


Dirk Jan Laan

Ons doel is om u zo goed en
objectief motel¡ik te adviseren!

ONZE 1O TROEVEN:

. Een betrouwbaar adres voor metaaldetectors sinds 1980.

. Een enorm assortiment A-merk metaaldetectors uit voorraad leverbaar.

. Een enorm assortiment accessoires zoals boeken, tumblers,
beschermkappen, beschermhoezen, detectortassen,
pinpointers, detectorstelen, RVS en kunststof scheppen,
hoofdtelefoons (1 8 verschillende soorten!), zoekschijven
(vele tientallen verschillenden), goudpannen, water
handschoenen, batterijhouders, accu's, magneten, etc. etc.
u it voorraad leverbaar!

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

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

. Wij geven een goede inruilprijs voor uw gebruikte detector.

. Altijd een zeer gevarieerd assortiment gebruikte metaal-
detèctors met schriftelijke garantie en inruilmogelijkheid op voorraad.

. Wanneer u meldt dat u lid bent van deze Detectorclub ontvangt
u altijd 5% korting bij aanschaf op een nieuwe metaaldetector.

. Bij on-line bestellingen boven de € 100,- komen de verzendkosten
voor onze rekening. Beneden de € 1 00,- bedraagt uw aandeel in
de verzend / administratiekosten slechts € 5,-.. Ruim 95% 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 vr¡jblijvende
afspraak.



Tussen Kerst en Oud & Nieuw...

De hele week staan er oliebollen en andere lekkernijen klaar.
Bovendien mag u bij aankoop van een nieuwe of gebruikte detector

voor 1Oo/o van de verkoopprijs aan gratis accessoires uitzoeken!
Leden van dit magazine krijgen indien zij dit melden overigens

altijd al 5o/o korting op nieuwe metaaldetectoren!
Voor de on-line bestellers geldt deze actie ook!

We zien u graag in de week tussen kerst en oud en nieuw!

L ssen kerst en oud en nieuw 201 'l I

XP GoldMaxx Power
normaal €.899,-
ledenkorting 5o/o (€ 44,951
voor:3 

S5llr0,
+gratis accessoires

Fisher F2
normaal €.239,-
ledenkorting 5o/" (€. 1'1,95)

+gratis accessoires
t.w.v. €.22,71|-

T
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Belangrijke adressen

Led e na d m in istratie
Opgave van nieuwe Ieden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpos,

I n h O U d vrogen over de contributie enz,
Post¿dres: lt Nije Paad 2, 8467 TA Vegelinsoord

. UitgeliCht 6 e-mail: ledenadministr¿tie@detectoranìateurnl

. Column 7 Algemeensecretariaatsadres

. Boekrecensies I 3ff:'ff?iff3:::i"',;,i::,:.ii¿'Í!JTi!,0"^,

. GpS en RD coördinaten 10 
e-ma¡l: secretariaat@detectoramateurnl

Redactie Detector magazine
. Vafia Dalfsen 12 Kopijenandereinzendingenvoorhetmdgazine

Postadres: Hanebalken 1 53, 9205 CL Dr¿chten,. Tweelingbroers 19 e-mail: red¿ctie@clerectoramareurnl

. Gewichten en muntgewichten 20 vraagbaakDetecrormagaz¡ne

. prak Leeuwarden 2z 'rï:i:?.:';;"ïí,"ff:Z'ii::r,ECLeeuwarden,

. De Top 10 en het kippenvelmoment 26 e-mail:vraasbaak@detectoramateurnL

. De Romeinse herm 30 ii:::,:::;::,::2'::::i,i::'rz:;'"',:;:,:"",:;,nøtiedøsen

. Foto's zoekdag Dalfsen 34 e-mail: zoekdaq@detector¿m¿tetrrnl

' Vraag baa k 36 i2lÎiliì""r,,sen van een tedenpas dient u een pasroto op te sturen met
op de achterzijde vermeld uw naam en adres aan:
Postadres: lt NUe P¿¿d 2, 8467 TA Vegelinsoord
e mail: ledenpassen@detectoramateurnl

Data magazines
Uitersteaanleverddto Verschijningsdata
kopij (ortikelen) magazine (streefdatum)

Nr.121 27 januari 2O12 24februori 2O12
Nr.122 23 moart 2012 27 april 2012
Nr.123 25 mei 2012 29juni 2012

Colofon
Detector magaz¡ne ¡s het verenig¡ngsblad van de verenig¡ng
'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer per jaan

Hoofdredactie
C B Leenheer

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

Medewerkers redactie:
J ZUlstra, L.C Mìjderwijk, A van Herwijnen

Website
ww w,d etecto rom ate u r.n I
e-mail: redactie@detector¿mateur.nl

Bestuur De Deteetoramateur

g I ugthart@detectora mateu r n I zoekdagPdetectora m¿teu r n I

Voorzitter
Gert Lugthart

Penningmeester
Xian-Wei Homans

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff

pen n ingmeester@detectora mateu r n I a.g roothoff6ldetectora mateu r.n I

Lidmaatschap veren¡g¡ng
Redact¡eadres
De Detecror Amateur, Hanebalken 153. 92os cL Drachten, H et lid m aatscha p va n de verenig ing De Detectora mateu r loopt a ltijd per ka len-
e-ma¡l: redactie@detectoramateuf,nl derjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend met een jaar verlengd.

Advertenr¡es Opzeggingen dienen uiterlijk op 1 5 december schriftelijk of via email bij de

Het bestuur behoudt zich het recht voor advertent¡es zonder opgave van redenen te ledenadminstratie binnen te z¡jn.
weigeren Doorhetopnemenvanadvertentiesdoetderedact¡evanhetDetectorMaga-
zine c q de veren¡9in9 De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde Het DeteCtOr Magazi ne VerSCh ij nt 6 kee r per jaar. Degenen die vóór 1 5 j u I i I id
producten ofdiensten worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van datjaar en betalen

Advertent¡eaquis¡t¡e € 33,00 (6 Magazines). Degenen die na 15 juli lid worden ontvangen alleen de
Advertent¡evoorwaarden en -tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype nog te verschijnen magazines van dat jaar en betalen € 1 6,50 (3 magazines). Bij
E-ma¡l: stud¡o@creatype nl aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een betalingsverzoek voor € 33 (heel

vormgev¡ng en product¡e jaa r) of € 1 6,50 (ha lf jaa r). Aa n het einde va n het lid maatschapsjaa r ontva ngt u

crafisih buãau Crearype, Dr¿chten, (05 I 2) 54 52 40, www creatype nl da n een acceptg irokaart voor de contri butie va n het n ieuwe jaar.

Druk: Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
De Marne' Leens contributie per lid perjaar buiten Nederland € 38,00
lssN: 1386 sess 

Bank: Rabobank 10.76.81.048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
@ Copyr¡ght: N¡ets u¡t deze u¡tgove mog worden verveelvuldigd en/ofopenboar gemoakt door
middel von druk, fotogrofre, microfrlm, internet ofop welke wijze dan ook, zondervoorafgoan-
de, schr¡ftel¡jke toestemming von de redactie



Van de voorzitter

ÁFV en metaal--
deteetie
De zoekdag in Dalfsen ligt ons nog vers in

het geheugen. Albert van Es had in overleg

met de dealers een prijzenpakket ter waarde

reverd e een ti p va n ., Ji: iï":"" 
" 
:"ï:ff ;: *.Ï:ï'

ledereen; zowel vrijwilligers, dealers en vooral de bezoekers bedankt

voor weer een erg leuke zoekdag!

Gemeentelijk archeologiebeleid wordt steeds actueler. Locale

overheden kunnen middels een APV - een algemene plaatselijke

verordening - beperkingen opleggen aan hetzoeken meteen
metaa ldetector.

Erg actueel is dit momenteel in een gemeente waar één van onze

feden zelfs bij "Recht in de Regio"van mr. FrankVisser is geweest om

duidelijkheid te verkrijgen over de in deze gemeente geldende APV.

De DDA volgt deze ontwikkeling nauwkeurig. Om een goede relatie

met de (gemeentelijke) archeologie te houden en te verbeteren

wordt er door het bestuur gewerkt aan een Nota over gemeentelijk

archeologiebeleid en metaaldetectie. Want het is van essentieel be-

lang voor het behoud van onze hobby dat wij in verbinding blijven

met de betreffende instanties.

Het bestuur is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld

een bijdrage kunnen leveren aan het maken van een dergelijke nota

en die de contacten in specifieke situaties met de gemeenten zou

willen leggen of onderhouden.

Maar ondertussen blijven we gewoon onze mooie hobby uitoefe-

nen. En zijn we hard op weg naar ons jubileumlaar 2012. Geniet van

de kerstdagen en namens het bestuur wens ik jou en je dierbaren

een heel gezond en gelukkig nieuw(zoek)jaar!

Gert Lugthart

Vwmigingsniilws

Zoekdag voorjaar 2Ol 2
Zet het alvast in uw agenda:

JUBILEUMNUMMER
Zorg dat u het extra dikke
jubileumnummer (80 pagina's)

niet mist. Betaal uw contributie z.s.m.

Van de redactie

1 AC maga u ine s

Nog even en de vereniging bestaat 20jaar. Eind

februari 1 992 verscheen het eerste nummer van

Detector magazine. En nu ligt dan nummer 
.l 
20

voor u, toch een behoorlijke mijlpaal voor de

vereniging. 'l 20 nummers en 20 jaar detectora-

mateur is niet niks. ln de loop van2012 komen we daarom met een

speciaaljubileumnummer. Het is de bedoeling dat het een dubbel-

dik nummer wordt, dus B0 pagina's leesplezier. De redactie is al een

half jaar bezig met rekenen, plannen enz. En er moet ook nog heel

veel gedaan worden.

Zo aan het eind van hetjaar wil ik in ieder geval iedereen bedanken

die dit jaar aan het magazine heeft mee gewerkt. Het zijn te veel

mensen om even op te noemen, zonder jullie hulp was het maga-

zine niet mogelijk. lk hoop dat wij ook in de komende jaren op u

mogen rekenen. Ook wil ikWessel Spoelstra hartelijk welkom heten

in het team. We kunnen zijn expertise goed gebruiken.

De zoekdag van de DDA was zoals altijd een heel gezellig gebeuren,

De fotobeelden ziet u verderop in het magazine. Op de zoekdag

was uiteraard een determinatieteam aanwezig om voorwerpen van

de leden te bekijken en eventueel te fotografen. We zijn nog volop

bezig met de determinatie van de aangeboden vondsten, maar in

het magazine ziet u alvast volop foto's van interessante voorwerpen

en munten die wij zagen. U ziet dat er nog altijd allerlei mooie din-

gen gevonden worden. Op zo'n dag is het ook altijd leuk om weer

eens bij te praten met mensen waarmee je anders alleen via email

contact hebt.

Ook in dit magazine kunt u weer genieten van een paar ingezon-

den'vondsten van hetjaar 201 1 i Heeft u ook nog mooie vondsten

gedaan in 201 'l 
, stuur deze dan in voor 31 januari.

lk wens iedereen veel leesplezier, fijne feestdagen en een heel goed

20'l 2 toe.

Kees Leenheer

detector AMATEUR
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fibuln
ware grootte

Omschrijving en details
Voorwerp: Romeinse fibula
Details voorstelling: Schaakbordpatroon met rood, blauw lichtblauw

en witte emaille.
2e tot 3e eeuw na Chr.

Brons met (millefiori) glaspasta.

Afmeting 15 bij 15 mm.

'Provincie van een imperium'P Stuart, Leiden 198ó.

Archetype nr. 1,2001

Artikel 'De top 10 en het kippenvelmoment van Chris

Trompetterf Detector magazine nr. 1 10

(Met dank aan: Chris Trompetter).

Oorsprong
Fibula zijn spelden of broches van brons
(zelden zilver,ijzer of goud). Ze dienen om

kleding te bevestigen en op te sieren. De

fibulae uit de Romeinse t'rjd zijn niet zo groot

als sommige prehistorische en Merovingische

fibulae; de lengte of doorsnede ligt over het

algemeen tussen ca. 4 cm en 10 cm.

Fibulae zijn geen Romeinse uitvinding, al

eeuwen waren ze in gebruik. Ookzijn ze

niet vanuit ltalië of andere landen langs

de Middellandse zee naar de noordel'tjke

provincies geëxporteerd. Ze zijn juist in de

noordelijke provincies, speciaal die met

een Keltische bevolking, vervaardigd en

gedragen. De Germanen droegen ze, volgens

een bericht van Tacitus, eveneens, wat
bevestigd wordt door veel vondsten in het

Germaanse gebied. De productieperiode van

de emailfibulae ligt tussen 100 en ca. 250

na Chr.

Productietechniek
Allereerst werd er een bronzen schijfe
vervaardigd, waarna er op de onderz'tjde een

naaldhouder en een veerbevestiging werd

gesoldeerd.

De emaille versiering is gemaakt in de zgn.

Millefi ori glastechniek oñruel het duizend-

bloemenglas dat in Alexandrië of misschien in

Syrië zijn oorsprong heeft. Voor de versiering

werden een hoeveelheid kleine glazen

staafes in een schaakbordenpatroon

tegen elkaar gesmolten. Deze werd uitgerekt

en zo ontstond een staafvan onbekende

lengte waar vervolgens een dun plakje vanaf

kon worden gesneden. Het oppervlak werd

tenslotte geschuurd en gepol'rjst. Daarna werd

het vervolgens op de bronzen fibula

bevestigd. Zowas het mogel'rjk om
grote hoeveelheden fibulae met hetzelfde

patroon erop te produceren. Gewoonl'tjkzijn

de gebruikte glaskleuren rood-wit-blauw.

Periode:

Materiaal:
Gewicht/afmeting:

Bronnen / Literatuur:

DETECTOR MAGAZINE 120



Romeins forl in Kesteren?
Onlangs was een graafmachine bezig met het uitgraven van een

gedeelte langs de snelweg A15 bij Kesteren. Dit was nodig voor

de aanleg van een carpoolstrook.

Gezien het feit dat dit op nog geen .l 
00 meter van de bekende

woerd in Kesteren was twijfelde ik geen moment, heb meteen

de detector gepakt en ben op pad gegaan. Eenmaal op de

locatie zag ik al wat bekende medezoekers. André. Cees-Jan,

Piet en natuurlijk Dick. Samen kwamen we tot de conclusie dat

hier meer aan de hand was. Allemaal grondsporen. Van rond tot
vierkant en van rechthoekig tot ovaal. De potscherven vielen

wat tegen. Maar de muntjes, fibula's, beslag enz, die zagen na

ongeveer 2000 jaar weer het licht. Wat een feest.

Natuurlijk is er een spoedmelding gemaakt bij Cultureel Erfgoed.

Zij hebben het op hun beurt de gemeente laten weten het werk

stil te leggen voor nader onderzoek.

Na dagen van zoeken was de room eraf. Alleen de bergen met

aarde en klei nog afzoeken. Zo gezegd en gedaan. En daar kwam

een heus varken uit de grond. Tenminste, dit dacht ik dan. Het

zag er bronsachtig uit. ln een potje met watten en doorzoeken.

Een kl-ein staartje
Terwìjl ik met mijn stofzuiger door de kamer vlieg, moet ik weer even

denken aan de column van het vorige nummer. Blijkbaar heeft deze

veel stof doen opwaaien. De afgelopen zoekdag heb ik veel zoekers

gesproken die soortgelijke dÌngen hebben meegemaakt;er zÌjn diverse

manieren om je vondsten kwijt te raken. Het blijkt wel dat wij aan het

spreekwoord,'Wie zoekt zal vÌnden' nog iets kunnen

toevoegen:'Wie gevonden heeft zal geregeld moeten

zoeken'.

Of het nu een knoopje of een zilveren sceatta is,

blijkbaar hebben deze vaste stoffen het in zich om zich

onvindbaar te maken. De sceatta ¡s gemaakt om weer te

verdwijnen in het niets, en zich pas lange tijd later weer

aan ons te openbaren. Zo zat ik tijdens de desbetreffen-

de zoekdag achter m¡jn tafel, komt daar onze hoofdrol-

speler aan uit de column van het vorige nummer.lk had

hem nog niet gesproken of ik kreeg al een aai over mijn

bol, ten teken dat hij m¡j er even aan wou herinneren dat
wij over het voorval geen column zouden doen, toch?

Nog voor we elkaar gesproken hadden, moesten we eigenlijk beiden

al lachen.

"Hoe Ìs het met de stofzuiger?" vroeg ik maar om het ijs te breken. Het

bleek dat deze er nog was en goed functioneerde. Uiteraard kwamen

we al snel terug op de column. Meneer H. nam plaats in de stoel

tegenover m| en keek mij droog aan. "Eigenlijk heeft het verhaal nog

een staartje gekregen'! lk fronste mijn wenkbrauwen en spitste mijn

Thuisgekomen voorzichtig onder

de kraan en wat daar toen

tevoorschijn kwam overtrof
mijn verbazing. Een fibula in

de vorm van een varken en

ingelegd met emaille of glas-

pasta. lk heb een foto gemaakt

en die op bodemvondstenwereld gezet.

Ik kreeg leuke reacties en een datering. Vroeg Romeins met Kelti-

sche invloeden. Een fijne s¡te trouwens met veel kennis.

Omdat dit voor mij een topvondst is wil ik graag met deze fibula

meedoen voor de'Vondst van hetjaar 201 1 i De fibula heb ik

natuurlijk aangemeld.

Ondertussen is het onderzoek bijna afgerond. Wel is al duide-

lijk dat het niet om een fort gaat. Helaas, dat zal doorzoeken

worden. Wie weet ligt het fort 50 of 5000 meter verderop onder

de grond.

Maar zoals ik alt¡jd zeg: De aanhouder wint.

Groetjes,

Cornelis

Iuisterende oor. Nadat de rust weer was wedergekeerd in huize H.

en een ieder weer in zijn dagelijkse doen was, kwam er een zoekcol-

lega op visite. Hij had zowaar een sceatta gevonden gelijkende op

de verdwenen sceatta van H. Mijn eerste gedachte toen ik dit hoorde

was dat deze zoeker waarschijnlijk zijn prijs kwam claimen: de nieuwe

stofzuiger. Maar al snel bleek het om een andere

var¡ant te gaan. H. bekeek de kleine zilveren rakker

en zei, dat hij wel even zijn determinatieboeken er bij

zou halen om deze munt een naam te geven.

Daar op de keukentafel gebeurde dat wat een ieder

voor onmogelijk had gehouden.Tussen pagina 272

en 273 van het determinat¡eboek za t in de vouw

een heel klein zilveren muntje verstopt. Een muntje

van het merk Sceatta. Het was de sceatta d¡e ons

allen een tijdje heeft beziggehouden. Misschien zijn

er zelfs getrouwe zoekers dagenlang bezig geweest

op de stortplaats regio Gron¡ngen, om zo hun prijs

te kunnen claimen. Het hoeft n¡et meer wont daar

verstopt in de vouw van een boek lag het kleinood. Op mijn vraag:

"En7 Nog steeds gelukkig getrouwdT'i antwoorde hij: "lk heb eerst

maar even een bosje bloemen gehaald'!

Zoekvrienden en vriendinnen, ik wens jullie allemaal frjne kerstdagen

en een gezond 201 2.

Klaas Bot
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De Bosatlas van de geschiedenis van
Nederland en De eerste Gouden Eeuw

ln mijn ouderlijk huis hadden

we een tegel met de spreuk"Een

huis vol boeken is gelijk een

huis vol vrienden". Dat er niet

teveel waarde aan dit cliché werd
gehecht, blijkt uit het feit dat de

tegel ergens op zolder lag.Zo'n
wijsheid was het nu ook weer

niet, want als een huis vol boe-

ken namelijk iets symboliseert,

is het toch vooral ruimtegebrek.

Een gedachte die De Bosatlas von

de Geschiedenis van Nederland

oproept is dan ook: Waar laat ik

dat gigantische boek? Tegenover

dat praktische bezwaar staan

voldoende redenen om dit boek

vooral wel in huis te hebben.

In 576 pagina's, onderverdeeld

in veertien hoofdstukken, komt

ieder tijdperk van de geschiede-

nis van Nederland aan bod. leder

hoofdstuk vangt aan met'ln

vogelvluchtl een korte schets van

de periode, een tijdbalk en vanaf

de late middeleeuwen een kaart

van Europa. ln de pagina's daarna

worden in kaart, grafiek en tabel

typische evenementen en ontwik-

kelingen van de periode in beeld

gebracht. Daarbij wordt uitge-

zoomd naar een groter gebied om

de Nederlandse geschiedenis in

context te laten zien en juist

ingezoomd om een situatie

op te illustreren. Als voor-

beeld: bij de Romeinse tijd

staat een kaart van'De Limes:

grensverdediging van het Ro-

meinse Rijki waarbij het Rijk van

Noord-Engeland tot Noord-Afri ka

en van Spanje tot Syrië loopt;

daarbij sluiten de kaarten van'Het

landschap rond de Limes tussen

Utrecht en Katwijk aan zee'en

'Vondsten in Leidsche Rijn'naad-

ioos aan. Wat vondsten betrefu

ieder hoofdstuk sluit af met'Cul-

tureel erfgoedi waar belangrijke

archeologische vondsten in woord

en kaart aan bod komen.

Natuurlijk is er aandacht voor poli-

tieke en militaire ontwikkelingen,

religie en economie, maar ook

aandachtsgebieden die lastiger in

kaart zijn te brengen, zoals kunst

en wetenschap, komen aan bod.

Enl. noblesse oblige, de geschie-

denis van de cartografie neemt

een prominente plaats in in deze

bosatlas. Zo verenigt De Bosatlas

van de Geschiedenis van Nederland

een aantal handboeken in zich

en geeft het in een oogopslag

overzicht over gebeurtenissen en

ontwikkelingen in de geschiedenis.

Een historicus zal de kaarten en

grafieken vast en zeker kun-

nen gebruiken, maar daarbij

tevergeefs zoeken naar de

verantwoording. Hoewel aan de

totstandkoming tal van gerenom-

meerde historici meewerkte,

is het zijn vak die niet op hun

woord te geloven. Maar ook de

wantrouwende vakbroeder zal,

net als andere geschiedenislief-

hebbers en bibliofielen, eindeloos

De Bosatlos van de geschiedenis van
Nederland
(Gron¡ngen 201 1)

tsBN 978 9001 12094 8, € 1 1 9,95 (€ 99,95

t/m 31 december 201 1)

576 pagina's, meer dan 1.500 kaarten en

afbeeldingen. Harde kaft met omslag,

in cassette. Met trefwoorden- en per-

soonsnamen register.

Noordhoff Atlasproducties,
webwinkel.bosatlas.nl

kunnen bladeren in De Bosatlas

en deze kunnen raadplegen voor

tal van onderwerpen. Mocht deze

monumentale publicatie niet

passen in de kast, dan hebje een

mooi tafelstuk waar je niet snel op

uitgekeken raakt.

Dat dit boek iets bijzonders is,

onderstreept (de inhoud van) de

eigen website:

www.bosatlasg esch ieden is.n l,

waarop te zien is dat prins Willem-

Alexander het eerste exemplaar

krijgt overhandigd, mediakritie-

ken te lezen zijn, de complete

inhoudsopgave is door te nemen

en pagina's uirDe Bosatlas digitaal

zijn te zien.

\/iknqen ¡n de Loge Landen

Landing in Normandië: Operatie Overlord, 6 juil 25 ougustus 1 944
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De vroegmiddeleeuwse
Gouden Eeuw
De handelsgeest zat er bij bns

Nederlanders'al vroeg in. Ver

voor de Gouden Eeuw was er al

een levendige handel. De vroege

middeleeuwen waren zelfs De

eerste Gouden Eeuw volgens

auteur Luit van der Tuuk. Dat deze

eeuw een tijdspanne van enkele

eeuwen (zesde t/m tiende eeuw)

omvat, is een kwestie van ruim

denken. De echte Gouden Eeuw is

immers ook uitgestreken over de

zestiende en zeventiende eeuw,

Vanwege de spaarzaamheid van

vroegmiddeleeuwse schriftelijke

bronnen houdtVan derTuuk

zichbijzijn beschrijving niet aan

huidige, nationale grenzen. Volko-

men terecht natuurlijk, al was het

maar vanwege de gedachte dat

de vroegmiddeleeuwse handel

zich kenmerkt door het ontbreken

van barrières. Met hun schepen

trokken handelaren eropuit
naar Scandinavische streken,

Engeland en naar Frankische

piaatsen in het zuiden.

Van derTuuk besteedt aan-

dacht aan de handelsgoederen,

handelsplaatsen, transport-

middelen, infrastructuur en de

handelaren zelf. Hlj negeert de

(reeds veelbeschreven) politieke

en religieuze omstandigheden

niet, maar beschrijft deze in con-

text van de handel. Hij hanteert

daarbij een prettlge schrijfstijl.

Ook de opmaak, vele foto's en

sfeervolle tekeningen en kaartjes

dragen bij aan de leesbaarheid,

Na de reguliere negen hoofdstuk-

ken volgen twee'excursies': een

over'De beroemde handelsplaats

Dorestad'en de ander over

'Vroegmiddeleeuwse scheeps-

typen in onze strekeni Onder-

werpen die naadloos aansluiten

bij de rest, maar welk doel deze

excursies hebben, legt Van der

Tuuk niet uit. Juist omdat er ¡n

de gouden eeuwen de nodige

ontwikkelingen hebben plaatsge-

vonden was een samenvatt¡ng of
een conclusie de lezer wel tot nut

geweest. Er is voor gekozen geen

notenapparaat op te nemen wat

Luit v¿n derTuuk
De eerste Gouden Eeuw, Handel en
scheepvaart in de vroege middel-
eeuwen
(Utrecht 201 1 )

lsBN 978 90 5971 651 7, € 1 8,50
272pa7., met bronnen- en literatuur-
lijst, plaatsnamen- en zakenregister.

Uitgeverij Omniboek,

www.u itgeverijom niboek.n I

in ieder geval voor het opzoe-

ken van de citaten wel spijtig is.

Lezers die gewoon willen lezen

over handel en scheepvaart in

de vroege middeleeuwen zullen

daar niet om malen. De aantrek-

kingskracht van dit boek voor de

detectoramateur zit hem zeker

ook in de tientallen foto's van

metaa lvondsten.

Maak kennis met de technische
hoogstandjes uit de Romeinse

tijd! Het leuke is dat je als

bezoeker zelf van alles mag uit-
proberen. High Tech Romeinen
is een tentoonstelling die je als

gezin, liefhebber van archeo-
logie en/of techniek en docent
absoluut niet mag missen!

Dinsdag t/m zondag van

1 1.00-17.00 uur
Ook open op maandag 26 dec.

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59, Nijmegen
Tel.024 360 88 05

info@museum hetvalkhof.nl

Rijksmuseum van
Oudheden
Collectie amateurarGhe-
oloog in Rijksmuseum
van Oudheden

tot 18 november 2O12.

Op de afdeling'Archeologie van

Nederland' van het Rijksmu-
seum van Oudheden in Leiden
opent op 1 6 december de

tentoonstelling'1 00.000 uur
archeologie. Verzamelen op de

Veluwe ', Te zien is de collectie
van amateurarcheoloog en

verzamelaar Eduard Zuurdeeg.
Die omvat honderden stenen
pijlpuntjes en scherven, maar

ook oud aardewerk, klokbekers
en bijlen, grote maalstenen,

Romeinse munten en middel-
eeuwse wijnfl essen. Zuurdeegs

collectie is het resultaat van 60
jaar intensief verzamelen, De

verzameling vormt een uniek
archeologisch document, dat
het verhaal vertelt van 50.000
jaar bewoning op en rondom de
Veluwe,

Rijksmuseum van Oudheden

Rapenburg 28,Leiden

www.rmo.nl

't'./
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Museum Het Valkhof
High Tech Romeinen

tlm 4maart2O12
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C. Leenheer
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r'PSffi[II
coördinaten

Onlangs kregen we van een lid de

vraag gesteld of wij iets konden

vertellen over GPS-coördinaten

en RD-coördinaten. Hij had een

vondst aangemeld bij het provin-

ciale meldpunt van de provincie

en had netjes de GPS-coördinaten

van zijn smartphone genoteerd.

Het meldpunt wilde echter RD-

coördinaten hebben. Ze konden

hem niet uitleggen wat nu het

verschil is, vandaar deze vraag

aan de vereniging.

Coördinaten zijn bedacht om een

bepaalde locatie aan te geven. Je kunt
plaatsen terugvinden als je de X en Y

coördinaat van die plaats hebt.

ln Nederland wordt veelal het RD ofte-
wel het Rijksdriehoekstelsel gebruikt.

Ook het landelijke Archis systeem waar

uw vondstgegevens in worden opgesla-
gen werkt met dit systeem.

Coördinatenstelsels
Het stelsel van graden, minuten en

seconden wordt het WGSB4-stelsel ge-

noemd. WGS staat voor World Geodetic

System. De 84 staat voor 1984, dit is

hetjaar dat de afspraken over dit inter
nationale stelsel zijn gemaakt.

Dit stelsel wordt over de hele wereld
gebruikt. Een voorbeeld van het wereld-

wijde gebruik van WGS84 is het gebruik

bij GPS. De coördinaten die door de

GPS-satellieten wordt uitgezonden zijn

van het WG584-formaat.

Het stelsel is vrij grof en daarom zijn er

aparte stelsels voor kleinere gebieden

bedacht. Zo is er bijvoorbeeld een Euro-

pees stelsel en een Nederlands stelsel.

Bijna ieder land hanteert wel een eigen

coördinaatstelsel om de locaties in hun

grondgebied zo nauwkeurig mogelijk in

kaart te brengen.

Het Europese stelsel heet ETR589. Dit

staat voor European Terrestr¡al Referen-

ce system. Dit stelsel is in 1989 bedacht

en is sinds 2000 ook het officiële stelsel

in Nederland. Omdat alle kaarten tot
2000 in het RD stelsel zijn gemaakt is er

aan de Europese Unie gevraagd of we

het RD stelsel ook nog steeds mogen

gebruiken.

Het Nederlandse RD-stelsel
ln Nederland hebben we een eigen

stelsel bedacht om de locaties binnen

Nederland aan te geven. Dit stelsel heet

het Rijks Driehoek stelsel of RD-stelsel.

Het RD-grid bedekt heel Nederland en

is vastgelegd door het plaatsen van

bronzen referentiepunten door heel het

land. Alle objecten in Nederland wor-
den in kaart gebracht door de positie

ten opzicht van de referentiepunten te

bepalen. De correctheid van dit stelsel

wordt regelmatig gecontroleerd door
het kadaster.

Hoe nu de RD-coördinaten
bepalen?
Uiteraard kun je een gewone topogra-
fische atlas schaal 1:25.000 gebruiken.

Veel zoekers hebben zo'n atlas van de

provincie waar ze regelmatig zoeken

bij zich. Deze atlassen werken met

het Nederlandse RD stelsel. De RD-

coördinaten kun je gemakkelijk met een

lineaaltje opmeten via het opgedrukte

rooster. Het zijn genummerde km-vak-

ken waarbij 1 mm = 25 m;je geeft een

punt aan in meters oost en noord.

Je kunt ook met je smartphone je coör-

dinaten bepalen. Alleen werkt de smart-

phone met GPS-coördinaten. Met di-

verse apps zoals'Google Earth'of 'Where

is my car'kun je eenvoudig je locatie

bepalen en opslaan. Sommige apps

kunnen zelfs gelijk de GPS-waarden

naar RD-waarden converteren. Op de

website http://www.gpscoordinaten.
nl/beta/bepaal-9ps-coordinaten.php
kan je de GPS-coördinaten invoeren

en dan ook gelijk de RD-coördinaten

aflezen dieje nodig hebt om vondsten

aan te melden.
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Gebruik je een los GPs-apparaat zoals

bíjvoorbeeld een Garmin dan kan je

soms ook de GPS-coördinaten converte-

ren naar RD-coördinaten.

Bronnen

http://www.edugis.nl

http://www.rdnap.n l/stelsels/stelsels.htm I

https://rdi nfo.kadaster.n l/pdf/rd-broch u re.pdf

http://www.agrs.n I

http://www.gpscoordinaten.nl/beta/bepaal-

g ps-coord i naten.Ph P

Voorbeeld

. Topokaart

. www.gpscoordinaten.nl

. smartphone met gps

De nauwkeurigheid van het bepalen

van de GPS-coördinaten is, afhankelijk

van uw smartphone apparaat, zo'n7-15

meter.

Je kunt natuurlijk ook op eerderge-

noemde website op de Google satelliet-

foto de akker en vindplaats opzoeken en

dan zo de RD-coördinaten bepalen.
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Surf naar onze webshop op www.metaaldetectof.fl[ en bestel vanuit je luie stoet.
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Wij zorgen voor een sne[[e levering

Detectors. Accesoires . Scheppên . Occasions

WiL je ons liever bezoeken?

Maak dan even een afspraaft:.0lqgz-s1..,+5 25 / 06

Munsters
Detectie
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Johan Koninq, Kees Leenheer / foto's: Johan

O xollan¿se penning zj.
(1293-1296) I 3e eeuw

Graafschap Holland

Zilver

Muntheer: Floris V (1256-1296)

Muntplaats: Dordrecht

Literatuur: Grolle 1 1.9.1

O rou¡,
Brons

Licinius, 308-325 na Chr.

Kz.:5ol (afgebeeld) met rand-

schrift SOL| INVICTO COMlll

C) c"tp en twee knopen
Zilver

ln een parkje gevonden. De mer-

ken zijn helaas nier al te duidelijk
op de foto's. Over de knopen: De

voorstelling is misschien wel be-

kend, Jozef en de vrouw van Poti-

far die Jozeftrachtte te verleiden.

Je ziet dat zij probeert hem in de

bedstee te trekken. Rembrandt

heeft daar een hele mooie ero-
tische ets van gemaakt en ook
andere 17e eeuwse schilders en

1Z etsers hebben dit bijbelverhaal
vaak afgebeeld. Heb het precieze

voorbeeld nog niet kunnen

vinden maar komt waarschijnlijk
uit een prentenbijbel.

De knopen zijn gemaakt in

Gouda de Goudse stadskeur 6

bolletjes drie bij drie met een

streep in de lengte. De jaarletter

is eigenlijk niet goed leesbaar

maar lijkt me een schrijfletter
zoals die gebruikt is tussen I780
en 1803. De foto's van de mees-

tertekens zijn helaas te onduide-
lijk om er een conclusie aan te
verbinden.

De gesp is hoogstwaarschijnlijk
Schoonhoven, de stadskeur is

half afgeslagen. De grote C moet
een halve slag gedraaid gelezen

worden en komt dan overeen

met de jaarletter U van 1792 die
in Schoonhoven is gebruikt. Het

2e merkje van links is helaas niet
goed leesbaar.

Daarnaast staat een rozetje. Dat

rozetje staat niet als meesterte-
ken in het boek Zilversmeden

van Schoonhoven maarzou het
meesterteken'bloempje' kunnen

zijn van Jacobus Kuypers die

begonnen is in I791 en gestopt

tussen 1800 en 1806. Dit is een

mogelijkheid maar om helemaal

zeker te zijn moet ik een stuk in
handen gehad hebben. Het alle

kanten uit gedraaid hebben en

"door de slijtage heen" kunnen

kijken.

@ S,.¿ Aken Pfennig zj.
Muntheer: Friedrich I (1152-1 190)

1 2e eeuw
Zilver

Literatuur: Menadier 30

G) uar¡s Phillips

Vzdaalde¡ van Floris van Anjou
Zilver

Brabantse munt geslagen in

Antwerpen

1582

@ Ri",ntong
Brons

14e eeuw

Ø Neurenbergse rekenpen-
ning van Hans Schultes, ca. 1600.

Vz. GLICK+KVMPT+VON+GOT+

ISTWAR

Kz. HANS+SCHVLTES+ZV+

NVRENBR

25 mm

Messing

Litt.: Neumann 32150,Stalzer 477

@ t"t",
Jever

Maria I536-1575

Vz.: de gekroonde leeuw van

Jever. MA. GEBO. DOC. FR.THO.
IE. RV. O .(V)WAN

Kz.: geharnaste 5t. Jodocus met
banier, naar rechts staande.

SANCTVS . IODO-CV-s . MARTIR

Zilver

Lit: Merzdorf 20

G) Denarius
Zilver

Faustina ll

VZ: FAVSTINA AVGVSTA,

diadeemdragend gedrapeerd

borstbeeld rechts.

KZ: Zittende Salus. SALVS zittend
links voedt vanuit een patera

een slang die voortvloeit uit een

altaar. RSC 1 95.

Lit. RSC 19s

@ Ploegschoen
lJzer

Datering Laat middeleeuws
Foto ploeg uit:'Geschiedenis van

het ploegen' (Rooijakkers).

@ PseudoGrand Pressigny
dolk van grijze vuursteen, rug

geslepen. Laat Neolithicum,
+ 4000 v. Chr. Waarschijnlijk een

bijgewerkte kling van een

kapotte geslepen vuurstenen bijl
gemaakt.

@ ch¡nese munt
Brons

Gevonden omgeving van Smilde.

De betreffende munt ¡s uit de pe-

riode Qianlong (1736-1795) van
de Qing-dynastie (1644-191 1).

De voorkant heeft 4 Chinese

karakters: Qian long tong baoi
wat betekent"geldige munt uit
de periode Qian Long'i Op de

achterkant staan twee karakters

in het schrift van de Mantsjoes
(een bevolkingsgroep die des-

tijds de macht had in China). Er

staat'bao chiowani wat betekent
"munt van het m¡nister¡e van

financiën" (in Peking).

Deze munt is één van de meest
voorkomende Chinese munten,
waarvan er destijds vele (tiental-

len?) miljoenen zijn geprodu-

ceerd. De waarde is daarom vrij
laag.

De munt is gegoten en van brons
(zoals alle Chinese munten dui-
zenden jaren lang tot 1 91 1 ).

lk vermoed dat de munt niet
zo lang geleden in Smilde is

terechtgekomen. Hedendaagse

toeristen kopen deze munten
vaak op allerlei rommelmarkten

en antiekwinkeltjes in China.

o

Ø

o
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mctnnliltttrtie
Bent u ook een stukje
over metaaldetectie in
de pers tegengekomen?
Stuur dit dan naar de
redactie.

Bii zondere zegelring gebruikt

Oproep aan detectoramateurs die
gezocht hebben op de locatie van
het bij Xanten in Duitsland,

ln de laatste jaren hebben op deze plek

diverse, vrij kleinschalige onderzoeken
plaatsgevonden, die nu door de student
archeologie Michael Drechsler in een

bachelor-scriptie aan de Univers¡teit van

Keulen worden samengevat. Hij heeft
gehoord, dat in de loop van dejaren
diverse detectorzoekers uit Nederland

voor liefdesbrieven

BORNE. De vondst op het Welêvold
bij Zenderen ¡s geon zegelr¡ng, maar
een signet, oBn lw€ezlidlg bruikbasr
voofrerp om afdrukken ln zegollak
ts maken, De e¡gênaar gebruikte het
signot om llefdesbr¡even tE
ver6tuten.

Een bijzondere zegelring is zondag
gevonden op landgoed Het Weleveld
Ussen Zenderen en Herlñe Chris
Broekmeul€n uit Hengelo zocht er mel
een vr¡end die net een niêuwe
m€taaldeleclo¡ had gekocht 'lk heb er
jaren geleden ook al eens gezocht",
z€gl de Hengeloër,'Maar tæn heb ik
niet væl bijzonders aangekofien
Zondag hebb€n we er ook gezocht
langs een pad, maar wær ñ¡et veel
bijzonders gevonden Pas toen w¡j
w¡lden weggaan g¡ng het apparaat al "

De signet van het Weleveld diende
waarschijnlijk als hanger êan een
horlogeketllng, zegt Joep Haffmans van
de gelüknamige Kunst' en Antiekhandel
in Ukêchl "De eigenaa¡ vetloor de
hanger want het draagæg is
atgebroken. De signet lijkl alkomstig uit t'ç
de tweede helft van de 18e eeuw"

De afbeelding is het wâpen van de
lamilie Van lttersum Weliswaar ¡s dit wapen pas in 1829 doo¡ de Hoge Raad van
Adel vaslgelegd, maar dal sluit niel uil. dat hel eerder ¡n gebruik was Het met pijlen
dærkruiste harl kan wijzen op een relatie m€t e€n dame mel de inilialen A G B van
I veuegelde zijn liefdesbrieven aan A c aan die z¡jde van het signet Bron: tulr

Joep Haffmans Kunsl- en Antiêkhandel in Ulrechl

De Stentor. )5 aktaber 2al 1

aaa

Zilveren Vikingring bij Tìrns gevonden

Sneek 26 november 2011 - Onlangs heeft
Nino Casol¡n uit Sneek, lid van het
Archeologisch Steunpunt Sneek (ASP), in de
gemeente Súdwest Fryslân vlâkbìj l'¡rns een
zogenaamde zilveren Vikingring gevonden.
Deze ring is vergelijkbaar met het gouden
exemplaar, welke door een ander ASP l¡d, ¡n
2009 in Gaasterland w€rd gevonden. De r¡ng
bestaat u¡t lwee gladde en twee in t¡ligraan
techniek vervaardigde draden, die vervolgens
¡neengedraaid zijn, en verloond sterke
slijtagesporen. D¡l type ring H/erden in brons,
zilver of goud u¡tgevoerd, en waren vooral bij
de Vikingen in de 9e en 10e eeuw erg populair.

Er word vanuit gegâan dat dit soort sieraden hier
door dc Vrkingen r/crden geintroduceerd en door
lokale edelsnreden (na)genraakt Deze vondst bij
Tirns staat n¡et op zichzell. vlakbij de ring rverd
door Nino nanrelijk een gedraaide bronzen
(kleding)naald gevonden Deze lijkt qua
vorrlìgeving uit dezelfde tijd le dateren Ook werd
er een aanlal scheruen van kogelpot aardewerk uit
de 10e 11e eeuvr aangetroffen

14

Verguld z¡lveren kruisje

Daar koml nog bij dat Nino vorig jaar vlakbij deze vindplaats een verguld zilveren
kruisje heeft ontdekl lliervan zijn een vierlal in Friesland bekend, en deze worden tot
nu toe in de 1 3e ol 1 4e eeuv/ gedateerd ln Engeland zijn vergelilkbare kruisjes
gevonden, welke daar als Angelsaksisch (9e tol 1 1 e eeuw) rvorden beschourrd
lliernree lijken deze vondsten allenìaal uil dezelfde periode te slanlnìen Dit sluit ook
goed aan bij de vondst in 2006 van een puntertje, uit het einde van de 12e eeulv,
vlakbíj Tirns llet puntertje werd gevonden in een Middelzee arnr bij een dijkikade,
v/elke uit een C14 datering in de 11e eeuw en mogel¡jk eerder lijkt te zìjn opger/orpen
En tonen aan dat hier een nederzetting nret een haventje aan de M¡ddelzee te vinden
rvas Welke gezien deze vondsten (voor zover deze daadwerkel¡jk direct geassocieerd
kunnen worden nìel de nederzetting)nrogelijk handelscontacten nìet de Angelsaksen
en nrisschien zells de Vikingen onderhield

qraotsneek nl, 26 navember 2Al 1

op de akkers van deze site zijn geweest.

Hij zou nu graag contact met hen willen
opnemen om hun vondsten ook nog in
zijn scriptie op te kunnen nemen.

Het gaat hier alleen om bekijken, foto's

en/of tekeningen plus beschrijvingen en

determinaties maken.

Hij wil zich heel duidelijk niet met de

eigendomsverhoudingen bemoeien of
de zoekers ergens van beschuldigen.

Het gaat hem erom een zo compleet

mogelijk beeld van de militaire neder-

zett¡ng op deze plek te krijgen.

De eigenaren zullen in het dankwoord
van de scriptie genoemd worden als ze

dat willen.

Laat je van je goede kant zien en mail

Michael (in het Engels of Duits) op:

mdrechsl@smail.uni-koeln.de
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XP Deus schijf
34 x 28 cm € 389,-
Wordt geleverd met beschermkap, ll

ondersteel, een bout en moer.

XP,lllt o^'

Nieuw!

\

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 '1000 grarr, De steelverbinding is

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

Kijk voor meer informatie op: wwwxpmetaldetectors com en wwwxpmetaldetectors com/xpforunt

.Na 
een dip in de verkoop in de tttteede helft van 2010, veroorzaakt door een aantal aanloopproblernen (o.a met de stelen) zit

de verkoop in Nederland sinds begin 201 1 weer flink in de lift. De Deus is in heel Europa nu tnet de E-Trac de meest begeerde

topdetector De keuze voor een van de twee hangt vooral af van de zoekterreinen die een zoeker heeft. Wie veel op terreinen zoekt

met veel romntel waar het kleinste niet gem¡st mag worden kiest voor de Deus, wel noet er t,o.v de E-Trac iets tneet nadr cokes en

ijzer gegraven worden De fabr¡kant levert nu regelmatig uit, dus als er al wachttild op een Deus z¡t, ¡s d¡e niet veel langer dan een

dag of tien'.

spatwater dichte behuizing van de
draadloze Deus hoofdtelefoon.

GPX5000
voor wie extreem w¡l!
Specificaties:
- Pl Motion detector
- 11 inch DDschijf + 11 inch Monoloop
- Nieuw timings, gevoeliger voor kleine nuggets!

- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

- Lithium lon batterij systeem

- Lengte: min, 1 100 mm, max. 1300 mm

- Gewicht 2400 gram

- Steel bestaat uit twee delen
- Extra schijven: beschikbaar

€,4995,-
MINELAB

Pl detector met dlscriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge

lijk). Geschikt voor diegene die op

tene¡nen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bilvoor-

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt,

De standaard schi¡f wordt het

meest gebru¡kt. Monoloop schijven

zi.jn niet in staat ijzer uit te schake-

len en zijn daarom meestal minder

geschikt hoewel ze wel iets dieper

gaan dan de DD schijven.

Volop informatie over
zoek-

technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-

zoekgeheimen.
360 pagina's en rijk
geTllustreerd met meer
dan 400 fotot en

,eo o,n l',,|.Jili:iil iiä;llii
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

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

over op GlR0 48i89l8t.n.v Detectte Enschede.

Vanu¡t Belgie: Maak 39,90 + 1,00 euro potÌo over naar onze Bank:

IBAN NL,TRABO 0396743870 SWFI \ABqNL2U naar DETEC| in

EnschedeVergeet n¡et jevolledige naan en adres aan ons door te

geven bij de banktransfer of v¡a: ¡nfo@detect.nl Kies de bijbeho-

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

,tg
De voorloper van de GPX-5000, de GPX-4500 is

nog beperkt leverbaal de prijs wordt door Minelab

opgetrokken naar € 3995,00. Het afgelopen jaar

heeft Minelab via haar distributeurs en dealers

meer dan 10.000 van deze gouddetectoß verkocht

o.a. door de enorme'goldrush' in Sudan en enkele

andere delen van de wereldl

(uit voonaad leverbaar)

POWERlIFT
POWERLIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-

magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ingeboet Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel zo-

veel als de vorige. Door

een andere productiewijze

is deze magneel echter

goedkoper dan de oude Powerlift

PRIJS: 79,50 euro

r1

dieper en stabieler!
Detech 5EF zoekschijven zijn stabieler dan
de originele schijven, gaan dieper en de

pinpointing is beter.

Bi.lzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht

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

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"x10"'15"x12" 18"x15"

MinelabE-lrac/Expl/Safari / r' / r'
Minelab5overeign / r' /
Tesoro Tejon. Lobo,Vaquero, Cibola r' r'
Tesoro alle andere iandmodellen r' /
White's DFX, MXL M6 r' r' t/
White's Prizm ./ r' r'
XP G-Maxx en ADX t/
XP Gold Maxx Powet ' r'
GarrettAre r' r' /
Fisher F75 t/

159,00 189,00 199,00 225,00

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

Hengelosestraat 298, 752"1 AM Enschede

Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl wwwdetect.nl
Volg ons op twitter!



r uitvoeringen, met 25 en met
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

F qt' 
langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.
Uitstekende kwaliteit, zoekd¡epte, 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.

Zoek je veel op grote akkers en
wil je niet te veel rommel opgra-
ven? Dan is de E-Trac nog altijd de
no'l in de wereld, superdiep en hypergevoelig.
De E-Trac pakt de allerkleinste muntjes ook een Trientje op zijn kant,
maar laat cokes en ijzer rigoureus liggen!

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.

- Nog snellere processort waar-

door o.a. minder camouflage

van tjzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt, de E-Trac'slaat niet dicht'
maar pah de goede metaaltjes

eruit!
- Groter dieptebereik, o.a. door

grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain 1e gebruiken, daar waar

het kan.

Ultra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beter is.

Via de PC en een USB kabel

uitwisselbare programma't

waardoorje niet zelf de experl

hoeft te zijn.
- Logischer opbouw van de

programma's en instellingen
- Eenvoudiqe Quickmask, snel

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de
absolute top!
Diepstsoekende analoge detector voor binnenlandse ter-
reinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere
niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede
stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt
op 17 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine
muntjes.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd

worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel

X-TERRA
Minelab X-Terra 305, 505 en 705.

Met de nieuwe X-Terra serie zet Minelab
een nieuwe standaard voor de middenklasse.

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

Minelab is overtuigd van de
kwalìteít d¡e ze maakt en geeft
maar |¡efst 3 JAAR
GARANTIE!

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Terra 305
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

X-TERRA 5os c 599r-

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen naEout effect)
maar evengoed kun je met deze X-Tena 705 naar
de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen
zoeken!). Frequentie:7,5 kHz, opt¡on. schijf3 0f18,75 kHz.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

X-TERRA 305

c429,-

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

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

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

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor le meer dieptebe-
reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden vefijnd.

X-TERRA 705

c729,-

26 cm
elliptische
schijf
€ 166,-

c995,-
Zonder extra accessoires

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van lvlinelab. Ten opzichte van

zijn voorgange¡ de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' hersteltüd, waardoor je meer goede

voon ,erpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!

Bovendien voozien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

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

tussen eb en vloed). De Safari is superstabiel, le hoeft

weinig rommel op

graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe-

reik voor normale voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm wide scan

zoekschijf (gespaakt), die breed de
grond in gaat en bij elke zwaai meer
grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven z¡jn uitgerust

1495,-
Z¡e voor onafhankel¡jke

beoordel¡ng op het
lntemet (Minelabown-

ers) en maak contact
met de nu ¿l lalloze
E-Trac bezitteß.

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken.

2 grondstanden, een voor
normale grond en een voor
extreem lastige grond.

is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met I penl¡ght

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 schijf, aan
jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder
de grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer
grond en vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien

minder van hun dieptebereik met name in kleigrond. lncl.
oplader en Nikkel

Metaal Hybride

oplaadpack.

€ 895,-



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

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

uitgerust met een superlichte 15 cm schijf, waardoor deze nog geschikter

¡s op stort en terreinen met veel iizel.' +- .¡49,-

Silver FMax

€ 3&9,-
Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector Weegt 999 gram!

Enorm qoede prijs/kwaliteitsverhouding I

afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde
'ìjzertijdscheruen' opgezocht kunnen worden 0p de

CEBM tA
hIOI-LAftIDNA

die nog geen kilo weegt De Cibola Hollandia heett een

Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid

499,-

gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil i p v sensitivity en threshold heet nu gewoon basistoon
gemaakt worden tussen het 'goede' (smeedijzer) ijzer en Warm aanbevolen voor stadsgrondzoekers!

€ 869,-

VaOUef O voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwet 
schijven: een concentrische van 15 cm en een

ö F f ft wide scan van 25 x 30 cm.
€" 3 G 5ü '' De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-

lÇÈ verschil tussen beide detectors is dat de

-:# ;:J,äffiil'lifl l1l"'. 
bedienen

^

i

ÙÊ¡¡.

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

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

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

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

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

Kleur: blauw, zwart en grijs.

f..
Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een lopper Uitzonderlijk goed op
gemÌneraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

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

I 5 cm concentrische schijf voorradig De Lobo ís in twee
uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x 24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € 849,- effi € 899,

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

€ 669r -

Cibola € 69, "
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

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met weinig vervuiling, klei en

andere zware grond.

Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24

cm concentrische schijf (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt batterij.

De aanleiding voor het laten maken van het'slechte' ijzer (gietijzer)

een Nederlandse versie van de Cibola, de De Cobola Hollandia is ¿ls deze is uitgerust met een ellip-

Cibola Hollandia is, dal met name een aantal tische DD schilf (26 cm) extrâ gesch¡kt voor archeoloqische

archeologische bedrijven graag een vaste 'Alle l\4etalen doeleindeni zoeken op stort; op laslige terpaarde en op
Stand' met een basisloon op hun detector wilden hebben gemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein

Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanig ijzer En roch een detector met een makkelijke bediening

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes, Teión, Deleón

Cortes

Teión

DETECT - GEIRT ESl: K



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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen kabe/s meen ook niet op de zoekschijf, de schijf
communiceert net 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

prijs inbegrepen.

wwwxpmetaldetectors.com en www.xpmetaldetectors.com/xpforum

4,6 KHZ

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 de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
5ilencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn ge{rag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot èên zeer krachtige all round detector.

825,00 ADX 150 en ADVENTIS ll
spe€¡f¡cat¡es:

. Buitengewoon goede werking

. lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcroprocessofs

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (W51,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

o 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

o Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

o De stelen bestaan uit 3 delen

o Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

495,00

595,00

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

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 is opvouwbaaren klein en weegt 70 gram. DeWS2 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur

',o
\;=_.

(zolang de vognaäd strekt ADX I 50 met
oude stelen vocir € 429,00)

ÁDvINTtS\,7

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

Hengelosestraat 29& 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl detect.nl
Volg ons op tw¡tter!
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Toen ik hem thuis nog eens goed

bekeek, zag ik dat hij iets onder zijn

linkerarm droeg wat lk niet thuis kon

brengen. Afijn, ik dacht er verder niet
over na en gaf hem een leuk plaatsje in

mijn vltrinekast.

Wat schetst mijn verbazing toen ik zo'n

zes jaar later (en op 1 50 m afstand van

de eerste man) zijn tweelingbroer terug-
vond! Deze broer miste zijn rechterarm.

Toen was ook het raadsel opgelost van

wat er zich onder de linkerarm van

nummer één bevond. Ze passen

precies aan elkaar en ik denk
dat ze beide bllj zljn dat ze weer

samen zijn verbonden, al is de

rechter dan ook gehandlcapt. Ook

ik ben blij met deze mooie vondst.

Beide zijn gevonden bij recreatie-

plas Bussloo.

Vriendelijke groeten,

Theo

t9

Foto: Johon Bosma

Jffä!$.8¿,,:i;t*/dH "^. j''i,*,{

vnn ïtnr
Middeleeuwse gesp
Op een rustige zaterdagmorgen ben ik op pad gegaan met
een zoekmaat uit de buurt, lekker met de fiets naar een mooie

akker. Na een aantal uur waren de vondsten nog wel mager

en de planning was om maar een paar uurtjes te zoeken. Toen

had ik toch opeens een mooie piep en op mijn scherm gaf ie

aan dat ik iets concreets onder mijn schotel had. Oké, dacht
ik, eindelijk een munt. lk de schep in de grond en op 'l 0 cm

diepte kwam dit stuk er uit.

lk had geen idee wat ik had gevonden. Op de achterkant zag

ik iets wat lijkt op twee bevestigingspunten, en toen dacht ik

aan een fibula. Thulsgekomen ging ik het internet op

om te kijken of ik iets kon vinden. lk heb het ook

op een aantal forums geplaatst en kreeg er toch
heel veel reacties op. Uiteindelijk heb ik foto's naar

Louis Swinkels van het Valkhof gestuurd. Na een

paar dagen kreeg ik een e-mail terug met bevesti-

ging. Het blijkt dat ik een zeldzame middeleeuwse
gesp uit de 6e of 7e eeuw heb gevonden en dat dit
type niet vaak voorkomt.

lk ben heel blij met deze mooie vondstl De mooie
patlna laat zien dat het een goede kwaliteit brons is.

Hopelijk vinden jullie dat dit de vondst van het jaar kan

zi)n, voor mij is het al zo.

MvG

.). van Dijk, Bemmel

¡.?.i
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Op de zoekdag van 5 november 201 1

te Dalfsen werden diverse gewichten

ter determinatie aangeboden,

Een selectie hieruit:

. 1/2markplatbol loden gewicht, ver-

sierd, 107,4 g, vondst omg. Deventer

FOTO 1

. 1/4 pond loden gewicht Leeuwarden,

verm. 1652

. loodkraag van 5 pond loodkopgewicht,

Den Bosch, verm. 1 663 FOTO 2

. 3 loden gewichten gevonden in Bun-

schoten

. 1/2 pond loden gewichtWorkum 1793

. 1/2lood loden gewicht Maastricht

. '2 ONS'loden gewicht, metr¡ek, onof-

ficieel, tijdens de zoekdag gevonden

FOTO 3

. Sluitstuk laatmiddeleeuws sluitge-

wicht,24,3 g, vondst Vianen FoTo 4

. 1/B pond blokgewicht Groningen, voor

1750

. 1 /4 pond krukgewicht Groningen, 1 B1 5

FOTO 5

. 1/8 pond latoenkoperen gewicht,

Zwolle, o.a. 1796, 1798, tijdens de zoek-

dag gevonden FoTo 6

. Loden muntgewicht, Agnel,4,2 g, 14e

eeuws, vondst Utrecht FoTo 7

. Loden bandje van de hals van een wijn-

fles, metriek, restant opschrift verm.

'lTR'(Litre), gestempeld E7 = 1835,

Hasselt (Belqië). FoTo 8

R¡o Holtmon en D¡rk Jan de Witt

r\

DETECTOH MAGAZINE f20

Rio Holtman



Muntgrluuithtrn
Het was een gezellige drukke zoekdag in

Dalfsen met veel muntgewichten.

Hier volgen enkele voorbeelden met wat
aanvullende informatie.

Een vroeg muntgew¡cht gemaakt in Ant-
werpen (ca. 1520 - 1550). Als merkteken
alleen een klein handje met een krans

eromheen van 10 dikke st¡ppen.

Op de voorkant binnen een parelrand

een staande heilige met staf tussen de

letters 5 P. Dit is de Philippus-gulden,
gemaakt in de Nederlanden tussen 1496

en 1520 met een massa van 3,30 gram.

Een ander muntgewicht heeft maar aan

1 kant een afbeelding, d¡tzie je veel bij
muntgew¡chten gemaakt in Duitsland.
De afbeelding is binnen een parelrand

een bourgondische stokkenkruis met
daaronder het teken van de orde van het
Gulden Vlies boven een kroon met aan

weerszijden de letters A L.

Dit is een Nederlandse munt, de Albertijn,
gemaakt van 1 600-1 605, met een massa

van2,92gram.
ln het artikel over muntgewichten in
DA 105 op blz.16 afb.35 staat de munt
afgebeeld en een iets ander type munt-
gewicht op afb. 33.

Een muntgewicht type wat niet zo vaak
wordt gevonden in Nederland is het type
met aanpakstift. Deze gewichten waren
door de aanpakstift makkelijker uit de

muntgewichtdoos te halen dan de platte
voorgangers. Dit type met afbeelding
erop komt uit Duitsland. Deze heeft in de

linker bovenhoek nog een extra klop van

een rad (teken van de stad Osnabrück in
Duitsland).

De afbeelding is binnen een

parelrand een gekroond rond
wapenschild tussen sierkrul-

len. ln het wapenschild zijn

4 vakken, vak 1 en vak 3 zijn

schuin gearceerde lijnen, vak 2 en vak 4

heeft een staande leeuw, en net naast de

aanpakstift is nog een vakje met daarin
de rijksappel. Dit muntgewicht is voor
de Duitse munt de Karl dbr van Beieren,

deze had een massa van9,73 gram en is
gemaakt tusse n 1726 en 1737 .

Als laatste komt een mooi makersmerk

uit Amsterdam voorbij. Afbeelding is

binnen een krans van bladeren een

hart met pijl erdoor en de letters W K =
Wouter Koenen, werkzaam in Amster-

dam, ca. 1605-1630. De voorkant

van dit muntgewicht is ook een

Albertijn.

De leden weer bedankt voor het

laten zien van al dat moois.

Gr DJ

djm untgewicht@telfort.nl

Duitse muntgewichtdoos uit midden

18e eeuw met gewichtjes met aanpak-

stift, vandaar de gaatjes in het deksel.

Muntgewicht

van 15 bij l5
mmen2mm

dik voor de Al-

bertijn van de

Nederlanden.

Muntgewicht

met aanpak-

stift en links

boven een

klop, rad van

Osnabrück.

Makersmerk

Wouter Koenen

Amsterdam.

t f:4
¡\

Makersmerk hand Antwerpen

Munt en gewicht, de gouden Philippus-
gulden uit de Nederlanden.
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PlnkLeruluunrilr
verliest haar unieke status

De stedelijke munten van Leeur,t'arden

zijn in JlrlP 68 door Puister nih'oerig
beschLeven. Onder de nummers 4.007

en 4.008 rvorden 2 verschillende plak-

ken beschreven, beide zor.rder jaartal

en met iets van elkaar afivijkende

omschriften. Nurnrner 4.009 is een

halve plak, eveneens zonder jaartal.

Puister plaats deze 3 munten in de

tr,veede ernissie die geslagen is in de

zeventiger jaren van de 15e eeuw De

ldeinere denomiraties uit deze emissie

zijn allen ongedateerd.

Door een vondst bij Dokkum var een

plak met het jaartal 1491 bleek dat de

muntenreeks verder kon worden uitge-

breid. In De Beelclenaar van 1986 is

deze vondstmunt beschreven.

Dit muntje past in de derde emissie

uit het laatste decennittm van de I 5e

eeuw. farenlang heeft deze plak dus

een "unieke" status gehad. Hieraan

klvam een einde toen in 2010 een

munt van dit zelfde type en jaartal

rverd geveild. Uit de beschlijving in de

catalogus blijkt dat de geveilde munt
een iets afir ijkend omschrift heeft en

dus met een ander stempel is geslagen

dan de in 1986 beschreven mlrnt.

Nlaar er zijn recent nog meer mun-

ten \¡an dit tlpe boven de vloer en de

grond gekorlen.

Munten van onder de
kerkvloer
Onder de vele munten die tijdens de

restauratie van de Sint lr,faartenskerk te

Hallum van onder de r4oer zijn ge

komen zijn tlvee exemplalen vau

de plak van Leeurvarden met het
jaartal 149 I . Ook deze zijn rveer

met andere stempels geslagen

dan de hiervoor beschreven fivee

;:

munten. De eerste munt uit de kerk

heeft, ondanks dat er met een spijker

of iets dergelijks vanaf de achterkant

een doorboring is aangebracht, de

beste ku'aliteit en de omschriften zijn

vriju'eì geheel leesbaar. Op de voorzij-

cle van de mLrnt staat een dubbelkop-
pige adeiaar met daaronder het schuin

geplaatste stadsrvapen; te rveten een

klimmei-rde leeulv naar links. Het om-

schrift is: +À,ION*NOV'LEWARDl De

D in de stadsnaam lijkt veel op een B.zz

Archeologische kroniek van Noord-Holland

Onlangs verscheen voor de derde keer Ook onze leden kunnen hun bijzondere

deze kroniek met bijdragen uit de vondsten aanmelden bij:

gehele provincie Noord-Holland. . redactie@detectoramateur.nl
(o.v.v. archeologische kroniek Noord-

Holland)
. eerden@noord-holland.nl
. tgv@tgv-presentaties.demon.nl

(t.a.v. Birg¡t van den Hoven/

TGV Leiden?)

Johan Koning

Opvallend is de bijdrage'Gooi en Vecht-

streekVondstmeldingen 2010'van de AWM

werkgroep Naerdincklant Archeologie Gooi

en Vechtstreek door Anton T.E. Cruysheer.

Hij beschrijft ook een aantal metaaldetec-

tievondsten.

Er is voor elk wat wils te lezen over opgra-

vingen, een ruime varia en recente restau-

raties uit het provinciaaldepot.

DETECTOR MAGAZINE 120



De keerzijde is voorzien r.an een lang
gevoet kruis met op het hartschild een

dubbelkoppige adelaar. Het omschrift
hier is:AN.D / NI*Àt / CCCC / XCI*.
(In hetjaar des Heeren 1491).

Het gewicht is (nog) 0,83 gram en de

diameter 19 mm. FOTO t

Het muntbeeld en omschrift van de

voorzijde van de hveede munt uit
Hallum rvijkt niet veel af van de eerste

munt. Ook het omschrift op de keer-
zijde is vrijwel gelijk. Het hartschild op
het kruis ontb¡eekt echter. Hoewel de

diameter' 1 mm groter is, is het gervicht
beduidend lager: 0,55 gram. De hah¡e

plak uit de tweede emissie die door
Puister r,r'ordt beschreven, mist ook het
hartschild teru'ijl de plakken uit die
emissie wel een hartschild op het kruis
dragen.

De halve plak heeft echter ais voor-
naamste uiterlijke verschil met de hele
plak het korte kruis op de keerzijde.
Deze trveede plak uit de kerk is dus

aanzienlijk lichter dan het eerste exem-

plaar. FOTO 2

Nog een plak maar nu weer u¡t
de grond
De laatste munt (en hiermee het vijfde
mij bekende exemplaar van dit type)
is gevonden in Waaksens en heeft als

jaartal lvfCCCCXCIIlI = 1494. Op deze

munt is ook weer een hartschild op het
kruis zichtbaar, Het gewicht is (nog)

0,65 gram en de diarneter is 19,4 mm.
Bij dit exemplaar is ook een doorbo-
ring vanaf de achterkant aangebracht
die tot de rand is doorgescheurd.
FOTO 3

Het feit dat elke hiervoor genoemde

mlrnt met een ander stempel is gesla-

gen geeft aan dat het aantal geslagen

plakken met jaartal niet gering zalzrjn
geweest. Daarom is het slechts een

krvestie van tijd voor er meer munten
van dit type, eventueel met andere
jaartallen, gevonden gaan worden.

LITERATUUR

DRS. A T. PUISTER Friese stedelijke munten

Joorboek voor Munt- en Penningkunde 68

(Amsterdam, 1981), 27 -46

G MENSONIDES Een Leeuwarder plak uit 1491

De Beeldenoor 1U joorgong no.6

(Zeist, 1986) ,452
SCHULMAN B.V. Veiling 334, 5&6 November 2010,

nummer 343

Foto munt 3: Johan Koning.
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Dncp, dncp@ffo dr
Golden Mask 3+

Een topdetector die de c

Golden Mask 1 €350,00

Golden Mask 1+ €395,00

Golden Mask Z e'3ss,OO

Golden Mask 3 €495,00

Golden Mask 3+ € 695,00

met andere topdetectors aan
maar wel voor een redelijke

Buren 19, 8713 KB Hindeloopen lmporteur van: Golden Mask, Deeptech en

info@frieslanddetectors.nl Delra 6 metaalderectors

WWW.ffieSlanddeteCtOfS.nl Dealervan:White'smetaaldetectoren
lmport van: Biack Ada digg¡ng tools.

Dealers: DSH, V eer pad 2, 8276 AP Zalk, www metaaldetectors nl
Zuid Holland Metaaldetectors, Energieweg 4, Z3B2 NJ Z0eterwoude, tel 071-5214899

- rfËquulltc; o¡¿ nilz
- 3-delig alu¡n. en carbon steel
- 1 en 2-tonige audio discr.
- Snelle recovery speed
- Handmatige en automat¡sche

grondbalans
- ïhreshold functie
- Eliminatie hoge mineralisatie
- 10,5 DD zoekschotel
- lncl. oplader en opl. batteriien
- 5 iaar garant¡e
- Nederlandse handleiding

€ 695,

t3o% diePel



Inleveringen vanaf heden mogelijk !

Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, die

wij middels onze regelmatige prijslijsten (duizenden !) ter verkoop aanbieden.

Voor U biedt dat een aantal belangrijke voordelen :

leg met U vast. 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% I Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

de waarde van de munt minimsol 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 o POSTBUS 42 . 39582T AMERONGEN

z4

Wijzigingen / aanvullingen :

Provincie Groningen

Meldingen alleen via:

Prof. dr. H.A. Groenendijk

5t. Jansstraat 4,9712 JN Groningen

Tel.? Mailadres: ?

Provincie Gelderland

Over het melden van vondsten in

Gelderland bestaat nog wat on-

duidelijkheid. ln de loop van 2012

zal het mogelijk zijn om vondsten

uit Gelderland bij het Gelders

Archeologisch Centrum (GAC) aan

te melden. Wij adviseren, om uw

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.

vondsten tot die t¡jd bij het GAC

aan te melden.

Gelders Archeologisch Centrum
(GAC)

Dhr. Louis Swinkels, Dr. Stephan

Weiß-König

P/a Museum HetValkhof NUme-

9en

van $Q euro

Tel.024- 360 88 05

l.swinkels@museumhetvalkhof.nl

s.weiss-koeni g@museu mhetva lk-

hof.nl

Kìjk voor de volledige lijst
met alle adressen op:

ww w. d et e cto r a m ate u r.n I

Doe mee met de'Vondst
van het jaar 201 1'en maak
kans op een boekenpakket
t.w.v.80 euro!
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3 boeken-
pakketten

Doe ook mee met de

Vondst van het Jaar 2Ol I
en stuur uwverhaal oP

ööitl ianuari!
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lJucklcs & \lilit
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Vindplaats

Vorm en materiaal

Collectie/data

Randschrift

Voorstelling

Datering
Literatuur

Opmerkingen

Resistratie middeleeuws " Zlg
Lienden

Rond met handvat en oog, lood

P.C.

Onleesbaar

Schild waaromheen drie lauwertakken. ln het schild - hoewel moeilijk te zien - aan de rechterzijde
twee zalmen en aan de linkerzijde een kruis

1 5e-1 6e eeuw

Ongepubliceerd

Het was gebruikelijk zegelstempels na gebruik te vernietigen of te beschadigen. Dit is bij een loden
zegelstempel niet zo moeilijk. Tijdens een bezoek aan de Archeologische werkgroep van Kesteren

kwamen we in contact met de heer Kobus van lngen. Deze vertelde ons het volgende: ln mijn ogen
een alliantie van een mannelijke Van Brakel en een vrouwelijke (en daar komt het) Van Lynden, of
Vonck, of Tengnagel of Van Wely, of Van Soelen of misschien zelfs een Pieck.

lk heb geen van deze allianties in het tijdvak kunnen vinden maar de genoemden (in de Betuwe-
regio) dragen wel het afgebeelde kruiswapen.

Þ

FRIESLAND

Friesland detectors
lmporteur van Golden Mask / Deeptech / Rex /
Black Ada digging tools
Dealer van Whitet / accessoires

\ ---:-t

Buren 19,8713 KB Hindeloopen
tel. 06-417 63475 (zonder afspraak)
infoPfrieslanddetectors.nl
www.frieslanddetectors.nl

De Trije Stinzen Metaaldetectie
Wh¡te's /Tesoro / Minelab / Laser / Black Knight
/ XP / inruil mogelijk / verhuur / opsporing en
beveiliging particul¡eren en bedrijven

Weth. BeerdasVaat2l,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. O6 23 41 39 77 (op afspraak)
info@detrijestinzen.nl . wwwdetr'rjestinzen.nl

DRENTHE

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

Byte 1 c, 7741 MK Coevorden
Tel. (os24) 85 08 08
info@detectorgigant.nl www.detectorgigant.nl

FLEVOLAND

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

Pieter Maatsstraat 12, 1777 AP Hippolytushoef
tel. (O227) 59 32 86, lax (0227) 59'l 1 29
mobiel: 06-20227790
infoqdjlaan.nl . www.djlaan.nl

UTRECHT

MidHolland detectoren
Diverse grote merken, o.a. White's, 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 . wwwdetector.nl
www.minelab.nl . www.coiltek.nl

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Grondradars, onderwaterde-
tectors, diepzoekers, accessoires, magneten
enz. o.a.: Garret! Teknetics, Golden Mask, OKM

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (Nijmegen)
Tel. O24-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.n I

wwwarena-metaa ldetectors.n I

OVERIJSSEL

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

Keepstraat 2, 57 02 LH Helmond
Tel. (0492) s7 4s2s
info@metaa ldetector.n I

www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

BELGIË

Belgadetect lcatmeyn Jean pierre)

Wh¡te's / Black Knight /Tesoro / Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
leidingdetectors / bodemradar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope / Blisstool /
Fisher /Wh¡te's /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 l3O jaar
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 215,5403 LG, Uden
Tel. 041 3 - 25 95 97, Mob. 06 - 44 32 44 16
(9.00-21.00 op afspraak)
Email: contact6rdetectorplaza,nl
www.detectorplaza.nl

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

Het Sterrenbeeld 48, 52"15 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 548't199, fax: (073) 548 11 95
info6Dgelan.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
www.flevodetectors.nl

:. -.1.
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Hengelosestraat 29A, 7521 AM Enschede
tel. (053) 430 05 12,Íax (0s3) 434 55 58
info@detect.nl . www.detect.nl

Hagedoornstraat 1 2, 8800 Roeselare,
West-Vlaa nderen, België
Tel. 051 /20.5O.06, fax OSI IZC.OZ .SS 1- ' '

Gsm: O477 131 .66.56
jpcalmeyn@telenet.be . www.belgadetect.be

1 f.



Tekst: Gert Lugthart

ls beginnend zoeker zag ik in het Detectormagazine de

verhalen en vondsten van de Romeinse stortgrond van

Alphen a/d Rijn. Aangezien ik daar niet zo ver vandaan

'v..,v*

woonde zocht ik uit waar dit kon zijn en kwam daar vrij snel ach-

ter. lk was nog net op tijd, over niet al te lange t'rjd zou het ge-

bied heringericht worden. lk leerde op deze stort Ed en Han ken-

nen en ging ieder weekend met hen zoeken. Nouja zoeken, ik

kan beter zeggen, graven. Ondanks het maandenlang geregeld

graven had ik teleurstellend weinig Romeins gevonden. Eind

2009 begon de gemeente met het aanleggen van een sportter-

rein op deze locatie. Daarvoor werd de grond ruim afgegraven.

Dit bood wel de laatste kans om in de dieper gelegen grond te

gaan zoeken.Twee maanden lang ging ik nog regelmatig graven

maar helaas nog steeds geen topper. Op vrijdag de 13" ging ik

na mijn late dienst maar weer eens naar Alphen. Het witte zand

was al aangevoerd en zou spoedig het laatste stukje stortgrond

voor eeuwig begraven. Daar aangekomen waren er al meer-

dere zoekers hun geluk aan het beproeven. lk zocht een stukje

bnvergraven'grond en besloot daar te gaan'spitten: Het puin en

allerlei andere rommel maakten het graven er niet makkelijker

op. Om de zoveel tijd stapte ik uit

mijn kuil om de afgegraven grond

met de detector af te zoeken. Na

een uur graven stapte ik weer

eens uit mijn kuil, het kostte

inmiddels wel wat moeite om er

uit te komen. Met mijn detector

begon ik de grond weer af te zoe-

ken en kreeg direct een signaal.

lk keek naar beneden en w¡st niet

wat ik zag. Tot mijn verbazing lag

bovenop de grond een compleet

mesje! lk pakte hem op en een

rilling ging door mij heen toen ¡k

zag dat het een topstuk was. Het

mesje was compleet met handvat

en al! Dansend van geluk riep ik

de andere zoekers. Die kwamen

d¡rect op mij af. lk gaf spontaan

mijn mes aan hen. Juichend

en dansend heb ik - voor mijn

,.-/_ ,..'

.\
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kippenvelmoment
van:

Aflev" 18

)nruNúk'w 
Brvrv

gevoel - zeker tien

minuten rondgeloPen.

Na enigszins tot rust

te zijn gekomen, heb

ik mijn kuil nog verder

afgezocht. Al snel hield

ik het, na de zijkanten

nog afgestoken te heb-

ben, voor gezien.

Thuisgekomen spoelde

ik het mes af en ging

ik op zoek naar een

determinatie. Het

bleek een Romeins

mes met een mooi ver-

sierd benen handvat in

perfecte staat te zijn! lk

heb mes laten conser-

veren door Restaura en

het l¡gt nu te pronken

in mijn vitrinekast. lk z¡e het mesje als de beloning voor het vele

graven op de stort Alphen aan de Rijn!"

Het mes uit het kippenvelmoment van Jan Willem Bron is een

waar museumstuk, dat bij geen enkele zoeker in de vitrinekast

zou misstaan.

Jan Willem schafte eind 2007 zijn eerste detector aan."Eigenl¡jk

was ik het vissen wel een beetje zat en ik was op zoek naar een

andere buitenhobby. Bij toeval ontdekte ik na enig speurwerk

op internet het zoeken met een metaaldetector. Uiteindelijk heb

ik iemand gebeld die de hobby al bedreef en van hem mocht

ik een metaaldetector lenen. Al na een maand vond ik het een

leuke hobby en kocht ik mijn eerste detector waar ik nu nog

steeds mee zoek, een Fischer F4."

Jan Willem begon als akkerzoeker, vooral op akkers naast de

snelweg in zijn omgeving."Na debntdekking'van Alphen heb

ik zeker anderhalfjaar vooral op deze stort gezocht. Nu zoek ik

voornamelijk weer op de akkers in mijn omgeving. Het leukste

van de hobby is het moment van vinden, dat is nog wel leuker

dan het hebben van de voorwerpen zelf. Zo liep ik eens op

een akker met Han te zoeken. Het regende zo hard dat we drie

rDp 
1

1 Romeins ijzeren mes met gegraveerde

benen beslagplaten. Lengte 14,4 breedte

1,8 cm.

2 Gouden Louis dbr 1787.

3 Gouden dukaat provincie Utrecht 1 734.

4 Romeinse vrouwenring, brons/glaspasta,

met opengewerkte schouders, begin 3e

eeuw.

5 Zilveren roosschelling, Deventer 1601,

maker: Rudolf ll,1 576-1612.

6 Open aardewerken talglampje, type
Loeschke Xl Bl of Bll, tweede helft van de

eerste eeuø eerste helft tweede eeuw.

Lengte 1 0,0, breedte 7,5, hoogte 3,5 cm.

7 Bronzen gesp, middeleeuws per¡ode 1200

tot 1 400 na Chr. Lengte 4,4 breedte 1 ,9 cm.

8 Zilveren generaliteitsgulden, Utrecht I 793.

9 Zilveren vingerhoed, 1 8e eeuw, I don d'un
ami, de gift van een vriend.

1 0 Pijpaarden beeldje, zeemeerm¡n, I 8e eeuw.

Lengte 5,5 breedte 5,0 cm.

U
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kwartier moesten schuilen voordat we de akker weer op konden.

Na een paar verrotte duiten vond ik opeens een gouden dukaat.

Op het moment dat ik hem aan Han liet zien brak de zon door

en zagen we een complete regenboog verschijnen. Dat is een

hele aparte - bijna surrealistische - ervaring dat zoiets precies

gebeurt op het moment dat je een gouden munt vindtl'

Naast het zoeken is -Jan Willem momenteel zeer intensief bezig

met een ander aspect van de hobby, "Samen met Peter Bakker

ben ik al ruim anderhalf jaar bezig met het maken van een

boek over de vondsten van de stort van Alphen. Het wordt een

catalogus met honderden foto's van Romeinse voorwerpen. Het

gaat een omvangrijk en uniek naslagwerk worden, waar gepas-

sioneerde hobbyisten en ook mensen vanuit de archeologische

wereld aan meewerken. We hopen dat het boek binnen een half

jaar tot jaar gepresenteerd kan wordenl"

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

natuurlijk het Romeinse mes uit het kippenvelmoment. Op de

2" plaats staat een gouden munt. "lk ging met Han naar een net

omgeploegde akker om te zoeken. Eenmaal aangekomen liepen

we gelijk de akker op. Bijna direct zag ik op dertig meter iets

glinsteren. Al zwaaiend met mijn detector liep ik er langzaam

naar toe. Toen ik er bijna was zag ik een koperkleurig muntje.

lk dacht:" Dat zal wel een 50 eurocent muntie ziin die uit de tractor

is gerold!'lkpakte het muntje op en een markante kop keek mij

aan. lk liep naar Han en riep:"Volgens mij heb ik goud'i Han

bekeek de munt en het bleek inderdaad een gouden munt van

Lodewijk XVI uit 1787 te zijn. Mijn eerste gouden munt, en ook

nog eens een oogvondst. " Op de derde plaats staat de gouden

dukaat. Op de zesde plaats staat een Romeins talglampje, dit is

een soort olielampje. "Toen ik het vond zat het onder de klei en

had ik geen idee wat het was, het gaf geen signaal. lk dacht dat

het een bakelieten schakelaar was. Thuisgekomen spoelde ik het

af en bleek het een Romeinse talglamp te zijn. "

Voor de vier jaar die Jan Willem nog maar zoekt heeft hij hele

mooie diverse voorwerpen gevonden. "Eigenlijk vind ik ge-

bruiksvoorwerpen nog wel mooier dan munten. lk heb bijvoor-

beeld drie mooie loden blokgewichten gevonden. Eentje weegt

zelfs 5 pond en zo'n grote wordt niet snel gevonden. Ook heb ik

een paar mooie bewerkte kolfsloffen uit de I7e eeuw gevonden

waarvan er één linkshandig isl Zo staat op de bovenste plank

van mijn vitrinekast een pijpaarden beeldje (nummer 10). lk

zag op een gegeven moment op een akker iets liggen waarvan

ik in eerste instantie dacht dat het vogelpoep was. lk twijfelde

en keek eerst heel goed voordat ik besloot het toch maar op te

rapen. Het bleek een prachtig compleet beeldje van een half-

naakte zeemeermin te zijn. Onvoorstelbaar dat zoiets nog intact

is gebleven op een geploegde akkerl'

lnmiddels heeft Jan Willem ook contact gelegd met de profes-

sionele archeologie. "lk heb laatst mee mogen helpen met een

opgraving. Met troffel en kwast heb ik samen met archeologen

diverse skeletten uitgegraven, Een geweldige ervaring was dat'i

Jan Willem steekt veel tijd in de hobby en mag niet klagen over

geluk. "Misschien is de combinatie van doorzetten en geluk wel

nodig om een vitrinekast gevuld te krijgen met mooie vonds-

ten! Momenteel zoek ik wat minder regelmatig. Maar gezien

het andere mooie doel, namelijk het samen met Peter maken

van het boek, heb ik dat er graag voor over. Er blijven toch wel

genoeg mooie vondsten in de grond liggen!"

10
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Een uitstekende zoeklocatie
ln de herfst van 20,l0 gingen mijn zoon Rinze en ik op een dag

op stap met onze metaaldetectors. Nadat wij bij een geschikte

vindplaats waren aangekomen, een stuk land met veel oude
scherven, gingen wij eerst op zoek naar de eigenaar om diens

toestemming te vragen. Van de boer mochten wij wel vrij zoe-
ken, zolang het land n¡et was bewerkt.

De resultaten waren in eerste instantie niet zo bemoedigend.
Rinze vond een gedeelte van een zilveren munt en verder
dingen van generlei waarde, waarschijnlijk afkomstig uit opge-
brachte grond oftewel stratendrek.

Op een gegeven moment vond ik een fibula en een meter
verderop een zilveren penning van 1 7 mm doorsnede. Van deze
penning hebben wij een foto gemaakt en opgestuurd naar Arie

van Herwijnen.

Na onderzoek bleek het te gaan om een tot nu toe onbekende
penning van keizer Hendrik lV, geslagen te Stavoren door
muntheer bisschop Koenraad (1076-1099). Meestal worden
deze munten aan de Oostzee gevonden, maar zelden of nooit in
Nederland.

Het Friese stadje Stavoren viert in 2011 het heuglijke feit dat
het 950 jaar geleden zijn stadsrechten kreeg, dit zijn tevens de

oudste stadsrechten van Nederland. Voor mij dus een eer om
dan juist van deze stad een penning te mogen vinden.

ln augustus 2011 zijn we wederom naar deze zoekstek geweest

en ik vond naast enige fibula's weer een mij onbekende zilveren
munt van 20,7 mm in doorsnede. Opnieuw contact gezocht
met Arie van Herwijnen en hij kon mij vertellen dat het om een
penning/denarius van Karel de Grote (768-814) gaat, geslagen

in Milaan.

Verdere vondsten waren nog een Romeinse denarius van

Antonius Pius (138-'161) en Rinze had nog een halve 13e-eeuwse

Engelse sterling.

Volgens mij kun je hiel wat betreft oude munten, toch wel spre-
ken van een uitstekende toplocatie uit lang vervlogen tijden.

Met onze dank aan Arie van Herwijnen voor de determinaties.
Graag wil ik meedoen aan de'Vondst van het jaari

Tjeerd Cuperus

Gegevens penning Stavoren

lleeeuw
Graafschap Friesland

Penning zj. (einde 1 l de eeuw)

Muntheer: Bisschop Koenraad van

Utrecht (1076-1099) en keizer Hendrik lV

Muntplaats: Stavoren

Literatuur: llisch, JMP 1997/8, nummer
23.15 (variant)

Voorzijde: Keizer Hendrik lV met links een kruisstaf

en rechts een lans met 2 wimpels

Omschrift (iets van): STAVENOVI = Stavoren

Keerzijde: De bisschop met links een korte

staf met kogelkruis en rechts een naar

binnen gedraaide kromstaf.

Omschrift: CONRADVS.

De graaf en zijn opvolgers
lieten o.a. in Staveren munten
slaan. Van deze kleine zilveren
munten zijn er in Friesland
niet veel teruggevonden, maar
wel in Scandinavië, Polen en

Rusland. Dat geeft dus ook
aan dat Staveren, zoals

Stavoren toen genoemd
werd in die tijd een

belangrijke handels-
stad was.

z9

Stavnrm
groinw stadsrwhtm

In de tweede helft van de elfde eeuw regeerde een Duitse gravenfamilie
in Friesland. Ze kregen de naam Brunonen naar hun stamvader, die
Bruno heette. Graaf Egbert, ook een telg uit deze familie der Bruno-
nen verleende Staveren al in 106l stadsrechten, die de Duitse keizer
Hendrik V in I118 bekrachtigde. Stavoren is

daarmee de oudste stad van Friesland.
Friesland, ja bijna ons hele land, was

in deze tijd een deel van het grote
Duitse Rijk.

Stavoren

Denarius

Korel de Grote (768-81 4)

C.L.



Utfrsmeinsthelm
straks te zien in het museum

l0

Een Romeinse helm
met 3 inscripties
Door L. Swinkels, Museum het
Valkhof.
Ondanks de beschadigingen is de

helm in al zijn onderdelen grotendeels

compleet. Hij behoort tot het type
Hagenau, de standaard helm van de

Romeinse legionairs in de l ste eeuw na

Chr. De halfbolvormige helmkap is met

de nekbeschermer uit één plaat brons

gedreven. De konische helmboshouder

was oorspronkelijk boven op de kap

vast gesoldeerd en de voorhoofds-

beugel was met nieten opzij vastge-

maakt. De twee wangkleppen waren

scharnierend aan de rand van de helm

bevestigd. Midden onder de halve-

maanvormige nekbeschermer zit nog

een ijzeren ringetje voor een draagriem.

Ookde wangkleppen hebben aan de

binnenkant een ijzeren ringetje om ze

met een riempje onder de kin vast te

kunnen knopen.

Helmen van het type Hagenau waren

al rond het begin van de jaartelling in

gebruik bij de legers van keizer Augus-

tus (vondsten in Haltern en Kalkriese).

De meeste exemplaren dateren uit

de eerste helft en het midden van de

1e eeuw Na het jaar 70 verdwijnen

ze snel van het toneel. Bij de oudste

exemplaren is de nekbeschermer nog

betrekkelijk ondiep en steekt deze in

de breedte niet buiten de helmkap uit.

Later wordt de nekbeschermer zowel in

de lengte als de breedte steeds groter.

Bij deze helm is de nekbeschermer al

vrij diep en breder dan de helmkap. Op

grond van de vorm is een datering rond

het midden van de I e eeuw daarom het

meest waarschijnlijk.

Op de nekbeschermer zijn drie

verschillende puntinscripties aange-

bracht. Deze zijn duidelijk van elkaar te

onderscheiden, deels door de vorm en

afmeting van de letters en deels door

de vorm van de gaatjes en de inslagspo-

ren op de bodem daarvan. De inscrip-

ties hebben alle drie dezelfde inhoud en

opbouw. Ze vermelden telkens twee na-

men: achteraan die van de eigenaar van

de helm en vooraan die van de centurio

in wiens centuria hij dient. Een leger-

eenheid wordt helaas niet genoemd'
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en aantal maanden geleden reden

Johan Koning en ik naar de Betuwe

om langs te gaan bij Cor, de win-

naar van de Vondst van het Jaar 201 0,

om hem zijn prijs te overhandigen.

We werden ontvangen door Cor en zijn

vader, die hem vaak op zijn zoektochten

vergezelt. Na de gebruikelijke koffie en

het boekenpakket te hebben overhan-

digd, kwam het gesprek natuurlijk al

snel op detectors en vondsten.

Net als veel andere zoekers is ook Cor

jaren geleden begonnen met een een-

voudig detectortje van de Blokker."Wat

was dat een kraakding zeg, ik heb al snel

een C.Scope aangeschaft en daar heb

ik mijn eerste vondsten mee gedaan.

Achteraf weet ik, dat ik toen heel veel

goede vondsten heb weggegooid om-

dat ik die toen gewoon niet herkende.

Tegenwoordig zoek ik met de XP Deus,

een geweldige detector."

Zoals de meeste zoekers bewaart Cor

zijn vondsten ook in allerlei verschil-

lende dozen en bakjes. Het is altúd weer
leuk om bij een zoeker thuis de bakken

met vondsten te mogen bekijken. En

daar zitten toch heel mooie vondsten

tussen. Alle belangrijke vondsten

worden aangemeld bij Louis Swinkels
(Gelders archeologisch centrum).

Als we bij een zoeker thuis zijn, kijken

we meestal ook nog eventjes de bak

met afval door om te kijken of er mis-

schien toch nog iets leuks tussen zit.

Maar Cor heeft de bak goed uitgezocht.
Alle afval, zoals lood, koper en brons

wordt altijd meegenomen. Zo had hij

laatst weer een bak met afval naar de

opkoper gebracht en dat bracht toch
mooi 30 euro op. Het is goed voor het
milieu en die 30 euro is ook weer leuk

meegenomen.

De helm
En dan komen we op het onderwerp:

de Romeinse helm, en daar willen we

uiteraard nog veel meer over weten.

Cor begint te vertellen:"Het begon

toen we op een zoektocht in de buurt
van Tiel op een akker kwamen waar ik

wel vaker wat Romeinse spullen, zoals

muntjes en fibula's had gevonden. lk

had toestemming van de boer, maar

er liepen sowieso regelmatig wel meer

zoekers op die akker. Na een aantal

granaatscherven die je daar in de buurt
bijna altijd wel vindt, kwam er een fibula

naar boven. Op een gegeven moment

kreeg ik een flink signaal. lk twijfelde of
ik moest graven, maar je weet het nooit,

dus toch maar de schep in de grond.

Na dacht ik alleen wat koperblik afval

te hebben gevonden, schoof ik het gat

maar weer dicht en ging verder met

zoeken.

Na aan het einde van de akker weer

omgekeerd te zijn kreeg ik in de buurt
van het eerder gevonden koperblik

een prima signaal. Na de kluit openge-

maakt te hebben kwam er een vreemd

voorwerp uit. lk dacht eerst aan een

schietlood of een gordijnhanger. Dit

bleek later de helmboshouder te zijn.

Achterafgezien nam iktoen een goed

besluit.Toch maar het eerder gegraven

gat weer opnieuw uitgraven, wie weet

zaten er nog meer leuke dingen in

hier licht is vervormd en de inslagpun-

ten ook aan de onderzijde zichtbaar

zijn.Terwijl een deel van de inslagpun-

ten hier aan de bovenzijde door cor-

rosie is verdwenen, zijn alle lettertekens

daardoor toch compleet aanwezig.

De tekst luidt:

> SXVETICIVLI, d.w.z. (centurìa) 5(e)

x(tì) Vet(t)ì(ì) C(aii) Iulì(i), "(eigendom)
von Coius lulius, u¡t de centurìa (onder

leiding) van Sextus Vettìus'i

lnscriptie 3

De inscriptie is over twee regels ver-

deeld. De tekst luidt:

> RVFl.PllTONt /TIVU, d.w.z. (centurìa)

Rufr(¡) Pet(t)oni(ì) T(Ítì) lulì(i), kigen-
dom van Tìtus lulìus, uìt de centuria
(onder leìding) van Rufrus Pettonius'i

,t

lnscriptie 1

De letters zijn strak en regelmatig van

vorm en met een fijn instrument inge-
slagen. De tekst luidt:
>. L. METTI (?).TVARRO N I, d.w.z. (ce ntu-
rìa) L(uciì) Mett¡(i) (?)T(iti) Varroni(i),
"(eìgendom) van Titus Vorronìus, uit
de centurÍa (onder leìdìng) van Lucìus

Mettius'i

De betekenis van de kleine puntenwolk
tussen de twee namen is onduidelijk.
Enkele inslagpunten van de inscriptie
zijn overschreven door die van inscrip-

tie 2.

lnscriptie 2
De drie eerste lettertekens zijn met
zoveel kracht ingeslagen dat het metaal



Rome¡nse sl¡ngeúogel

het gat. En toen ik verder groef kwam

opeens de helm eruit'i Cors ogen begin-

nen te glimmen en hij wordt tijdens het

vertellen weer enthousiast. "lk kon het

nauwelijks geloven. De helm was aan de

bovenkant waar de helmboshouder had

gezeten flink beschadigd, maar voor de

rest toch vrij gaaf. Zoals altijd als je iets

moois hebt gevonden, zoekje dan na-

tuurlijk goed de omgeving af of er nog

meer ligt. lk ben de akker nog diverse

keren schuin over gelopen. Vlakbij vond

ik toen ook nog de wangkleppen. lk had

toen dus een complete Romeinse helm
gevonden.

Thuisgekomen heb ik de helm gelijk
gefotografeerd en aangemeld bij de

Rome¡nse ilnq mel qem

officiële instanties. De helm is daarna

geconserveerd in museum HetValkhof

te Nijmegen.

Natuurlijk krijg je - als bekend wordt
wat je hebt gevonden - allerlei aanbie-

dingen. Maar ik vindt dat zo'n topstuk
niet thuis hoort in een vitrinekast van

een verzamelaar of zoeker, maar in een

museum. Zodoende is de helm straks te

bezichtigen in het museum in Nijme-

9en.

lk ben daarna nog diverse keren terug
geweest op de akker en heb het hele

veld goed afgezocht. Alle vondsten heb

ik laten determineren door de mensen

van het museum en de Rijksdienst

Cultureel Erfgoed.

S ch ij fñ b u lo m e t e m ai lle

Die onderzoekt nu ook de vindplaats.

Het zou mooi zijn als er op de plek

opgravingen zouden worden gedaan

en er dan misschien iets belangrijks ge-

vonden werd. De vondstplek is door de

provincie in ieder geval tot beschermd

terrein verklaard."

Na nog wat foto's van diverse vondsten

te hebben gemaakt vertrekken we weer.

Gelukkig hebben we de detectors mee-

genomen, want je weet maar nooit of je

nog een leuk plekje tegenkomt.

Om privéredenen staat Cor zelf niet op de

foto.

of Coolus, naar twee plaatsen in Frank-

rijk. Er zijn ongeveer 65 exemplaren van

bekend en de nieuwe helm is de vierde

in de collectie van Museum Het Valkhof.

Bij de andere drie ontbreken echter de

wangkleppen, zoals meestal. Complete

exemplaren waren tot dusver alleen

gevonden in Schaan (Lichtenstein) en in

de rivier de Po bij Cremona.

Algemene museuminformatie

Museum Het Valkhol Kelfkensbos 59,

Nijmegen, T: 024-3608805,

l: www.m useumhetval khof.n I

,2

De lezing van de tweede naam (cog-

nomen) van de centurio is onzeker. De

naam Pettonius komt als familienaam
(nomen) maar op één inscriptie voor, op
een grafsteen u¡t Noord-ltalië, en is als

cognomen nog onbekend. Gelijktijdig

met inscriptie 3 (d.w.z. met hetzelfde

instrument) is midden op de nekbe-

schermer een losse C aangebracht. De

betekenis daarvan is onduidelijk.

lnscriptie 2 staat voor een deel door en

over inscriptie 1 en is dus later. lnscrip-

tie 3 verschilt in een aantal opzichten

van nrs. 1 en 2 en is misschien als laatste

aangebracht. Titus Varronius zou dan de

eerste eigenaar zijn geweest, vervol-
gens Caius lulius en tenslotteTitus
lulius.

Helmen van dit model waren in gebruik

bij de Romeinse infanterie, vanaf het

begin van de jaartelling tot in het derde

kwart van de eerste eeuw. Het type
staat bekend onder de namen Hagenau
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Gouden hanger

en interessante goudvondst

werd gedaan door Dick

Holtman. Hij detecteerde in

Honqel

Dtck Holtman

Àfùi )C mm aaog

en 18 mn breed.

5okser er De.en,

ctlturen aar de

Noordzee -J00 tot

tA0A oo C\r

Noord-Groningen een kleine min

of meer klokvormige hanger van

een type dat reeds eerder werd

aangetroffen in het Friese Hijum.

(Boeles 1951 pl. XLI no.2; pag.

324) Volgens Boeles maakten

dergelijke sieraden deel uit van

een halssnoer.

In Lengerich, district Emsland, Noord-
Duitsland, rverd in 1847 een goud-
schat gevonden uit ca. 400 na Chr.
(K¡amer, catalogus Friezen, Saksen en

Denen, 1996 pag.84 no.83) In deze

schatvondst bevinden zich meeldere
gel ijksoortige hangers. Overigens
n ijkt de profilering van het Groningse

exemplaar iets af van de Duitse en

Friese stukken. De datering van de

Duitse vondst is gebaseerd op o.a. ee1l

drieknoppenfibula en n-runten(?) Die
kunnen overigens zeer rvel als antiek
zijn begraven. De schat zou mijns in-
ziens als geheel wel wat later gedateerd

kunnen rvorden; bijvoorbeeld een

deposito van 450-500 na Chr. Zie ook
f.A.W. Nicola¡ 1998 (goudvondsten

uit het Noordelijk Terpengebied).

Roìtetìse qouden

hanget u¡l Engelond

265et il9Smmhooq

dtan 116Ennl

î

(.:)

/1.,

Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser MidHolland Detectoren
Verder alles voor de hobby zoals accessoires, Zwaluw 15

iJ'',.',ìTriä;:n"*^

n@dN-@-# wwwmidhorandnr
info@midholland.nl
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Beste mensen,
Terwijl we met rasse schreden het einde van het
jaar naderen, kunnen we met een goed gevoel

terugkijken op de afgelopen twee zoekdagen.

De voorjaarszoekdag vond plaats in Zwarte-

meer waar we op een zonovergoten zaterdag

onze activiteiten hielden. We hadden de

beschikking over grote akkers en een mooi

zalencompfex. We vermoedden vooraf dat de

akkers wat vondsten misschien wel wat'mager-

tjes'zouden zijn en hadden daarom een extra

mooi prijzenpakket.

De najaarszoekdag vond kortgeleden plaats

in Dalfsen. Men zegt wel eens'drie keer is

scheepsrechti Als we als bestuur even op deze

3e zoekdag terugblikken: we hadden een mooi

Als dil moeder met het
kind op de rug een mailtje
stuurt naar het secretariaat
krijgtzij deze twee shirts
thuisgestuurd.

zalencomplex en prima akkers die ook leuke

vondsten opleverden. Bovendien was het prach-

tig weer, hadden we een erg hoge opkomst (276

zoekers) en ook weer dankzij de medewerking

van onze sponsors, een fraai prijzenpakket.

Door dit soort hoge opkomsten zullen we voor

de toekomst rekening moeten gaan houden

met flinke locaties en akkers. Zulke dagen

organiseer je ook niet even met twee personen.

Daarom zoeken wij nog een 2-tal vrijwilligers,

het liefst met BHV die bereid zijn om de zoekda-

gen voor te bereiden en op de dagen zelf mee

helpen met allerhande zaken, zoals zaalinde-

ling/parkeren etc).

De afgelopen zoekdagen zijn aangebracht

door leden naar aanleiding van onze oproepen

in het magazine. Beste mensen, mocht je een

geschikte locatie weten geef het a.u.b. door aan

ons. Een melding nemen we uiterst serieus en

we zullen daar ook Iangs gaan.

|n2012 bestaat de DDA 20 jaar en wij zijn voor-

nemens een jubileum-zoekdag te organiseren.

Heb je ideeën of suggesties, laat het ons weten.

Wie weet kunnen we dit gebruiken.

Voor het laatste stukje van het jaar, mooie

vondsten toegewenst en tot op de zoekdagen

van 2012.

Good Hunting,

Albert van Es

Zoekdagen

DDA

b

i-oor-ja-arszoekdag
l? maart
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De vereniging is op zoek naar akkers en zaal-

accomodaties die groot genoeg zijn voor zo'n
'l 50-200 zoekers.

Weet u een geschikte zoekplek en zaalaccomo-

datie, meldt dit dan aan de organisatie en mail

naa r: zoekdag@detectoramateur.n I

De beloning wordt betaald als de tip bruikbaar
is en er een zoekdag wordt gehouden.



Aan deze vraagbaak werkten mee: A. van Herwijnen, J. Koning, K. Leenheer, J.Zijlstra, E. Kramer, R. Reijnen, L. Swinkels en
W. Spoelstra.

Nogmaals de gekartelde munt u¡t magazine 1 19 en de

reactie van Rob Reijnen op de foto's van de schoonge-

maakte munt.

Goedemorgen Johan, nu ik de keerzijde ook te zien

krijg, weet ik dat het om een denarius van de zoon van L.

Procilius gaat, die volgens Crawford in Rome in 80 v. Chr.

geslagen is. Dit type munt komt meestal voor in de vorm van

een serratus, dus met een gekartelde rand. ln het handboek van

Crawford staat die ook als zodanig afgebeeld.

Voor de volledigheid: op de voorzijde is te zien het hoofd van Juno

Sospita met een geitenvel; daarachter staan de letters S.C (=

senatus consulto,'bij senaatsbesluit'). Op de keerzijde is

dezelfde Juno afgebeeld, staande met lans en schild in

een tweespan; onder de paarden daarvan bevindt zich

een slang. Onder de afbeelding heeft gestaan L PRO-

ClLl F. Geheel uitgeschreven is dat Lucii Procilii filius =
'zoon van Lucius Procilius.

Handboeknummers hiervan zijn: Crawford 379/2 en

Sydenham 772.

Groeten, Rob Reijnen

t___

t, 
vraag2

I Geachte hr. Koning, ik heb een halve zegelstempel gevon-

I a.n. Het betreft een ovale stempel met puntige uitein-
I den... hoop dat u het begrijpt. Hij is erg smerig en nu ben

r ik hem aan het schoonmaken door hem in de vaseline

I te zetten en er af en toe met een stokje wat vuil af te peute-

r ren. Dit gaat best goed. Is er een instantie waar ik deze

vondst kan laten determineren? Is er een andere/betere

manier om de zegelstempel te reinigen?

Met vriendelijke groet, Aldwin Wals

Antwoord: Aldwin, de datering is 1 3el14e eeuw. Onze

specialist maakt het op dezelfde manier schoon, beetje

bij beetje wordt het stempel dan schoner en duidelijker.

Een eventuele verdere beschrijving kan pas plaatsvinden

als het stempel schoon is en er een afdruk van gemaakt

is. De meest simpele manier hiervoor is om kinderklei te

gebruiken om in afte drukken.

Dat je maar een half exem-

plaar gevonden hebt kan

liggen aan grondwerk-

zaamheden maar ook

aan het feit dat wanneer

een zegel niet meer in

gebruik was, hij vaak

vernietigd werd.

Yraag3

Beste vraagbaak, eens in de drie jaren kunnen we zoeken

op een perceel waar we altijd wel wat leuks vinden. Zo ook

dit jaar. Ik mocht naast de verschillende penninkjes en

fibula's ook deze prachtige fibula oppiepen.

Op het veld dachten mijn zoekmaat Tjeerd en ik meteen

aan een Romeinse flbula met glaspasta.

Na de schoonmaak thuis (alleen afgespoeld met olijfolie)

zagik dat de cloisonné nog prachtig aanwezig was. Ook

zagik er direct een motief in wat vaak bij schijffrbula's

wordt gebruikt. Twijfels over de datering dus. Daarom

heb ik de frbula op het forum (muntenbodemvonds-

ten) geplaatst. Op dat forum waren we met elkaar tot de

t6
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YraagT

Beste vraagbaak, kunnen jullie mij iets vertellen over dit stenen voor-

werp dat op een brjl lijkt?
Lengte: 10 mm. Grootste breedte: 46,8 mm. Kleinste breedte: 19 mm.

Dikte:29,8 mm.

En een globaÌe determinatie geven van deze sceatta?

Groet Cees-Jan, Ochten

Antwoord: Cees-Jan, jouw stenen voorwerp is inderdaad een stenen

bijl die gedateerd wordt in het neolithicum. Voorwaar een mooie

vondst die zeker gemeld d¡ent te worden.

Determinatie sceatta :

5ceatta, zilver

8e eeuw

Stekelvarkentype; ca. 720

Literatuur: BMC type 3-4
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NT

conclusie gekomen dat hij in de vroege middeleeuwen

thuishoort, niet Romeins dus. Hier een citaat van Woesel

op het forum:

"Het lijkt me hier te gaan om een

tussenvorm van een kruisfibula uit de

late 8e/vroege 9e eeuw en een recht-

hoekfibula die rond het einde van de

9e en begin 1 0e eeuw gedateerd kan

worden. ln een overzichtje probeer ik

te laten zien hoe je de overgang ziet

kruis rond rechthoekig.

Een goede parallel van het stuk

van Kleidigger is gevonden in

Paderborn Balhorner Feld. Het

stuk staat afgebeeld in'Kunst

en kultur der Karolingerzeit'van

Philipp von Zabern. Deze fibula is

gedateerd als 9e eeuws."

Woesel heeft hier dus een prachtige determinatie aange-

hangen, waarvoor nog bedankt!

Er is dus sowieso nog een'rond'exemplaar bekend, naast

die van mij. Mijn vraag aan jullie (de vraagbaak) is: heb-

ben jullie dit fype vaker gezien en zijn ze vaker in Fries-

land/Nederland gevonden of is het een primeurtje?

Gegevens gevonden fibula:

- Materiaal: brons ingelegd met cloisonne, kleuren blauw-
doorschijnend met rood en vaag groen.

- Patina zeer goed

- Diameter: 23 mm inclusief de 4 uitstulpinkjes

- Intact op naald na

M.v.g. Wytse

Antwoord: Wytse, naast

een mooie vondst ook al

een mooie datering. De

specialisten bij het Fries

Museum hadden dit type
ook nog nooit onder ogen

gekregen. Ze gaan zeker

mee met de datering die

er aan is gegeven door Woesel. Het valt de laatste tijd op dat er meer

typen opduiken die nog niet (goed) zijn beschreven.

Door knip en plakwerk is er een

totaal verkeerde determi natie

geplaatst bij vraag 3 van de

vraagbaak in magazine 119. ln

de vraagbaak van magazine

121 zullen we proberen d¡t

op een juiste manier recht te

zetten.

i

n.ì

B. Pennings

benniePennings@9mail'com
06 508 15822

¡.

MidHolland Metaaldetectors dealer
van Clear Signal hoofdtelefoons

enzijnze voorzien van een

haakse stekker. Een ander

voordeel van de Clear Signal

hoofdtelefoons is dat de oor-
pads gemakkelijk vervangen

kunnen worden. Door deze

eigenschappen zul je heel

lang plezier hebben van je

hoofdtelefoon.

Meer informatie?
Wilhelm Bos

Mid Holland Metaa ldetectors

www.detector.nl

Per 1 november 201 1 is

Mid Holland metaaldetectors

dealer geworden van het
merk Clear Signal voor wat
betreft hoofdtelefoons.

Een hoofdtelefoon is vaak het

ondergeschoven kindje bij de

aanschaf van een metaalde-
tector. Toch is juist een goede

hoofdtelefoon belangrijk voor
het herkennen van (zwakke)

signalen afkomstig van diepe

en/of kleine voorwerpen.

Wij zijn dan ook blij dat we

dealer zijn geworden van

CLEAR SIGNAL hoofdtele-
foons.

Deze hoofdtelefoons wor-
den gekenmerkt door een

bijzonder heldere en zuivere

audio weergave bij minimaal

volume. Daarnaast hebben

ze een uitstekende pasvorm



De aa¡de warmt op? ln het water vindt u verkoeling!

l\1et de CZ-21 heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legend a rische

Cl-20.lowel ¡n het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeljghe¡d 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 gemaakte instellingen

onthoudt deze krachtpatser Dus opnieuw instellen is niet nod¡9.

0ngewenste ¡nteferenties worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere voorwerpen

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discriminatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batterijcompaftiment.

Twijfelt u? Maak een afspraak bij Gelan of één van onze

dealers!

NIEUW!!
Nieuwe 15 inch zoekschijf t

voor Fisher F70 en F75

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult

verbaast staan over deze detector

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld

lVet instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identif¡catie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

FËsher F4

lvlet de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

lVet behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

targetidentificatie, weet u waar u opgraven wilt,

Iijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

o bject.

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

concentr¡sche zoekschijf leverbaar.

Koftom: 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 ontwikkelen van deze

detector waren de uitgangspunten

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine

goudklompjes, dunne gouden kettinkjes en kleine

v00rwerpen

- Probleemloos werken op gemineraliseerde grond,

Het resuìtaat mag er zijn!

Een detector met een frequentie van

19 kHz, uitstekende gevoel¡gheid,

verbluffende diepgang, en uiterst

betaa I baa r!
Met instelmogelijkheden voor frequentie sh¡ft ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

ffi= lsmer h z

De F2 laat z¡ch eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.



C.Scope toont lef door het uitbrengen von

deze lichtgewicht detectors.

ln het geweld von digitole detectors houdt

C.Scope het hoofd koel, en brengt 3

nieuwe onologe detectors uit in zowel

motion ols ngn-molion techniek. De

77OXD detector is voorzlen von qudio

discriminotie; toonhoogte verschil geeft
: . ,r: . ¡r:

G.Soope G399OXD

Alle C.Scope modellen worden
tegenwoordig met de nieuwe open
zoekschilf geleverd.

C.Scope 3llllx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele detector.De 17 kHz frequentie is
onMikkeld 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
detecfors le moken.
De CS3MX is mokkeliik
in gebruik, ook voor
beginners De behuizing
is ofneemboor, en kon
oon de riem worden
bevesligd.
De CS3MX is een volwoordig
olternotief voor duurdere deteclors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- OÉficieel importeur C.Scope en Fisher

- Detectors mel CE keurmerk

- Eigen gorontietermìin von 3 ioor
- Nederlondse hondleidìng

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesyslemen B.V.
Het Slerrenbeeld 48,5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl
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30 joor ervoring, e¡gen lechnische diensl
ólle merken onder één dok

Wij verwelkomen u groqg mel een kopje koffie in onze showroom voor uþebreid odvies !I a Uiteroord kunnen wii u ook zeer uilgebreid lelefonisch von uilleg en odvies voozien.

Wij brengen groog weer een oontol deleclors en hun kwolileilen onder uw oondochl:
j De Gorrett AT PRO en AI GOID bewijzen hun woorde mel sleeds meer bijzondere goudvondslen ! :1.,'

r{ XP Deus is een wore verkoophil ! ledereen begint de grole loegevoegde woorde le ontdekken
C.Scope komt zeer binnenko¡1 mel de 4MX en óMX; vroog ons olvost noor prijzen en specs I

Whites ól lool in onze testen een zeer groot dieplebereik op de moeilijke kleigrond zien

Deleclor Plozo is een iniliolief von Williqm en Adrie von der Boll Melooldeleclors

0413 - 25 ?5 ?7 conlqcl@deleclorplozq.nl 0ó - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsprook ook in Almere en Bredo

www.delectorplozo.nl Breukrond 215,5403 [G, Uden
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