geiijk aan de afbeelding
uit \¡an der Chijs. Alleen voor de A aan

het einde van NOVIITIA blijkt geen
plaats te zijn.
Het muntbeeld van de keerzijde is rvel
afwijkend omdat de woorden SIT en

SEP in de verkeerde volgorde staan.

Hierdoor ontstaat de wat vreemde tekst
'De r-rede immer ztj met onsl Zolang
het vrede is maakt het mij persoonlijk
niet uit in ivelke volgorde de ivoorden
van de spreuk geschreven worden; de

strekking is voor iedereen duidelijk.
Het r.ondstmuntje is wat gehavend;

het gervicht is (nog) 0,38 gram. De
grootste diameter is 15 mm en op het
smalste gedeelte 13 mm.

Vindplaats
De munt is in 1995 met behulp van een

metaaldetector gevonden in Arcen in
Limburg.
Uit het r.ondstbestand van NUÀ,IIS
blijkt dat dit munttype door het hele

land in omloop is geweest dus deze

vindplaats levert geen verrassing op.

Literatuur onderzoek
Deze variant komt niet voor in de stan-
daardliteratuur. In het Numismatisch
Informatie Systeem van het Geld- en
Bankmuseum zijn 45 exemplaren van
dit type opgenomen,
Hierbij is de nieuwe variant eveneens

niet beschreven. Ook in veilingcata-
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iogi en verkooplijsten van een aantal

gerenornmeerde Nederlandse en

Duitse veilinghuizen en munthandela-

ren is deze variant niet teruggevonden.

Hoewel dit laatste vanzelfsprekend niet
compleet en uitputtend genoemd mag

worden, geeft het r'r,el een indicatie dat

de nieulve variant niet vaak zaÌ voot'ko-

men. Verzamelaars en collectiebeheer-

ders l'orden uitgenodigd de aaru,vezige

munten op deze variant te controleren

en te publiceren.

A. van Herwijnen
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en bestel vanuitje luie stoel.
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Surt naar onze webshop op www.metaaldetector.nI
Wij zorgen voor een sne[[e levering van:'Detectors . Accesoires. Scheppen . Occasions

Wil. je ons liever bezoeken?

Maak dan even een a.fspraak:,0492-57i45 25 / 06
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Tekst/foto's: Kees Leenheer

Door je vondsten te melden kun je

mogelijk ook een waardevolle bijdrage
leveren aan het beeld van ons land in

het verleden. Die paar fibula's of munten
die je gevonden hebt, kunnen misschien

samen met de vondstmeldingen van

anderen, die al in het Archis databank
systeem staan, een beter of nieuw beeld
geven van de bewoning in een bepaal-

de omgeving.

Bovendien bestaat er ook nog eens een

wettelijke meldingsplicht voor bepaalde

vondsten die je met de detector hebt
gedaan.

Diversevondsten uit de

Romeinse tijd.

Em zsütr ilit, switus mtt ziin hshby

b rzi g i s, m tl ilt zijn b tl nngrijkt
vsnilstcnnrm

Een voorwerp vinden - en in handen houden - wat zo,n
l4 2000jaar in de grond heeft gezeten, geeft veel zoekers

een sensationeel gevoel. Je wilt dan meer weten over het
voorwerp, hoe en waar het voor gebruikt werd en hoe
onze voorouders leefden. Door het vinden van een voor-
werp wordt het verleden en de geschiedenis van ons land
voor veel zoekers meer tastbaar. Regelmatig kunnen we
dan genieten van het voorwerp in onze vitrine en daar-
mee komt dat fantastische moment van het vinden van
die mooie munt of fibula weer terug.

Vondsten aanmelden
Sommige zoekers melden regelmatig
hun belangrijke vondsten aan. Andere
zoekers staan er misschien niet zo vaak

bij stil of komen er misschien gewoon
niet aan toe. Misschien zie je er ook een
beetje tegen op, al dat gedoe met die
formulieren en zo. Toch zouden we voor
het aanmelden van bepaalde vondsten
meer tijd moeten maken en er ook meer
een vaste gewoonte van moeten maken.
Net zo'n gewoonte als bijvoorbeeld het
schoonmaken of het fotograferen van je
voorwerpen.

Waarom je vondsten aan-
melden?
Natuurlijk kost het melden van je vonds-
ten tijd, maar het aanmelden kan ook
veel opleveren en bovendien iets toe-
voegen aan je mooie hobby. Het contact
dat je opbouwt met de archeoloog kan

leuk en ¡nteressant zijn en bovendien
leer je vaa k ook meer over je vondsten
en de geschiedenis van je omgeving.
Misschien kan je ook eens een keer de

archeoloog assisteren bij een opgraving
of op een andere manier meehelpen. Bel

gewoon eens op naar het meldpunt van
je provincie.

Archeologisch informatie-
systeem Archis

Wie een archeologische vondst

doet meldt dit aan bij de provinci-

ale depots, provinciale archeoloog

of gemeentelijke archeoloog. Zij

melden de vondst vervolgens aan bij

het archeologisch informatiesysteem

Archis.

Archis wordt beheerd door de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed en

is voor heel Nederland. Het bestaat

uit een databank waarin allerlei ge-

gevens over 75.000 archeologische

vindplaatsen en 13.000 terreinen

zijn opgeslagen. Alleen professionals

kunnen gebruik maken van Archis.
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Wat moeten we melden en wat niet?

Lang niet elke vondst is van voldoende

belang om te worden aangemeld.

Grofweg kan worden gesteld dat vonds-

ten van vóór 1600 dienen te worden

aangemeld.

Vind je op een akker vondsten uit de

bronstijd, de Romeinse tijd of uit de

vroege middeleeuwen dan kunnen

deze vondsten op plaatselijke bewo-

ning wijzen en dien je deze vondsten

aan te melden. Vind je op de zoekplek

ook (verbrand) bot of scherfmateriaal

van vroeg aardewerk, meld dit dan ook

aan.

Heb je twijfels of bepaalde voorwer-
pen moeten worden aangemeld, stuur

dan een mail met foto's of bel naar het

meldpunt van de provincie om over je

vondsten te overleggen.

MUNTEN
Het'Geldmuseum'in Utrecht is het adres

voor het aanmelden van munten. Aan-

melden kan via één van de experts of via

het NUMIS onderdeel van de website
( http://www.geldmuseum.nl/museum/
content/muntvondsten-melden ). Je

kr¡jgt altijd een antwoord en determina-

tie van de munt toegestuurd.

De gegevens van je vondsten worden

opgeslagen in het landelijke NUMIS

database systeem voor munten en pen-

ningen.

De mogelijkheid bestaat om de mel-

ding en determinatie van je munten
door het'Geldmuseum' aan de provin-

ciale of lokale archeoloog door te mel-

den. Dit bespaart je een extra melding
bij het meldpunt van de provincie.

Leidseweg 90,3531 BG

Utrecht

Postbus 2407 ,3500 GK

Utrecht

030 - 29 10 492
numis@geldmuseum.nl

Postadres:

Telefoon:

E-mail:

Hoe en waar VOORWERPEN
Detectoramateurs dienen hun vondsten

te melden bij het meldpunt (depot)

van de provincie waar de vondsten zijn

gedaan (zie de lijst met adressen).

Neem contact op met het meldpunt en

overleg met hen, hoe je het beste jouw
vondst(en) bij hen kunt melden.

Er zijn meldpunten met een online

aanmeldformulier, andere meldpun-

ten zenden formulieren toe. Sommige

meldpunten hebben spreekuren, zodat
je jouw vondsten kunt laten zien.

Soms komen ze ook bij je langs om je

vondsten te bekijken. De archeologen

van het meldpuntzetten de gegevens

van jouw melding dan in het landelijke

Archis databank systeem.

aonmelden?

ABCHIS
Vondetmelding

Merovingische
vogelfrbula

Mooie invulling van de
winteravonden

Heb je nog vondsten liggen die

eigenlijk aangemeld dienen te

worden, ga er dan eens voor zitten

en maak een overzichtslijst met de

vondsten. lndien mogelijk maak je

eventueel zelf foto's van de vonds-

ten. Maak daarna een afspraak met

het meldpunt van jouw provincie.



Foto: Restaura

Omdat de adressen voor het aanmelden
nogal veranderd zijn, hebben we een
nieuwe lijst samengesteld. Deze lijst met
adressen voor het aanmelden staat ook
op www.detectora mateur.n I

Heb je aanvullingen, of wijzigingen,
meld dit zodat wij de lijst up-to-date
kunnen houden.

Veel grote steden en gemeenten

hebben vaak een eigen archeoloog,

meldpunt of depot. lndien je vondsten
in deze steden hebt gedaan, meld deze

dan bij het desbetreffende meldpunt.
lnformeer eventueel bij jouw gemeente
voor het meldpunt.

De grootste Keltische muntschat
van Nederland gevonden in
Limburg.

Provincie Drenthe
Drents Plateau

Dhr. Wijnand van der 5anden

Stationsstraat 1 1, Assen

Tel. 0592 - 30 59 32

w.sanden@drentsplateau,n I

Provincie Groningen

Meldingen provincie Groningen via

Noordelijk Archeologisch Depot in

Nuis.

Vondstaanmeldingen uit de

provincies Friesland en Drenthe

kunnen ook via het NAD in Nuis.

N oordel ìjk Archeologisch Depot
(NAD)

Nieuweweg 76, Nuis

Te|.0594 - 6440OO

Nad.nuis@provinciegroningen.nl

De redactie heeft geprobeerd
deze lijst zo zorgvuldig mogelijk
samen te stellen. Heeft u op-
en/of aanmerkingen dan horen
wij dit graag.

Deze lìjst met odressen staat ook
op ww w. dete cto r a m ?.te u r. n I

Provincie Zuid-Holland
Prov. Archeologìsch Depot
Dhr. Frits Kleinhuis

Alphen aan den Rijn

fel 0172 - 42 "16 88

archeologischdepot@pzh.nl

f.kleinhuisEpzh.nl

Provincie Noord-Brabant
Me ldpunt Archeolog ische Bodem -

vondsten (MAB)

Dhr. Godfried Scheijvens

Brabantlaan 1,'s-Hertogenbosch

Tel.06- 18303222

gscheijvens@braba nt.nl

Provincie Limburg
Provincìoal depot voor bodem-

vondsten

Dhr. Sjeng Kusters

Centre Céramiqe, Maastricht

Avenue Céramique 50, Maastricht

Tel.043 -38970 49

sjj.kusters@prvlimbu rg.n I

Provincie Gelderland
Ge lders Archeologisch Ce ntrum
(GAC)

Dhr. Louis Swinkels

P/a Museum HetValkhof, Nijmegen

Tel.O24 - 360 88 05

l.swinkels@museumhetvalkhof.nl

Provincie Zeeland

Sticht¡ng Cultureel Erfgoed
Zeeland (SCEZ), meldpunt bodem-
vondsten

Dhr. Hans Jongepier

Postbus 49,4330 AA Middelburg,

Te|.0118-670870

http://www.sc ez.nl I 1 /
archeologie/21l

d iensten-werkveld I 31 I
vondstmeldingen-en-spreekuur

Provincie Utrecht
Landschap Erfgoed Utrech, meld-
puntarcheologìe

Dhr.Ton van Rooijen

Postbus/antwoordnummer 1 21,

3730 AC De Bilt

Tel. 030 - 221 97 09 /06-s1435519

t,vanrooyen@

landschaperfgoedutrecht.nl

Provincie Noord-Holland
ProvìncÍaal depot voor archeolo-
gìe Noord-Holland

Dhr. Rob van Eerden

Gebouw Mercurius

Veerdijk 32, 1 531 MS Wormer

Tel.023 -5144012)

eerdenr@noord-holland,nl

veenmc@noord-holland.nl

Provincie Flevoland

Provincíe Flevoland

Dhr. Joris Habraken

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Tel. 0320 - 26 55 41

joris.habraken@fl evoland.nl

Provincie Overijssel

ProvÍ n cÍ ool Depot voo r Bodem-

vondsten Overijssel

Mw. Judith Jansen

BergpoortstraaT "193, 7 41 1 CV

Deventer

Tel.0570-644173

archeologisch.depot@overst¡cht.n I

en/of judithjansen@oversticht.nl

www.overijssel.n l/depot
w wwove rij sse l.nl / them ao/o27 s /
cu ltuu r/erfgoed/archeologie/

archeologisch-depot/

vondstmelding/

Provincie Friesland

ProvÍncie Fryslân

Dhr. Gilles de Langen

Postbus 201 20, 8900 HM

Leeuwarden

Tel.058 - 5487

vsmp@fryslan.nl
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P Deus schijf
x 28 cm € 389,-

geleverd met beschermkap, u

teel, een bout en moer.

-( ",

IEUW!

Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van XP met de vormgeving van een Ferrari!

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

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding, 4 zoekfrequenties naar keuze Draadloze koptelefoon met

keuzetoetsen 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 prils inbegrepen

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

'Na een dip in de Deus verkopen, veroorzaakt door een adntdl adnloopproblemen (o.a met de stelen) zit de verkoop in Nederland

tveer flink in de lift. De Deus blijkt een echte topper en werd in een enquëte onder zoekers als tweede genoemd (na de E-Trac) als

neest begeerde netadldetectot. ln de rest van Europa hanteren de importeurs wachtlijsten, omdat de fabrikant de vraag nog steeds

nlet aankan, ln de komende maanden verwachten we ook een langzame aanvoer vanuit XP waardoor een wachtt¡¡d zal ontstddn

van trvee tot zes weken'. (Gert Gesink, Detect)

xP {!l!,\,o^,

+è

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 niet dichf maar pakt de goede

metaaltjes eruit!

Groter dieptebereik, o.a. door grotere schijf van 27,5 cm, maar

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

Ultra lichte schi.jf 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-

zoekgeheimen.
360 paginat en rijk
geTllustreerd met meer
dan 400 foto's en

Zie voor onafhankelijke
beoordeling op het
lnternet (Minelabown-

eE) en maak contact
met de nu al talloze
E-Trac bez¡tteß.

€ ,e0 o.n i'åi:ìfl:Til i:'#;lf:'
Verkrijgbaar bij Detect, vr¡jwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Sestellen bij Detect: mãak 19,90 euro ovet (poftokosten grat¡s)

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

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto over naðr onze Bânk:

IRAN NL57RAB0 0396743870 swn: UBqNI2U naat DETECT in

EnschedeVergeet n¡et je volledige naan en adres aan ons doot te
geven bij de banktransfer of v¡a: ¡nfo@detect.nl Kies de bijbeho-

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

MINELAB

Met accessoires

POWERIIfT

UBBELDE KRACHT!

als de vorige. Door

andere productiewijze

dan de oude Powerlift

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

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

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"xl0" ,l5"x12" 18"xl5"
Minelab E-Trac / Expl / Safari t / t/ r/
MinelabSovereign r' r' /
Tesoro Tejon, Lobo, vaquero, Cibola r' /
Tesoro alle andere landmodellen / /
Wh¡tet DFX MTX - ./ r' /
XP G-M¿xx en ADX 1/

XP Gold Maxx Power /
GarrettAce r' / /
Fisher F75 t/

r59,00 r89,00 199,00 225,00

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
voeringen, met 25 en met 20

zoekschijf
Nikkel Metaal Hydride (NmH)
(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

F ç: Iangs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.
Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdicht-

heid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.Minelab X-Terra 305, 505 en 705.

Met de n¡euwe X-Terra serie zet Minelab
een n¡euwe standaard voor de middenklasse,

Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur-
dere detectors. lekker licht, perfecte balans.

X.TERRA

X.TERRA 305

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

De X-Terra 305 heeft t.o.v. de 30 een
extra discriminatie programma, hand-

matige grondonlstoring, een frequentie
regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had
Frequentie: 7,5 kHz, option. schilf 18,75 kHz.

€ 479,-

X-TERRAso5 € 599r-

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de
mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven
met verschillende frequenties eronder
te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option
schijf 3 of I 8,75 kHz. Verder is de
discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-
reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TERRA 705

26 cm
elliptische
schijf

€ 166,-

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde
mult¡frequentie techniek van Minelab Ten opzichte van
zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' herstehijd, waardoor je meer goede

voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden !

Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt
zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee

tussen eb en vloed). De Safari is superstabiel, je hoeft
weinig rommel op te graven, hoge gevoeligheid voor

voor w¡e
extreem wil!
Specificaties:
- Pl Motion detector
- 11 inchDDschijf+11 inch
- Nieuw tim¡ngs, gevoeliqervoor kleine

Wordt qeleverd

- cewicht 2400 gram
- Steel bestaat uit hvee delen
- Extra schijven: beschikbaar

Pl detector met discriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk). Geschikt voor diegene die op

tereinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wì1, omdat

de kans groot is, dat de 'goodies'

nog net iets dÌeper liggen, Bijvoor-

beeld op terreinen waar ooit een

is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt. lVonoloop schijven

zijn niet in staat ijzer uit te schake-

len en zi.jn daarom meestal minder

(uit voor¿ad
leverbaar)

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

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

hoewel ze wel iets dieper

De vmrloper van de GPX-5000, de cPX-4500 is noq beperkt leverbaa4 de prijs wordt dan de DD schijven
opgetrokken naar € 3995,00 Hel afqelopen ja¿r heeft [4inelab via haar disùìbuteuE en dealers

meer dã n I 0 000 va n deze gouddetecto¡s verkocht, o a door de enome 'goldrush' ¡n Suda n en

enkele andere delen van de wereldl

Sovereign GT € 895,-De Sovereign GT hoort bij de absolute topl = tt JJr-
Diepstzoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pâkt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere
niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt op I 7
frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel
is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met 8 penlight batterijen klik je in 2
seconden in en uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm
wide scan schijl aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan
breder de grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en
vondsten! Wide scan schi,jven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik
met name in kleigrond. lncl. oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack.

HTSafari

De Safari geeft veel waar voor zijn geld en verslaat
alle machines van de concurrent in zijn prijsklasse.

€ 995,,
Zonder extra accessoire

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

vo0rWerpen.

Voorzien van een 26

cm wide scan zoekschijf
(gespaakt), die breed de grond in gaat en bij elke zwaa
meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-
sche zoekschijven zijn uitgerust.

GPX5000



Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, ma¿r ook als back-

up detector te gebruiken De Compadre heeft 0-discrìminatie en ìs nu

uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter

is op stort en terreinen met veel 
't)zet 

+:249,-

Silver HMax

'ç\-E-

€ 349,
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 I

529,50
e ¡Bt tA
HOLLANÞ[A

/
Deze gloednìeuwe Nederlarids-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met elliptische DD-schijf, met beschermkap, originele Tesoro

regenhoes en 9 Volt batter¡i.

aantal archeologische bedrijven 9ra¿9 een vaste
'Alle Nletalen Stand' met een basistoon op hun deteclor

wilden hebben Daarmee kan een (amateur)archeoloog de

detector zodanig afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs

bepaalde'ijzertijdscheruen' opgezocht kunnen worden

0p de gewone discriminatiestand kan op de laagste stand

verschil gemaakt worden tussen het'goede' (smeediizer)
jjzer en hel 'slechte' ijzer (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 stabiliteitl
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Kleur: blauw, zwart en grijs.
l-icht-gewicht: ,l,3 kilo.

-, a -f.a

De aanleìding voor het laten maken van

een Nederlandse versie van de Cibola,

de Cibola Hollandia is. d¿t met name een

De Cobola Hollandia is doordat deze nu standaard is uil-
gerust met een elliptische DD schijf (25 cm) extra geschìkt

voor archeologische doeleinden; zoeken op stort; op lastige

terp¿arde en op gemineraliseerde bewoningsgrond die

vervuild is met klein ijzer En toch een detector met een

makkelijke bediening die nog geen kilo weegt De Cibola

Hollandia heeft een Nederlands logo en op het fronlje
staat nu gevoeligheid i.p,v sensitivity en threshold heet

nu gewoon bas¡stoon Warm aanbevolen voor stadsgrond'

zoekersl

VaOUefO voor de Cibola en de Vaquero ziin er nieuwe

' schijven: een concentrische van 1 5 cm en een

€ 5 6 g, - i:'ff:il-iljÍi,ii.o,'#;.n,n, voor erg ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

Ç ïiÏ,:"ffil:ii;::"'"'nvervuirins' 
krei en

,,*

:#

Grondontstor¡ngknop die secuur moet wo¡den
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA
Trekschakelaar met dual discriminatie.

€ 749,-
batt).

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

€ 669r -

Cibo-la & Vaq'u t

Drie vederlichte TESORO reuzen !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 21 x 24 cm. Ook

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

Deze bijzondere detector blilft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond, Nu ook extra grote

wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine
'l 5 cm concentr¡sche schijf voonadig. De Lobo is ¡n tlvee

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

21 x24cm concentrische schijf

Respectievelijk € &{utJ,- em € 899,

Cortes € 869,-
De Cortes ¡s een u¡terst 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 n¡et! Twee baüerijhouders met elk 4 x 1,5 volt
batterijen ;:itten onder de armsteun verwerkt, in combinatie

met de superlichle 21 x 24 cm spider zoekschijf, ¡s een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

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

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.

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

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

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

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

429,00

549,00

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

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

ADX 150,ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

o Buitengewoon goede werking
. Lichtgewicht (1500 gram) en

pelecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcr0p[oceSsors

. 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 (W51,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch 1 /ch2)

o 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 voorwerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals deAdventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een
Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.
. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Voh.

. Batteriiduur Alkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient,

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

649,00

Draadloze hoofdtelefoons Ws 1 (met 2 kanalen) 169,00
199,00ws3

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeW51 isopvouwbaarenkleinenweeqtT0gram. DeWS2 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
díe in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur

edscE
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én van de eerste vondsten was een

klein blikken doosje dat dlchtge-

roest was. lk hoorde wel wat ram-

melen maar had niets om het mee open

te maken. Thuisgekomen heb ik het heel

voorzichtlg opengemaakt. Mijn eerste

muntschat: l 0 centen van l 895 tot I 938.

Ze zttTen nog altijd in het doosje.

Bij deze boer heb ik zeker over de 1 00

zilveren munten gevonden. Het gaat

ook snel als je twee zilveren dubbeltjes-

armbanden vindt en een mooi zilveren

kokertje met aan de boven- en onder-

kant een 5 stuiver-stuk, de inhoud be-

stond uit dezelfde munten. lk denk niet

dat deze kokertjes veel gevonden zijn.

Naast twee 6 stuiver-stukken heb ik ook

een 28 stuiver-stuk met een hol-klop
gevonden. Bij de bekende rijwielplaatjes

heb ik er ook één bij die nog in de

houder zit.

trmtr ä -sffim#wstrstrffi

Gewichten ontbreken ook niet, er is een

mooie uit 1773 mel de drie kruisjes van

Amsterdam. Om op de kippebril terug te

komen, deze werd gebruikt om klppen

die eieren of andere kippen pikten het

zicht te ontnemen, dit is iets uit mijn

kindertijd. Zo ook mollen vangen,25

cent per vel. Dat was een leuk zakcentje

voor tijd.

Het land ìs afge-

zocht maar er

zit nog vanalles

onder! Het is een

vuilnisbelt op

50 cm diepte. Er

lìggen nog aller-

leì leuke dingen

tussen, potjes, flesjes, kruiken. Ook voor

bljvoorbeeld mooie kinderservieskopjes

met schoteltjes heb ik belangstelling.

lk heb de boer toestemming gevraagd

om te mogen graven wanneer het

mij uitkomt. Dit was gelukkig geen

probleem!We hadden het er wel eens

over gehad dat ik vroeger mollen ving

en hij vroeg mìj toen of ik de klemmen

die ik nog had wilde uitzetten. Er waren

namelìjk aardig wat hopen op zijn land.

lk dacht dat het wel meeviel maar in

een jaar tijd had lk er al meer dan

1 30 gevangen. Nu ben ik ook

gevraagd om ze te vangen bij

een andere boer, voor geld!

Roelof Ensing
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ln de maand juni maakte ik voor de allereerste keer kennis

met het fenomeen'metaaldetector'. Op twee graslandpercelen

in Noord-Brabant speurde ik met een vakman naar metalen die

de aardkorst nog steeds verbergt. Maar niet lang. Het ene na

het andere kleinood kwam naar boven. Niet te geloven!

zz

'n Half jaar tevoren kreeg ik van een

inwoonster van ons Belgische dorp Achel

een Engelse detector,'n Smart 2, type D5.

Goed ingepakt, zodat er geen stof bij zou

kunnen. Al maanden stond het apparaat

me ongebruikt in de kelder vragend aan

te kijken: wanneer mag ik eens u¡t de plas-

tiehoes? Rien Poirters uit Boxtel, een fami-

lielid, kreeg daar lucht van en nodigde me

als geroutineerd metaalontdekker uit om

samen met hem het apparaat eens uit te
gaan proberen.

lk wist dat er een batterij in moest. Er za-

ten drie knopjes op, waarmee je vondsten

zou kunnen realiseren. Maar hoe? Geen

idee.

Op een zondagmorgen in juni reden

we samen naar een plekje dat Rien al

enkele weken in zijn vizier had."Hier is

het gras pas gemaaid, de boer weet dat

ik zou komen; we gaan beginnení Hij

trok zijn laarzen aan, pakte zijn detector,

deed een heuptasje om, nam een oude

doek, en met de schop liepen we het

veld in. lk kreeg de eerste instructies om

met mijn apparaat gouden en zilveren

munten te kunnen vinden, penningen

uit de Romeinse tijd en onderdelen van

wapentu¡9....

Bt¡k
lk begon met mUn toestel te zwaaien,

maar deed dat natuurlijk niet volgens de

regels der kunst. De mijne piepte aldoor

en stopte met geluid maken als er metaal

in de buurt was. Die van hem deed juist
het omgekeerde. Na wat gedraai aan de

knoppen was die van mij afgestemd op

Riens detector.5amen speurden we nu

over het grasland. De eerste piep! Rien

nam zijn schepje, legde de doek op de

grond en schepte het zand zorgvuldig uit

de grond, op de doek. En nog een schep

en nog één. Hij ging met zijn detector
over het uitgeschepte zand, maar géén

piep. Dan maar met het apparaat ín de

kuil; en ja hoor, de pieptoon herhaalde

zich. Wonderlijkl Nog enkele schepje zand

er uit en daar stootte hij op een stuk blik.

"Kunnen we niks mee, laten we gewoon

zittenl'Het gat werd zorgvuldig dicht-
gemaakt en voort ging de tocht. Na nog

enkele frisdrankblikjes naar boven te heb-

ben gehaald, besloot Rien om het tweede
perceel te gaan inspecteren, enkele

minuten rijden met de auto.

Remove before firing
Daar aangekomen werden de spullen

weer uit de auto gehaald.'n Deel van de

grond lag wat lager en een ander deel wat

hoger. lk kreeg wat pijn in mijn zwaaiarm

en twijfelde soms of mijn toestel wel goed

Evert Meijs gaat voor de eerste keer

gewapend met detector, mee het veld in.



was afgestemd. Dan maar even over mijn

schoenen gestreken, met metalen ges-

pen. En ja hoor, de detector liet van zich

horen. Plots kwam er wel een fluittoon en

Rien herhaalde het ritueel met zijn schop

en de doek. Er kwam een metalen dop
tevoorschijn, met als opschrift remove

before firing no. 152.1 Een wonder! "Dit is
een dop van een mort¡er, tik de tekst maar

in op Google en je vindt alle informatie
hierover."zei mijn aangetrouwde neef be-

dreven. Hijzelf haalde enkele ogenblikken

later een metalen hartje tevoorschijn, met

fraaie versiering. De herkomst dáárvan ligt
wat ingewikkelder, maar Rien kennende

zal ook dat geheim spoedig ontsloten
worden.

Geweldig, zoals ik voor het eerst kennis

had gemaakt met de metaaldetector. Dat

smaakt naar meer. Niet te geloven!

Rien Poirters

zoekt een

groot perceel

af in Brabant.

2'

De toekomst zal uitwijzen wat voor (waar-

devol?) kleinood op zondagochtend weer

het daglicht zag.

Dit zijn beveiligingsdoppen die op de

ontsteker van de 3 inch en 42 inch mort¡er

werden geplaatst. Engels.



Bodemvondsten

Sommige voorwerpen kunnen met

spreekwoorden in verband worden

gebracht. Dat geldt ook voor bodem-

vondsten. Hieronder twee voorbeelden.

Helaas is van het eerste voorwerp de

vindplaats (binnen Nederland) niet meer

bekend. Dit object is een deksel van

een koperen tabaksdoos uit ca. 1 675,

waarop een gegraveerde voorstelling
met tekst. We zien een hond die iets

zegt tegen een kat. Hij deb¡teert een

stukje levenswijsheid en de tekst maakt

duidelijk wat. De hond zegt:"O CADT GIE

MOETWETEN DAT ONGEGUNT BROOT

WART MEIST GEGETEN': Het is duidelijk

dat dit spreekwoord slaat op jaloezie en

broodnijd. Volgens K. ter Laan; Neder-

landse spreekwoorden, spreuken en

zegswijzen, Den haag 1950 p.61, was

er in Onderdendam (Bedum)

een gevelsteen met een

uil die zegt:"Kat gij

Tekst: Jan Zijlstra / foto's: Johan Koning

moet weten, ongegund brood wordt

veel gegeten'i De buurman liet vervol-
gens ook een gevelsteen maken waarop

de kat zegt:"Uil dit is een stuk daar ik op

let. lk krijg je nog wel in de bek.

Het tweede stuk betreft een in Enkhui-

zen gevonden fayencefragment uit de

17e eeuw. Daarop is geschllderd een

zittende vos met in de rechterpoot

een twijg. Dit laatste op te vatten als

symbool van vrede, vroomheid en

lijdzaamheid. Deze voorstelling kan een

uitbeelding zijn van het spreekwoord:

'Als de vos de passie preekt, boer pas op

je ganzen'i Dit Vlaamse (?) gezegde laat

aan duidelijkheid niets te wensen over.

(zie ter Laan 1959, p.297) Zich vroom

voordoen, maar intussen kwade bedoe-

lingen hebben; huichelachtig dus.
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Steenwijk

Rond met handvat en oog, brons

Particuliere collectie

s.iAN JANSZONE C(L)OCK

luidklok, geflankeerd door takken of huismerken

1 5e eeuw

Ongepubliceerd

Er staat: zegel van Jan Janszone clock. Dit is in overeenstemming

met de afbeelding van de luidklok. We hebben te maken met een

sprekend wapen. De L van CLOCK is afwijkend en lijkt meer op een T.

Registratie middeleeuwse

Vindplaats

Vorm en materiaal

Collectie/data

Ra ndschrift

Voorstelling

Datering

Literatu ur

Opmerkingen

FRIESTAND

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

Buren 19,8713 KB Hindeloopen
tel. O6-417 63475 (zonder afspraak)
info@frieslanddetectors.nl
www.frieslanddetectors.nl

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

Weth. Beerdastraat 21,
9298 PW Kollumerzwaa g (Friesland)
Tel. 06 23 41 39 77 (op afspraak)
info@detrijestinzen.nl . www.detrüestinzen.nl

DRENTHE

Detectorgigant
Wh¡te's / XP detectors / Tesoro / Minelab / ver-
huur / tassen / scheppen / magneten enz.

Byte 1 c, 7741 MK Coevorden
Tel. (0s24) 8s 08 08
info@detectorgigant.nl www.detectorgigant.nl

FLEVOLAND
Flevo Detectors - \)lilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
opsporingsservice

Pieter Maatsstraat 12, 1777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) 59 32 86, lax 10227) 59 11 29
mobiel:O6-2O22779O
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

UTRECHT

MidHolland detectoren
Diverse grote merken, o,a. Wh¡tet, Minelab,
Tesoro, Laser en Fisher
lmporteur van Coiltek schotels

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel.033-299 94 91, mobiel 06-21885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl . www.detector.nl
www.minelab.nl . www.coiltek.nl

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Grond radars, onderwaterde-
tectors, diepzoekers, accessoires, magneten
enz, o.a.: Garrett,Teknetics, Golden Mask, OKM

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (Nijmegen)
-Íel. 024-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl
www.arena-metaaldetectors.nl

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab /White's / XP / Powerl¡ft 20 /
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur /
lnruil/ Opsporing

Keepstraat 2,5702 LH Helmond
Tel. (0492) 57 452s
info@metaaldetector.nl
www,metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight /Tesoro lMinelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / püp- en
leidingdetectors / bodemradar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope / Blisstool /
F¡sher/WhiteS/Troy
lmporteur: Anderson detectorstelen + acces-
soires

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab Garrett, Fisher, White's, XB Teknetics,
C,Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter /
detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen ! I 3O jaar
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 215,5403 LG, Uden
Tel. 0413 - 2s 9s 97,Mob. 06 - 44 32 44 16
(9.00-21.00 op afspraak)
Email: contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.n I

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

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 1't 99,îax: (073) 548 11 95
info@gelan.nl . www.gelan.nl

Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro /Viking /
Lortone tumblers / EMAG/Emmi ultrasoon
reinigers

Kerkpad 18, 8316 DB Marknesse N.O.P.

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel O6-22242848
fl evodetectors@planet.nl
wwwflevodetectors.nl
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Hengelosestra at 298, 7 521 AM Enschede
tel. (0s3) 43OO5't2,lax (053) 434 55 58
info@detect.nl . www.detect.nl

Hagedoornstraat 1 2, 8800 Roeselare,
West-Vlaanderen, België
Tel. 05 1 /20.50 .O6, lax O51 I 24.O7.55

Gsm: O477 l3'l .66.56
jpcalmeyn@telenet.be . www.belgadetect.be
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Tekst : Gert Lugthart

kippenvelmoment
van:

A dr uz n t'v I vg ¿ t't^d'wr rv

regelmatig in de gaten, omdat dit vaak mooie zoeklocaties
opleverde. Alvorens het talud onder de dijk wordt verstev¡gd
wordt namelijk eerst de vruchtbare bovenlaag aan de kant
geschoven. Vaak komt dan oude grond tevoorschijn waar de
kans op vondsten aanwezig is. Je moet er dan snel bij zijn,
omdat deze oude grond opgehoogd wordt met aangevoerde
zware grond. Als de zware grond erop ligt, wordt dat weer
afgedekt met de vruchtbare grond die eerst aan de kant was
geschoven. Daarom reed ik vaak langs de dijken waaraan
gewerkt werd.

Zo ook die dag. Het was een mooie droge dag in het voorjaar.
lk parkeerde de auto ter plekke langs de dijk en ging gelijk
zoeken. Al snel vond ik enkele duiten, gespen, vingerhoedjes
en pijpenkoppen; hier waren overduidelijk bewoningsresten
aanwezig. Al zoekend liep ik langs een vers gestorte berg wit
schelpenzand. Met dit zand zou de d'ljk verzwaard worden.
Plotseling viel mijn oog op de achterkant van een aarde-

werken voorwerp. Het was duidelijk zichtbaar in de berg wit
schelpenzand. lk herkende meteen de karakteristieke vorm;

dit betrof duidelijk een voetje
van het zogenaamde "Siegburg-

aardewerk'i lk dacht: "Dat is een

leuk onderkant¡e" en schopte er

behoorlijk hard tegen aan om het

zodoende bloot te leggen. Het

voetje zat echter vast.

"Hé, dat is aparfi dacht ik en

legde mijn detector op de grond.

lk knielde neer en voorzichtig

begon ik met mijn handen het
zand te verwijderen. Nadat ik flink
wat zand rondom het voetje had

verwijderd zag ¡k tot mijn ver-

bazing dat er heel wat meer was

dan alleen de voet. Behoedzaam

pakte ¡k de voet met twee handen
vast. Heel voorzichtig draaide ik

het voorwerp heen

en weer. Langzaam

kwam hetvoorwerp
los en voordat ik het

wist had ik opeens

een kan in mijn han-

den. lk keek nog eens

goed en kon mijn

ogen niet geloven.

lk zag een prach-

tige smalle kan van

ongeveer 25 cm hoog,

compleet met oor

én in een puntgave

conditie. Wouw!!

Meteen herkende ik

het als een zoge-

naamde Jacoba-kan.

ln het verleden had

ik namelijk wel eens

scherven gevonden

van zo'n kan en in de

oudheidskamer van de plaatselijke archeoloog bevonden zich

diverse gerestaureerde kannen van dit type! Maar die van mij

was compleet!

lk stopte meteen met zoeken. Heel voorzichtig legde ik de

kan opgerold in mijn jas op de achterbank. Voorzichtig reed ik

naar huis. Zelden heb ik zo rust¡g gereden, onderweg durfde

ik nauwelijks te remmen.Thuisgekomen spoelde ik de kan

voorzichtig af onder de kraan. De kan bleek - zoals ik nauwe-

lijks kon geloven - helemaal gaaf te zijn!

Uit nader onderzoek bleek dat de berg zand waarin de kan

zich bevond opgezogen zand uit de rivier de Lek te zijn. Het

is voor mij nog steeds een wonder dat de kan ongeschonden

door de buis is opgezogen en de reis zonder kleerscheuren

heeft overleefd. Bijna schopte ik hem na deze bijzondere reis

alsnog stuk. Gelukkig is d¡t niet gebeurd en pronkt hij nu nog

steeds in mijn vitrinekastÍ

f{ftrev. 16

t,
I

DETECTOB MAGAZINE 118

^

nL)rDp 
1

1 Jacobakan, 14e eeuw,25 cm.

2 Goudbaartje, late 6e, vroege 7e eeuw.

Aangekocht door het RMO in Leiden.

3 Lood/bronzen lakzegelstempel van mo-
gelijk een kloosterling, periode begin l 6e
eeuw met voorstelling met Petrus- sleutel
met tekst S.PRONIS.IN S (an)CT D(omi) Nl
(vertaling: lk buig voor de Heer).

4 Zilveren penning 1 2e eeuw (Denier), van
Bisschop Godebald van Utrecht I 1 l 2-1 1 28,

diameter '13 mm.

5 Vroegmiddeleeuwse mantelspeld (fibula)

brons verguld met emaille inleg, diameter
'17 mm.

6 Halve zilveren leeuwengroot van Holland,
Willen V 1 354-1389, diameter 2l mm.

7 Gouden ring, bandvormige ring met
versier¡ngen van een band van cirkels in
touwmot¡el met afrruisselend een grote nop
en een rozet. Diameter 23 mm,24 karaats.

I Bronzen riemtong, l4e -15e eeuw met
versier¡n9,5,8 cm.

9 Bronzen profielgesp, hoogte 3,5 bij 3,0 cm,
periode 1 3e -l 4e eeuw

l0 Vier bronzen en/ofkoperen mesheftjes,
1 6e-1 7e eeuw.
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zeer bijzondere oogvondst.
,Als jongetje liep ik al met vriendjes bij laag water langs de

Lek, waar we regelmatig op het oog munten vonden. ln het
zandschippersdorp Vreeswijk moesten al in het verre verleden
boten voor de sluis wachten waarbij regelmatig voorwerpen
en munten verloren gingen doordat ze in het water vielen.

Soms vonden we bij laag water in één uur wel 5 of 10 duiten.
Begin 70-er jaren kocht ik als i 6-jarige mijn eerste metaalde-
tector, een C-scope. Mijn vader en ik gingen dan samen met
één detector op pad om te zoeken. Later kocht mijn vader zelf
ook een detector en vele jaren hebben we samen gezocht.

Zo heb ik met mijn vader in 1984 eens in een droog gepomp-

te sluis gezocht. We stonden vaak tot onze middel in het water
en schepten de bagger in een grote zelfgemaakte zeef. Met
twee man schudden we hem dan heen en weer totdat de wa-

terige modder was verdwenen en de voorwerpen in de zeef
achter bleven. Zo vonden we diverse lepels en honderden
munten. Dagen later zaten onze benen nog onder de uitslag

van het smer¡ge baggerwater. "

ln de afgelopen jaren heeft Adriaan heel wat mooi zoekmo-
menten beleeft. " Mijn eerste bijzondere locatie - nu zo'n 25

geleden - was de plek waar oorspronkelijk een middeleeuws
kapelletje had gestaan, maar waar ze nieuwbouwwoningen
gingen plaatsen. Deze locatie leverde zoveel middeleeuwse
muntjes op dat ik samen met mUn zoekmaat Wilbert bijna
maandelijks bij Arend Pol op visite ging om de munten aan te
melden."

Een ander bijzonder plek was het Fort bij Vechten. "Destijds

mocht je daar met toestemming van de boer gewoon zoeken,

later werd dit verboden. De akker lag vol met Romeinse en

zelfs Keltische vondsten. Op deze akker heb ik zeker 1 0 jaar

mogen zoeken. lk heb daar samen met mijn vader tientallen
munten gevonden van Keltisch tot Romeins. Naast de munten
hebben we daar ook nog diverse Romeinse voorwerpen
gevonden zoals fibulae, slingerkogels en diverse ringen met
gemÍ

Tenslotte heeft Adriaan, zoals al even in het kippenvelmoment
beschreven, een bijzondere zoeksensatie: de dijken. Doordat
de dijken continue worden verzwaard, doen zich fantastische
zoekmogel ijkheden voor.

"lk heb langs de dijken heel wat munten gevonden waarvan

enkele zeer zeldzaam waren. Maar ook vele tinnen lepels,

gespen en aardewerk. Een bijzonder vondst bij zo'n dijkver-
zwaring was de vondst van een Romeinse zilveren denarius

en een Romeinse fibula, samen met een zilveren denarius van

LodewijkdeVrome uit 814-840 na Chr.l "

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

het Jacoba-kannetje uit het kippenvelmoment. Op de tweede
plaats staat het inmiddels beroemde goudbaartje uit de 6e

eeuw na Chr. "Op een uitgegraven talud naast een snelweg

vond ik een zo op het eerste gezicht onooglijk gouden voor-

werpje. Toch vermoedde ik dat het wel eens iets bijzonders

kon zijn. Uiteindelijk kwam ik bij het RMO in Leiden terecht.

Na drie maanden onderzoek kreeg ik het bericht dat het om

een bijzonder zeldzaam betaalmiddel uit de 6e eeuw bleek te
gaan. Uiteindelijk heeft het RMO het goudbaartje aangekocht.

Een compleet mediacircus kwam over me heen. Wat één piep

wel niet teweeg kan brengen! Nu pronkt het goudbaartje in

de permanente tentoonstelling van het RMO in Leiden j'

"lk blijf alert op nieuwe bijzondere zoeklocaties omdat je daar

naar mijn mening de meeste kans op succes hebt. Je heb

tenslotte maar één mooie piep nod¡g voor een nieuw kip-
penvelmoment, zoals ik dat met het goudbaartje aan den lijve

heb ondervonden!"



Pronkzi lver uit
de bodem

Voor en ochterz¡jde von de verqulde

bekroninq

lweer een tijd geleden werd

door een detectoramateur

een onderdeel gevonden

van een grote verguld zilveren

dekselbokaal uit de vroeg 17e

eeuw. Het betreft de min of meer

complete bekroning van het

deksel in de vorm van een balus-

ter met daarop een rond floraal

plateau met (staande) godin

Minerva.

Afgezien van deze m¡hologische
figuur is het stuk exact gelijk aan de

bekroning van een bokaal in het Cen-
traal Museum in Utrecht. Deze bokaal
is in 1626 gemaakt door de Utrechtse
meester Franssoys Eelioet.
De gelijkenis is zo treffend dat met een

grote mate van waarschijnlijkheid ons

onderdeel aan dezelfide meester kan
worden toegeschreven. Temeer omdat
van diens hand meerdere (vrijwel)
gelijke bokalen bekend zijn.

Het is aannemelijk dat het stuk deel

uitmaakt van een begraven (en later

verploegd? ) depot van sloopzilver,
zoals dat wel vaker wordt aangetrof-
fen. Het vertoont de typische sporen
van een lang verblijf in de bodem zoals

verwering, aankoeksels en oplossings-
verschijnselen. De vindplaats is helaas

niet meer bekend doordat het voor-
werp inmiddels anoniem de antiek-
handel is gepasseerd.

Wie was nu meester Franssoys
Eelioet?
Franssoys Eelioet (ook Elioth) was

actiefca. 1607-1642 en ookzijn zoon
Frederic was een succevol zilversmid.

Toetssteek, door het wegholen von een stukje edelmetaol

kon het ju¡ste geholte worden vosgesteld. Deze bev¡ndt

zich h¡er op de onderzijde van het rond florool ploteou

Ook in The Fitzwilliam Museum
bevindt zich een stuk van deze meester

Franssoys (zie onder).
http://www.fi tzmuseum. cam. ac.uk/

support/artfun d,l opacl

cataloguedetail.html?&prfu ef= I 6012 I
& function =xslt& limit =100

Literatuur: Nederlands zilver 1 580-1 830: A.L. den

Blaauwen, Staatsuitgeverij den Hddg, 197 9.

Bron: http://nl.wikipedia.org
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Woensdag 27 april. Bijzonder, ik kijk omhoog en het valt mij steeds va-

ker op dat als ik echt een gericht doel heb om te zoeken hoe dreigend

de bewolking dan is. lk ben nog geen 5 minuten van huis en ja hoor,

het begint pijpenstelen te regenen. Toch besluit ik door te rijden en

aangekomen bij het bos staat André mij al op te wachten. We schuilen

nog even tot de regenbui voorbijtrekt en bespreken het verhaal van

de vorige eigenaar. Wat zouden ze er in de grond gestopt hebben?

Afval, munitie, het kan van alles zijnl Ik besluit om met de Minelab

Soevereign X5-2 Pro voorzien van een wide scan schijf, te gaan zoeken.

Deze gaat dieper dan de Tesoro Tejon met concentrische schijf. Bijna

direct aan de zijkant van het zandpad krijg ik een signaal en haal wat

zilverpapier naar boven. lk heb de discriminatie laag staan want ijzer

mag nu ook diep gevonden worden. Al na 2 meter zwaaien krijg ik

een super vaag signaal over een groter oppervlak maar er liggen in de

bovenlaag nogal wat stenen als verharding van het bospad, mogelijk

met ijzererts. We lopen dus verder, maar buiten een roestig deksel

van een melkbus en een aluminium reislabel van de'Nederlandsche'

Spoorwegen en het gebruikelijke afual van flessendoppen, vinden we

niets bijzonders.

Op de terugweg zwaai ik nog eens over de plek van het vage signaal.

lk graaf een eindje in de grond en krijg plots een heldere piep. Na het

verwijderen van een aantal stenen, zie ik een lichtgrijze laag met veel

oude boomwortels. Daarna komt de witte oorspronkelijke, onverstoor-

de bodemlaag tevoorschijn. Niet vreemd, want binnen de oorspronke-

lijke moerasgebieden van deze omgeving bestond het hoger gelegen

land uit witte zandduinen, in de volksmond ook wel aangeduid als

'klompenzandi Met dat zand werden klompen na het bewerken spie-

geltje blank glad geschuurd.

Al met al is het gat inmiddels + 1 meter diep. lk pak nu mijn Tesoro

Tejon met concentrische schijf en druk deze plat tegen de zoeksteel

. Dan zoek ik de wanden af en krijg geen enkel signaal. lk draai de

discriminatie hoog op en hij reageert n¡et meer op het ijzeren blad

van de spade. Als ik de schijf tegen de witte zandbodem druk komt er

een heldere toon. lk graaf verder en dan plots:'boink'!! lk stoot op een

metalen plaat, en het klinkt hol! Hoe spannend, en direct valt er een

gat naast de plaat en ik voel een scherpe haakse rand, dus geen ton

maar een kist of plaat??

lk roep André, en hij kijkt vol verbazing in het gat. Samen proberen

we het gat met de nodige voorzichtigheid groter te maken. Stelje

voor dat het een munitiekist is, niet helemaal onwaarschijnlijk, en het

Vragender, zomer 1944

Langzaam nodert vanuit de verte een steeds luider wordend gebrom. De

kleine jongen kijkt vanuit zijn boomhut, verscholen in het groen van de

grote eik, verwonderd de lange zandweg af. Er nodert een grote Hano

nag AL-28 diesel truck. Hij dendert de zandweg voorbij maar stopt dan

plotseling. Vervolgens rijdt de truck langzaam achterwaarts terug en

keert behoedzaam de licht omhoog lopende zandweg in. Er springen

vier Duitse soldaten uit die schreeuwen en don komen er ook een aantal
mannen in lichtgrijze pakken met een dito muts uit de truck. De jongen

herkent de mannen, Russische krijgsgevangenen! Ze groven met spades

en een pikhouweel een gat in de grond. Dan worden er twee boompjes

gekapt en teqen de achterkant van de truck gelegd. Uit de truck wordt met
vereende krachte¡t iets over de boompjes in het gat geschoven. Er klinkt

l0 geschreeuw en het gat wordt dichtgemaakt. De mannen gaan weer ìn de

truck en de achterklep gaat dicht. De jongen hoort de dieselmotor met een

luid gebrom aanslaan en ziet de Hanomag truck langzoont wegrijden. Het

wordt weer stil in het bos

Dale, 2009. lk geef een training aan een aantal medewer-

kers van de organisatie waar ik voor werk. ln de pauze

raak ik aan de praat met André, de beheerder van het

kleine zalencomplex. We hebben het over mijn hobby, het

zoeken met de metaaldetector en de bijzonderheden van

deze omgeving. lk vertel over de NSB-vakantiekampen die

in 193

waaro

den al

in eigendom en de vorige eigenaar, inmiddels overledgn,ì.
vertelde hem wat hij als kleine jongen in het bos had

meegemaakt. Hij wist zeker dat er daarna niemand meer in

het bos is geweest. Zelf had André al eens met een graaf-

machine gezocht in de omgeving van de weg, maar dat

mocht geen resultaat hebben. lk schrijf zijn telefoonnum-
mer op en we spreken af dat ik het eens met de detector
ga proberen. Ruim een jaar later in 20'10 bel ik hem, krijg

dan geen gehoor, en er gaat nog een jaar voorbij.

Goede vrijdag 22 april20l 1. Wederom heb ik vandaag

een training. Bij binnenkomst z¡e ¡k André en spreek hem

aan. Natuurlijk ben ik hem niet vergeten en ik wil zeker

nog een keer in zijn bos gaan zoeken. We spreken af voor
de komende woensdag om 18.30u.
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laatste wat ik wil is

geklooi met oude

onstabiele munit¡e.

We hebben duide-

lijk een metalen bo-

dem in het gat dat

hol klinkt als we er

voorzichtig op tik-
ken . Het graven

gaat moeizaam

in de stugge bo-

, venlaag. Al snel

nemen we het

besluit om van-

daag niet verder te graven

en het gat afte dekken met een houten pallet. André

stelt voor om een lichte graafmachine in te zetten die hij wel kan

regelen. We spreken af om vrijdagmiddag verder te graven. Wat

is dit spannendl Het verhaal, de locatie, de bodemcontext, alles

lijkt te kloppen! Ook bijzonder, over enkele dagen is het 5 mei

en 's avonds zie

ik oorlogsdocu-

mentaires op

TV voorbijko-

men. Voor het

eerst in mijn

zoekcarrière

droom ik van

een schat die

lang geleden

in de grond

is gestopt.

Vrijdag-

middag

stop ik

om 16.00u. wat

vroeger met mijn werk en reis snel rich-

ting Vragender. ln het bos aangekomen staat de graafmachine

al op een aanhanger, klaar om afgeladen te worden. Allereerst

wordt er telefonisch besproken of we voldoende verzekerd zijn

en we spreken met Wim de graafmachinist af dat er geen onver-

antwoorde risico's worden genomen. We besluiten om het stap

voor stap aan te

pakken en begin-

'-=-->.r'- i

holle bodem te horen. We zien

een ijzeren bodemplaat met

een groot gat in het midden,

Er is een steen doorgezakt die

scherp zichtbaar is in het gat.

Jammer, dat betekent dat de

inhoud niet meer onverstoord

is gebleven. Als we verder

graven wordt aan de zijkant

een tweede gat zichtbaar!

Het blijkt een ijzeren kist te

zijnl En het is duidelijk dat hij

al heel lang in deze bodem ligt, misschien

wel enkele eeuwen gezien de onver-

stoorde grond om de kist, het droge zand

en het dikke ijzer zonder lasnaden. Met

de kleine graafmachine wordt geprobeerd

of er beweging in de kist is te krijgen. De

kist geeft geen krimp! En hij loopt ver door,

diep de grond in, echt geen kist die je zo

maar even op een namiddag in de grond

begraaft.

Inmiddels is het rond etenstijd en de

ijzeren kist ligt te diep voor de kleine

graafmachine. Ook voor Wim en zijn

zoon Koen begint de spanning te

stijgen en na enig overleg besluit

de graafmachinist dat deze situatie

grondig verkend moet worden!

Hij rijdt de kleine graafmachine

weer op de tandemasser en gaat

huiswaarts om zijn'Grote passie'

op te halen, zodat we over een

uur nog dieper de grond in

kunnen !!

André nodigt mij uit om in de

tussentijd bij hem thuis een

hapje te eten. Aan de keukenta-

fel vertel ik hem over de Spanjaarden en de schatten die

in de middeleeuwen zijn verdwenen in deze streek. Het verhaal

wil dat juist in deze contreien nog een kist in de grond moet

zitten met drie gouden beelden uit een voormalig middeleeuws

klooster, verstopt voor de plunderende Spanjaarden. Al met

al begint zich een lichte euforie van ons meester te maken.

Weliswaar is de kist beschadigd, maar er ligt een kist, en deze

kist is erg groot en ligt er decennia lang. En de gaten in de kist....

die zijn verklaarbaar. Daar hebben de

hengsels gezeten voordat

het regenwater dat weg-

zakt in de bodem erop is

blijven staan, zodat daar

de eerste roestvorming is

begonnen..... het klinkt

aannemelijkl
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Terug naar het bos, waar aan

het zoeken met de detector
een nieuwe, ongekende

dimensie blijkt te zijn toege-
voegd. Je hebt graafmachi-

nes en Graafmachines!!

Voorzichtig wordt de kist vrijgemaakt, waarbij duidelijk het

onverstoorde witte za nd ¡s te zien. . . Als de kist aa n twee ka nten

is vrijgemaakt, schuift Wim de grote zandbulten uit de diepe kuil

wat opzij om met de graafbak diep naar beneden te strekken.

Behoedzaam wordt de ijzeren kist opgetild met de smalle graaf-

bak van de grote graafmachine. Dit is het moment! Wat zullen we
over enkele ogenblikken te zien krijgen?

En dan gaat het

snel! De kist komt
langzaam uit de

grond, en er valt

veel zand uit.

Verroest, er zit
geen bodem in.

Dat is jammer!

Mijn blik gaat

snel naar de

bodem van de

kuil, wat is er

te zien in de

diepe kuil, de

inhoud moet

er in de loop
van de tijd uitge-
roest zijn, toch?

De inhoud van de

immens diepe kuil

wordt zorgvuldig

ondersteboven

gekeerd, maar

helaas... buiten

de verkleuring

van roest in

de bodem is

er niets meer

te zienlWat

een decep-

tie. En wat

is nu de beteke-

nis van de ijzeren bak

geweest??? Misschien een

drinkbak uit vervlogen tijden? Dan nog is hij niet te plaatsen in

de context van deze vondst. Onverstoorbaar in het witte zand

zonder spoortje zwart zand als bewijs dat het is ingegraven. Of

misschien destijds al ingegraven als een waterbassin op hoger
gelegen land?? Zal de tijd ons dat ooit nog vertellen....?

Al met al was het toch een prachtig avontuur. André wil ik
bedanken dat ik deelgenoot mocht worden van zijn verhaal

en enthousiasme. En zoals het een goed zoeker betaamt, altijd

het gaatje dichtmaken......lll

Tom Kleine Schaars

Aalten,4 mei 201 1

DETECTOR MAGAZINE 118



Strik of bel

Afgelopen dinsdag 28 juni was ik in de morgen aan het werk
gegaan. Maar met de "extreem weer'Lwaarschuwing zag het
er al naar uit dat het een kortere werkdag zou worden. lk ben

zelfstandig schilder en was aan een buitenklus bezig. Rond

1 0.00 uur moest ik al stoppen vanwege de regen. Dus ja, dan

ben je even klaar.

Om I2.30 klaarde het toch even lekker op. Die middag zou ik
ook nog vroeger thuis zijn om de kids uit school op te vangen
dus toen heb ik de tijd maar nuttig ingevuld door mijn E trac
te pakken en even te gaan zoeken bij een bekende boer die
net op zijn land bezig was.

Wat was ik superrrrrrrr blij dat ik deze keus had gemaakt...!

ledereen die wel eens goud gevonden heeft, kent dat gevoel,

maar dit was wel een heel supermooi stukje goud!

Het bleek te gaan om een zogenaamde Schouwen-Duiveland-
se bel, of strik. Dit is een onderdeel van een typisch Zeeuwse

klederdracht.

Vanzelfsprekend dat dit tot één van mijn toppers behoort.
Graag wil ik meedoen voor de Vondst van het Jaar.

Rob van der Zande

,,

ta" 
^, mee met de'Vondst van het jaar

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

Schrijf een verhaal van tenminste 150

woorden en stuur duidelijke foto's mee
(hoge resolutie) van het door u gevonden
object. Alles van vóór 1500 dient te zijn
aangemeld.

3

v

Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser MidHolland Detectoren

Verder alles voor de hobby zoals accessoires, Zwaluw 15

boeken etc verkrijgbaar. 3752 NW Bunschoten
Tel:O33-2999491
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o
Bijbelslot, met drie merktekens

zilver

1 9e eeuw

ø
Kledinghaak met reliëf

zilver

1 5e-1 6e eeuw

o
Handvat Romeinse sleutel,
brons, restant i)zer aanwezig,

1 00-200 na Chr.

@
Kopje en schoteltje
kinderspeelgoed

tin/lood
'17-l8e eeuw

o
Beslagstuk, rechthoekig, brons,

opengewerkt met op een dier
(stijl) geïnspireerde voorstelling

400-600 na Chr.

140
Riemtong
brons

800 - 1 000

Ø
Scharnier van een schouder-
plaat afkomstig van een lorica

segmentata (bepantsering Ro-

meins soldaat)

brons

0-100 na Chr.

o
Kledinggesp
lood/tin
Gedeelte van Middeleeuwse
gesp. Werd ook als versiering
gebruikt.
'14- l 5e eeuw

o
Fibula of leerbeslag

met Kleeblatt motief
brons

1 0e eeuw

@
Rozetfibula
brons

0-400 na Chr.

@
Vuurslag
ijzer

rond 1300

@
Sleutel
brons

1 4-1 5e eeuw

@
Fibula met gestyleerde dierkop
brons

4-5e eeuw

o

o
@

o

Drep, dnep@ffo dncp$
G¡liien l\4e*slq l;+

Een topdetector die de concurrentie
met andere topdetectors aan kan, j
maar wel voor een redelijke prijs. 

,,,Golden Mask 1 €350,00

Golden Mask 1+ €395,00

GoldenMask2 €395,00

Golden Mask3 €495,00

Golden Mask3+ €695,00

- Powerboost voor 30% meer diepte*
- Frequentie:8,2 Khz

Frfles[and Detedors
Buren 19,8713 KB Hindeloopen lmporteur van: Golden lVlask, Deeptech en

infO@frieslanddetectOrs.nl Delta 6 metaaldetectors

www,ffieSlanddeteCto¡s.nl Dealervan:White'smetaaldetectorenI 
lmport van: Black Ada diggrng tools.

Dealers: DSH, Veerpad 2,8276 AP Zalk, www metaaldelectors nl

Zuid HollanC ¡,4îirilCîtect1-r. [¡¿rqiÈreg 4,2382 NJ Z0eterwoude, tel 071-5214899

- 3-delig alum. en carbon steel
- 1 en Z-tonige audio discr.
- Snelle recovery speed
- Handmatige en automatische

grondbalans
- Threshold functie
- Eliminatie hoge mineralisatie
- 10,5 DD zoekschotel
- lncl. oplader en opl. batterijen
- 5 laar garantie
- Nederlandsehandleiding

G.695,



Met dank aan: J. Zijlstra, D. Dijs, J. Kuipers, R. Holtman
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Vraag I
Van Cees lan kregen we de vraag welke Romeinse munt dit was.

Antwoord van onze specialist Henk Sloots:

ln eerste oogopslag dacht ¡k, daar is weer

een Livia-denarius van Tiberius, een van de

bekendste munttypes. Maar toen ik wat

beter naar het omschrift keek, zag ik dat

het om een tamelijk zeldzaam type van

keizer Augustus gaat.

De determinatie is:

Augustus

Denarius (zilver), geslagen te Lyon (Lugdunum) in

AD 13-14

Voorzijde: gelauwerde kop van Augustus naar rechts

Omschrift: CAESAR AVGVSTVS DlVl F PATER PATRIAE

(rechtsonder beginnend, van buiten afte lezen)

Keerzijde: zittende vrouw met lange scepter en

vredestak

Omschrift: PONTIF MAXIM

Lit.: RIC 220

,6

Yraag2

Beste vraagbaak,

Ik heb een paar foto's gemaakt van een mesje waarvan ik hoop dat je kunt
achterhalen wat het is, Mijn opa heeft het ooit eens opgegraven toen hij
voor de PTT werkte, iets van 80 jaar geleden. Het materiaal lijkt van bot
te zijn, dat kun je misschien zien aan de graveringen erin toen het bot nog

zacht was.

Gert

Antwoord: Gert, het mesje is helaas voor jou geen mesje

om te snijden en ook niet van bot. Een onzer experts is zelf

hobbyist houtdraaier en herkende het gelijk als eikenhout.

Op de foto's is ook duidel'rjk de houtstructuur te zien. Ook wist
hij wat het wel was. Zijn vader had het voorwerp vroeger nog

gebruikt. Het is namelijk een klompenschrabber. Wanneer
je, in kleigebieden, op het land of in de tuin bezig was en de

grond was vocht¡g haalde je met dit mesje de overtollige klei

van de klomp af.

Vraag 3

Hallo Johan, weet jij iets over deze Romeinse munt,

m.v.g. Hugo

Antwoord: Hugo, een van onze eerste vragen aan onze

specialist was: "Ka n het geen latere im itatie zijn als je kijkt

naar de (machinale) kartelrand?"

Zijn antwoord was: Hij ziet er voor mij erg authentiek uit,

zeker ook de kartelrand. Die vind ik toch wel onregel-

matig en typerend voor deze munten. Daarom zou het

nog wel een moderne vervalsing kunnen zijn, maar dan

verwachtje niet zoveel aanslag.

Dit moet een Republikeinse denarius

zijn, pakweg eerste eeuw voor

Christus. In principe hebben deze

een hoog zilvergehalte, dus moet

verdere reinig¡ng te doen zijn, ten-
minste als het geen minderwaar-

dige imitatie is. Als er meer details

zichtbaar worden, met name letters, is

een poging tot determinatie mogelijk.

Yraag4

Geachte Detector magazine, weten jullie wat dit is en waar

het voor diende? Het materiaal is brons. Ik zelf dacht iets

van een rozenkrans. Maar dan wel een grote.

Gr o etj es, G er ar d P eld er s

Antwoord: Gerard, leuk twee van die voorwerpen. Het

is echter zeker niet een rozenkrans. Wel is het van een

mooie kwaliteit. ln de ene kun je een gevangen vogel

zien maar als je de foto omdraait kun je er de tenen van

een vogel inzien. Uit latere informatie blijkt dat je ze op

verschillende plaatsen in de omgeving van Den Bosch

hebt gevonden. Onze specialisten weten eigenlijk ook

niet wat het precies is, maar hun gedachten gaan naar

een soort van riemverdeler. Dit type hebben zij hier

echter nog nooit gezien. Wat kan hier aan vast hebben

gezeten, sleutels of andere persoonlijke spullen? Wie

heeft het gedragen, een man of een vrouw? Wel weten

we dat tussen de 15e en 18e eeuw verschillende malen

vreemde troepen of huursoldaten in de omgeving van

Den Bosch aanwezig waren. lmmers, al vroeg was Den

Bosch één van de belangrijkste steden in het zuiden van

land. Het kan dus prima zijn dat we te maken hebben met

een van buiten aangevoerde kleding-accessoire.
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Tientallen prijzen
waaronder:
- Detectors
- Tumbler
- Koptelefoons

Detectorstandaards
Waardebonnen
Boeken
Digitale weegschaaltjes,
enz. enz.

Programma
9.00 Zaal open
9.45 Openingvoorzitter
'10.00 leZoekwedstrijd
12.00 Pauze

12.00 start verkoop lootjes verloting
1 2.00 zoekwedstrijd kinderen tlm 12 jaar
'I 3.30 2e Zoekwedstrijd
16.00 Prijsuitreiking vondst van de dag
16.10 Pr'tjsuitreiking verloting
1 6.20 Prijsuitreiking zoekwedstrijd
16.30 einde

Zie voor de

(Onder voorbehoud.)

ln de pracht¡ge omgev¡ng van Dalfsen (Overijssel)
hebben we de beschikking over flinke akkers.

Voor deze najaarszoekdag worden een flink aantal penningen in de grond
gestopt, waarmee prachtige prijzen zijn te winnen. Maar natuurlijk zijn we
ook benieuwd naar oude vondsten die er op deze dag worden gedaan.

Veel zoekers komen niet alleen voor de wedstr'rjd maar ook voor 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 mo-
dellen detectors te bek'rjken en te testen. Natuurl'ljk 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 activ¡teit voor het hele gezin.

Dalfien
Dalfsen ligt aan de Overijsselse Vecht, een meanderende

regenrivier die zijn oorsprong vindt vlak over de grens in

Duitsland. Hotel restaurant Het Roode Hert is een locatie

met een oude geschiedenis. Gelegen aan de oude Hes-

senweg die van Zwolle via Ommen naar Duitsland voerde

lag vroeger de herberg Het Roode Hert. Voor meer infor-

matie over Hessenwegen, zie Detector magazine nr. 1 1 6.

Het dorp heeft een rijke historie waarvan de oorsprong

in een ver verleden ligt. De naam Dalfsen wordt al of-

ficieel genoemd in hetjaar i 231. Dalfsen heeft nooit

stadrechten gekregen zoals andere plaatsen aan de

Vecht als Ommen, Hardenberg en Gramsbergen. Zeer

waarschijnlijk hebben de heren van Rechteren dit tegen

gehouden. Zij bewoonden het kasteel Rechteren net aan

de overkant van de Vecht. Een zelfstandige stad, met alle

rechten vandien, kon de positie van de adellijke familie

wel eens ondermijnen.

Het kasteel Rechteren wordt voor het eerst genoemd

in 1 190. Dit kasteel is de enige middeleeuwse burcht in

Overijssel die, ondanks belegeringen en een ontmante-

ling, nog is blijven bestaan,Oorspronkelijk befond

het kasteel waarschijnlijk uit een ronde aarden wal

met daarop een pallisade. Het kasteel stond bekend

als een roofridderburcht. Het lag langs een belangrijke

handelsweg naar Zwolle. ln de tacht¡gjar¡ge oorlog was

het kasteel een aantal jaren van de Spanjaarden, maar het

werd door prinsgezinde troepen veroverd.

szoekdag

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, z'ljn uiteraard van harte
welkom.



Fisher CZ-21
ll,e aa¡de warmt op? ln het water vindt u verftoeling!

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

legendarische

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

detector z¡ch thuis.

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

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.

Geschikt voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw ¡nstellen is niet nodig.

ongewenste ¡nterferent¡es worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discriminatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

Fisher F7O

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

Een duidelijk display met voonverp-

aanduid¡ng van het object midden in

beeld.

mogelijkheden maaK u de instell¡ng welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprüsd.

Met behulp van de 4-toons

objectident¡ficatie en de numer¡ek

targetident¡f¡catie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

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

concentr¡sche zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher
Goldbug Pro

De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontw¡kkelen van deze

detector waren de uitgangspunten

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine

goudklompjes, dunne gouden kettinkjes en kleine

v00fwerpen.

Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

Het resultaat mag er zijn !

Een detector met een frequentie van

19 kHz, uitstekende gevoeligheid,

verbluffende diepgang, en uiterst

betaalbaar!
Met ¡nstelmogelijkheden voor freq uentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F7O u zeker aanspreken.

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch
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Alle C.Sód¡be modellen worden
fegenwoordig meû'de nieuwe open
zoekschiif gebverd.

DETECTIESYSTEMEN

Gelqn Delecfiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Herlogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 ll99 fox: +31 lol73 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.9cope 3ftfx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele detector. De 17 kHz frequentie is

ontwikkeld door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.
Al 25 ioor 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
bevesligd.
De CS3MX is een volwoordig
olternotief voor duurdere delectors

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Delectors met CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 joor

- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicediensÌ

- Open op zolerdog (no ofsprook)
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30 joor ervoring, eigen technische diensl
ólle mèrken onder één dok

Deleclor Plozo is een iniliolief vqn Willio

0413 - 25 ?5 97 conlqct@detectorplozq.nl 0ó - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsproqk ook in Almere en Bredq
www.deteclorplozo.nl Breukrqnd 215,5403 [G, Uden


