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Ons doel is om u zo goed en
objectief mogelijk 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,

raad.

. Bij on-line bestellingen boven de € 100,- komen de verzendkosten

beschermkappen, beschermhoezen, detectoftassen,
, RVS en kunststof scheppen,
llende soorten !), zoekschijven
en), goudpannen, water
ders, accu's, magneten, etc. etc.

uit 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.

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 vrijblijvende
afspraak.
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hoofdtelefoon, Garrett detectortas en DVD!

3 jaar schriftelijke garantie & gratis verzending in NL
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tas en DVD.
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NATUU RLIJK HEBBEN WE DE N'EUWE M//NELAB CTX 3O3O OP VOORRAAD!
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Van de voorzitter

Vond sten
IIa a rl-em
a angemel-d
Nog nagenietend van het jubileumnummer,

staat de zomerstress al weer voor de deur.

Geen zoekplekte verzinnen.Tijd dus voor

andere bezigheden.

Enige maanden geleden hebben we al contact gezocht met de

provinciaal archeoloog van Noord-Holland, Rob van Eerden. en

de stadsarcheoloog van de gemeente Haarlem, Anja van Zalinge,

om van gedachten te wisselen over een gevoelige zaak; namelijk

magneetvissen in de grachten van Haarlem. Nadat diverse zoekers

een half jaar met een magneet in de grachten van Haarlem had-

den gevist op zoek naar ijzeren voorwerpen werd duidelijk dat de

Gemeente Haarlem dit niet langer zou tolereren en de zoekers zou

gaan verbaliseren bij geconstateerde overtredingen.

Als gevolg hiervan wisten deze zoekers niet of de opgeviste voor-

werpen zonder vervelende gevolgen konden worden aangemeld.

Aangezien het doel van de DDA is het bevorderen van een goede

samenwerking tussen amateurs en de professionele archeologie,

heeft de DDA geprobeerd hierover duidelijkheid te scheppen. Na

goed contact met alle betrokkenen is op zaterdag 9juni een aan-

melddag georganiseerd in Wormer.

Vele zoekers zijn hier naar toe gekomen en hebben hun vondsten

gepresenteerd en laten fotograferen en registreren. Wij hopen dat

dit de gemeente Haarlem interessante informatie heeft opgeleverd.

Mogelijk dat deze vondsten in de toekomst (deels) gepubliceerd

zullen worden! Hierbij willen wij de archeologen, Anja van Zalinge

en Rob van Eerden, alsmede de zoekers hartelijk danken voor deze

samenwerking!

Velen van jullie kijken vast ook al uit naar de zomervakantie.

Wellicht neem je, net als ik, een stapel magazines in je koffer

mee op vakantie. Of neem je zelfs je detector mee naar

verre oorden. lk vraag me af of iemand wel eens een

detector in het vliegtuig heeft meegenomen; velen

van ons zijn er fanatiek genoeg voor. Hoe dan ook, ik

wens je alvast een fijne vakantie en een mooie zomer

toe!

Gert Lugthart

Vwmigingsniffilws
Een aantal strand- en waterzoe-

kers is aangesproken op zijn

aanwezigheid en het ontbreken

van zijn'zoekvergunning'.

We hebben naar deze zaak

gekeken en ontdekt dat het RGV

welke eigenaar is van een groot

aantal recreatiebieden, regels

Van de redactie

Ðit<ker maga sj,ne

Als je ergens hard aan gewerkt hebt is het altijd

leuk als je merkt dat je werk gewaardeerd wordt.

Na het verschijnen van het dikke jubileum-

magazine kregen de redactie en het bestuur

volop mailtjes met de complimenten voor het

magazine. ledereen, namens alle medewerkers, hartelijk bedankt

voor de leuke en enthousiaste mailtjes.

We kregen ook vragen of het magazine n¡et altÜd zo dik uitgevoerd

kon worden. Ook wij zelf hadden toen we weer met een 'gewoon'

magazine bezig waren, het gevoel van konden we maar weer zo'n

lekker dik nummer maken. Buiten het feit dat je voor zo'n speciaal

nummer veel kop'rj en materiaal nodig hebt, is er ook het financiële

plaatje. Zo'n dik nummer kost natuurlijk behoorlijk wat meer en dat

is niet elke keer mogelijk.

Het is in ieder geval de bedoeling om de laatste nummers van het

jaar met 4 pagina's extra uit te komen. Daarnaast gaan we bereke-

nen of het mogelijk is om 1 keer per jaar met een dik magazine uit

te komen.

De redactie heeft ook het plan om eind van het jaar of begin

volgend jaar met een thema-nummer uit te komen. Het thema zal

zijn 'De Romeinen'. Hoe en wat, daar gaan we de komende tijd eens

rustig over denken.

De mensen die in deze periode op vakantie gaan, maar ook de men-

sen die thuis blijven wens ik prettige dagen en mooi weer.

Neemt u de detector mee op vakantie, stel u dan wel goed op de

hoogte van de wetten en regels die daar gelden.

Namens de redactie

Kees Leenheer

DE detect oI AMATEUR

Waterzoeken

Vanuit de leden is ons ter
ore gekomen dat er nieuwe
ontwikkelingen zijn rond het
water- en strandzoeken, voor-
namelijk in de regio de Veluwe.

heeft ingesteld ten aanzien van

metaaldetectie. ledereen die wil

gaan zoeken op één van hun ter-

reinen, moet in het bezit zijn van

een jaartoestemming, die jaarlijks

moet worden aangevraagd bij het

RGV. ln 20 1 2 kostte deze € 32,50.

Zoeken mag dan enkel in het

laagseizoen (van 16 september

tot 1 mei) of op slechte dagen

in het hoogseizoen, na overleg!

Dagrecreanten mogen geen last

ondervinden van de zoekers.

We willen kijken of wij met het

RGV in overleg kunnen om deze

jaartoestemming van de baan te

krijgen. We vinden het vreemd dat
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Omschrijving en details
Voorwerp: Generaliteitsgulden van Utrecht
Details voorstelling: Voorzijde: Nederlandse maagd met vrijheidshoed en speer

leunend op een bijbel op een altaar. Omschrift HAC NITIMVR

HANC TVEMVR . Keerzijde Provinciewapen met kroon tussen I

en G. Omschrift MO:ARG:ORD:FOE D: BELG:TRAI.

1793
Zilver, gehalte 0,920

Gewicht/afmeting: Gewicht 10,61 gram, Diameter 30 mm

ware grootte

Oorsprong

De geschiedenis van de Nederlandse gulden
gaatterug tot'1252. De eerste gulden (betekent

þouden') werd florijn genoemd, naar de Floren-

tijnse lelie uit het wapen van de stad Florence,

waar in 1252de eerste belangrijke gouden

munt sinds de Karolingische tijd werd geslagen.

Daarmee is ook de herkomst verklaard van het
altijd gebruikte f-teken voor de gulden, en de

aanduiding fl. Deze eerste munt werd in geheel

West-Europa nagebootst, in de Nederlanden

voor het eerst door Jan lll van Brabant. ln 1 378

kwam de Hollandse gouden gulden van graaf

Willem V in omloop. Daarna voerden verschil-

lende vorsten en heersende edellieden hun

eigen gouden gulden in, die in het begin bijna

allemaal een afbeelding van 5t. Jan droegen.

Alle Nederlandse gewesten, met uitzondering
van Groningen dat de kromstaart bleef gebrui-

ken, slaan aan het einde van de 1 5e eeuw hun

eigen guldens.

ln'1694 kwam de zilveren generoliteitsgulden

in omloop, met de Nederlandse maagd-met-

lans. Deze gulden werd ook wel 'pop'genoemd.

Het schijnt dat het woord pop in de betekenis:

geldstuk ter waarde van een gulden aan de

studententaal is ontleend. Zij waren het die de

Nederlandse Maagd die op de gulden stond af-

gebeeld oneerbiedig'pop'hebben genoemd en

het woord is in de algemene taal opgenomen
en in gebruik gebleven, al is de Nederlandse

Maagd verdwenen.

Maatregelen tegen snoeien
Vanaf 1749 werden alle zilveren en gouden

munten voorzien van een kartelrand, die het
probleem van het snoeien moesttegengaan.

Op die manier wilden de Staten-Generaal het

vertrouwen in de gulden vergroten.

Periode:

Materiaal:

Bronnen
Literatu ur:

Met dank aan:

Officiële catalogus zilveren munten, uitgeverij Zonnebloem BV
Wikipedia, artikel Detector Magazine nr. 120.

Jan Willem Bron

ã*ñRc
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een zoeker moet betalen voor het

u¡tvoeren van zijn hobby, terwijl

andere vormen van recreatie

vrrj zi)n. Daarom hebben wij een

aantal vragen opgesteld en een

brief verstuurd. We wachten nu op

een reactie en houden u hiervan

op de hoogte.

Wel willen wij jullie adviseren om

niet op eigen houtje'dwars'te
gaan liggen richting het RGV. Alle

akkevietjes die nu gaan gebeuren

kunnen er ook toe leiden dat er

voor de RGV-gebieden een alge-

heel verbod op het zoeken komt,

waar men als eigenaar het volste

recht toe heeftl Daar is niemand

bij gebaat. We willen proberen in

gesprek te komen met de organi-

satie en hen vertellen over onze

hobby en de goede dingen die

wij ook doen, zoals het verw¡j-

deren van zware en/of scherpe

metalen en de trouwringen die

we aanmelden op de website

www.trouwringverloren.n l. Op

zich hebben wij genoeg positieve

input om meer begrip te kweken

voor onze vorm van recreatie.

Voor alle duidelijkheid volgt hier

een opsomming van de recreatie-

gebieden die eigendom zijn van

het RGV: Berendonck, Bussloo,

Groene Heuvels, Haven Hat-

tem, Heerderstrand, Kievitsveld,

Mookerplas, Nieuw Hulckesteijn,

Rhederlaag, Strand Horst, Strand

mogelijkheden in mijn verbouwingsbudget. Eigenliik zag ik het ook

als een herinvestering: oud ijzer voor mijn detectiekamer. Weer stond

Ìk in de bouwmarkt en kon ik nog net het laatste foldertie u¡t het rek

halen met de aangehechte kort¡ngsbonnen.Triomfanteliik liep ik

richting het hout en pakte ik een mooie MDF-plaat. Met een sierlijke

boog legde ik het plankje op zijn rug in de kar. ln koninkliike pas liep ik

richting de zaagafdeling, onderweg groette ik een ieder die ik tegen-

kwam met een knikje. lk had de zaagbel nog niet ingedrukt of voor

mij stond mijn onderdaan van de zaagafdeling; "Zeg

knul kun jij voor m| deze plank op correcte wijze in-

korten, volgens de door mij uitgetekende instructie?"

Voor ik het wist lag de gevierendeelde plank in mijn

karretje. Bij de kossa overhandigde ik mijn veroverde

20o/o kortingsbon. Op de vraag: "Pinnen of contant?"

antwoorde ik: "Cash" en telde ik mijn verse 3 briefes

van 10 voor haar uit.

Eenmaal thuisgekomen was het inmiddels al mid-

dag.lk had geen tijd te verliezen. Er lag immers nog

een hele grote klus voor mij: mijn eigen detectieko-

mer. Met verve en grote slagen heb ik die middag

gewerkt. Boren, zagen, schroeven, hameren en verven. Het e¡ndre-

sultaat mocht er wezen: mijn eigen detectiekamer. Vol trots pakte

ik een keukendoek en riep ik m¡jn vrouw u¡t de tuin, die heerliik met

haar ogen dicht genoot van een goed boek. Zoals in een gemiddeld

RTL-verbouwingsprogrommq nam ik nam haar geblinddoekt mee.

Voor de deur van mijn nieuwe detectiekamer stopte ik haar: "Ben je er

klaar voor?" Terwijl ze de blinddoek af deed, opende ik de deur voor

haar. Vol trots was ze, eindelijk had ik die hele hap georganiseerd in

mijn eigen detectiekamer! Keurig hing de detector aan een haak, de

schep vastgeklikt met een beugel, laarzen en regenkleding verpokt,

vondstendoosjes op de plank. En dat alles in de meterkast.

Klaas Bot

Nulde, Surfoever Hoge Bijssel,

Wylerbergmeer, Za ndenplas,

Zeumeren.

De complete inhoud over de

jaartoestemming is terug te vin-

den op de website van het RGV:

www.rgv,nl (onder Activiteiten >

Metaaldetector).

Klaas Bot

Mi jn eigen d etettiekamer
Als het beter weer wordt, krijgen w| allemaal de kriebels. De één gaat

in zomerse kleren uit winkelen, de ander begint in de tuin te wroeten

en nummer drie knapt zijn huis op. Deze laatste kriebelwas mij dit

voorjaar toebedeeld. Maar ja, waar te beginnenT Deze stelling kan

tweeledig uitgelegd worden. Eén, alles is redelijk op orde en je moet nu

zoeken naar een 'verbeterplekje! Of twee, je weet niet waar je het eerst

moet beginnen omdot je 'alles' wilt aanpakken. Ook in dit geval, viel

mijn oog op het laatste punt. Om niet gelijk al tot st¡lstand te komen

in het mijnenveld der keuzes, besloot ik om eerst maar

eens in ons huishoudboekje te kijken. Hierin vond ik het

verlossende antwoord. Het saldo onder de streep was

van dien aard dat ik de financiële bloei en groei van

ons land behoorlijk in gevaar bracht. Dat maakt keuzes

makkelijk. lk kan naar de bouwmarkt, maar verder dan

de spijker- en schroefafdeling kom ik niet. Daar hoef ik

alleen nog maar op zoek naar de verpakking met de

prijsvriendelijke C-code. Dat zoeken is voor m| geen pro-

bleem, zoals u weet, dus ook daar ben ik nog energievol

uit gekomen. Daar liep ik, met de gekozen verpakkingen

en mijn pinkstermaandag 20o/o kortingsbon in de hand,

naar de kassa.Voltrots verliet ik de bouwmarkt met

mijn vers gekochte schatten. Nu naar huis. Op de frets uiteraard, goed

voor het huishoudboekje en lijf & leden: kan de broekriem een gaatje

strakker.

Eenmaal thuis, tijdens de koffre in het voorjaarszonnetje, een bezin-

ningsmoment;wot ga ik nu eigenlijk doen vandaag? O ja, ik had

opknapkriebels, dat was het. Een behoefte aan ruÌmte en vernieuwing.

Een eigen detectiekamer, dat leek mij het e¡nde. Maor wot kan ik nu

beginnen met een paar spijkers en schroevenT Mijn oog viel op de

oud ijzerbak naast de gft-, papier-, plastic-, restafualcontainers en

chemobak. ln deze ijzerbak zat ¡mmers ¡nmiddels al een aardig fortuin

aan lood en oud ijzer. Voor ik het wist stond ik bìj de oud ijzerboer en

kreeg ik een kleine € 30,- voor die oude bijvondsten; de beloning voor

al die honderden keren bukken in het veld. Voor mij bood dit wel weer

COLUMN
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Vikingen!

Sfeervol beeld van een len zoals een min of meer

diverse cultuur gemeenschappelijke taal

What's in a name? Het eerste en godenwereld, waren

hoofdstuk van Vìkingen!is gewijd de regionale verschillen

aan de vraag of Vikingen wel groot. Niet alleen waren er

de juiste naam is voor het volk regionale verschillen; ook

uit het noorden van Europa. De veranderde de cultuur ingrij-

bewoners van Scandinavië in de pend door de eeuwen heen,

'Vikingtijd'(achtste/elfdeeeuw) mededankzijdecontacren
noemden zich geen Vikingen, met andere volkeren. Om

geen Noormannen en ook geen een echte keus te vermijden,

Noren, Zweden ofDenen. Logisch, wordt in Vikingen!vaakheÌ
wantondanksenkelebindmidde- begrip'Vikingtijd'gebruikt.

Naamsverwafr¡ng
Víkingen!is een bundel, een serie artikelen. Gunnar Andersson,

senior-conservator van het Nationaal Historisch Museum van Stock-

holm in Zweden, heeft alle teksten voor zijn rekening genomen.

Voor het hoofdstuk'Op handelsreis'werkte hij samen met een co-

auteur, David Score. Juist daar staat:"Veelal wordt aangenomen dat

Noorse en Deense Vikingen westwaarts zeilden, terwijl de Zweedse

zich oostwaarts begavenÍ (142). Een opmerkelijke uitspraak, na

8 wat Andersson beweert op pagina 1 O: "Het is dus helemaal fout om
- zoals wel eens heel populair gebeurt - van Zweedse, Deense of
Noorse Vikingen te sprekenl'

Hoe de mensen (lekker neutraal

begrip) leefden is in Vikingen!

prachtig in woord en beeld

gebracht. Hetbp viking gaani

oftewel lekker plunderen in

Engeland, lerland, Dorestad en

andere aantrekkelijke streken,

staat niet direct centraal. Al-

lereerst is er aandacht voor het

dagelijkse leven: de rolverdeling

in de samenleving, het leven in de

boerendorpen, religie en omgaan

met de dood en de doden. ln alle

hoofdstukken die beknopt zijn

van tekst, staan prachtige foto's

van voorwerpen, landschappen

en hedendaagse re-enactment

Vikingen. Gewoonweg sfeer- en

smaakvol.

Smeedkunst
De voorwerpen tonen dat de

ambachtslieden ware kunstenaars

waren. ln'Door Vikingen gemaakt'

laat de auteur de beelden veelal

voor zich spreken, maar terecht
geeft hij aan dat'dit handwerk

werd uitgevoerd in de toch wat

halfduistere omgeving van het

Vikingen!
Archeologie in het Drents Museum,4
(Zwolle/Assen 2012)

V.T. van Vilsteren red.

|SBN 978 90 4000 712 5

€24,95

i 176 paginaS, WBOOKS, Zwolle
I
I
ii

binnenhuis. Het maakt het alleen

nog maar indrukwekkender."

Uiteraard is er ook plaats voor

enkele unlque selling points van

de Vikingen, zoals het gebruik van

runen, waarbij de relativerende

toon van Andersson verhelderend

is:"Runenstenen mogen dan zijn

uitgegroeid tot een soort icoon

voor de Vikingtijd, feit is dat de ru-

nenkunst en het runenschrift veel

ouder isi'Ook de expedities voor

handel, plundering en kolonisatie

en het karakteristieke Vikingschip

komen aan bod, waarbij ook hier

de auteur de Vikingmythe ontmy-

thologiseert waar dat nodig is.

Voor de Nederlandse versie van

deze publicatie bij een muse-

umtentoonstelling hebben Jan

Besteman, Michel Groothedde

en Cuno Koopstra een hoofdstuk

geschreven over de Vikingen in

Nederland. Gelukkig maar, want

een boek over de Vikingen zonder

de schoolplaat van lsings zou

nooit compleet zijn. ln Nederland

is de tentoonstelling te zien in het

Drents Museum te Assen.



Verder onderdompelen
in deVikingtijd

De geschiedenis van de Vikingen

in Nederlandse gebieden is mede

da nkzij metaa ldetectorvondsten

de laatste decennia herschreven.

Naast artikelen verschenen ook

boeken van Annemarieke Wil-

lemsen, Viki ngen! Overvallen in het

stroomgeb¡ed van Rijn en Maas,

800- 1 000 (Utrecht/Bussum 2004),

en Luitvan derTuuk, Noormonnen

in de Lage Landen - Handelaren,

huurlingen en heersers (Kampen/

Leuven 2008).

Bij alle literatuur over Vikingen

is een aanrader omThe Penguìn

Historical atlas of the Vikings van

John Haywood (ISBN 978 0 140

51 328 8) bij de hand te hebben.

Haywood is een prima schrUver, tal

van thema's komen aan bod, maar

vooral het kaartmater¡aal is onmis-

baar om je onder te dompelen in

de Vikingtijd.

ar chèolourschc vondsten van

"de dokke"
Museum Arneotulden

Museum Arnemuiden
Thematentoonstell¡ng
"De Dokke" - Archeologìsche
vondsten aan de Clasinastraat
te ArnemuÍden

1 mei 2012 t/m 31 oktober2012

De afgelopen jaren is er bij graaf-

werkzaamheden aan de Clasina-

straat te Arnemuiden een schat aan

objecten gevonden. Natuurlijk biedt

het historisch museum van Arne-

muiden de mogelijkheid aan het pu-

bliek om deze bijzondere collectie te

bekijken. Amateurarcheologen, de

Walcherse Archeologische Dienst en

het Museum te Arnemuiden hebben

de handen ineengeslagen en op

die manier is er voor alle belang-

stellenden een tentoonstelling tot
standgekomen. Alle objecten date-

ren van voor 1570. Het leven uit lang

vervlogen eeuwen wordt zichtbaar

en tastbaar gemaakt in het Museum

te Arnemuiden. De thematentoon-

stelling is vanaf I mei 2010 te zien in

het Museum te Arnemuiden.

Museum Arnemuiden

Langstraat 35, Arnemuiden

06-55568332

www.museu marnem uiden.n I

I

Minetab CfXlOlO

De Minelab CTX3030 is de nieuwste metaal-

detector van Minelab. Dat aan dit model 3 jaar

lang is gewerkt ¡s te zien en te ervaren.

De CTX3030 is waterdicht tot 3 meter d¡epte

en kan dus prima voor het waadzoeken

gebruikt worden.

De CTX3030 is voorzien van GPS (Global

Positioning System) waarmee je kunt zien

waarje gezocht hebt, bovendien kunje er de

locatie van je vondsten mee invoeren.

Met de CTX3030 kun je je eigen favoriete

hoofdtelefoon gebruiken zonder die in de

detector te pluggen. Deze plug je in je WM

1 0 (draadloze ontvangst).

Het scherm, de display van de CTX3030 is full
color.

Ultieme lJzer discriminat¡e via Smartfind 2.

Ergonomisch ontwerp, deze detector is in

perfecte balans.

De CTX3030 is meertalig, keuzemogelijkhe-

den: Engels, Duits, Frans, Spaans, ltaliaans,

Portugees, Rusisch, Turks en Pools.

We hopen in juli klaar te zijn met de

vertaling van de Nederlandse

handleiding.

Nu al een verkoopsuccesl

(wat wil je, na 4 jaar

wachten!)

Prijs: € 2395,00 incl. 19olo BTW

Garantie:3 jaar
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Fotols/tekst: Gert Lu gthart

1 Zilveren Groschen z.j. Stad Keulen 15e-16e Eeuw, diameter 28 mm., l¡t. Noss 1 1.

2 Zilveren braspennin g 1479, hertogdom Kleef muntheer Johann l, muntplaats
Wesel (1448-1481). Diameter 26 mm.,l¡t. Noss 149.

3 Gouden Dukaat stad Zutphen 1743, diameter 20 mm., lit. delmonde 650, Verkade 2.3.

4 Zilveren hele Patagon, ECU d'argent 1761 Lodew¡jk XV diameter 41 mm.

5 Zilveren denarius Trajanus 103-1 1 1. Keerzijde: Pax met olijftak en hoorn des overvloeds, diam. 18 mm.

6 Bronzen sestertius Antonius Pius 138-161 of Hadrianus 1 l7-138 na Chr., diameter 30 mm.

7 Bronzen dupondius Lucius Verus. Keerzijde: Mars met speer en trofee. 161-169 na Chr., diameter 25 mm.

I Bronzen sestertius Marcus Aurelius 161-180 na Chr. Keerzijde: Victoria met palmtak en lauwerkrans,
diameter 30 mm.

9 Zilveren Franc Napoleon 1 als keizer. Muntplaats Parijs (A) 1808 diameter 23 mm., lit. Gadoury 446

10 Zilveren Vl marck 1621 Aken, diameter t 28 mm., lit. Menadier 188

/i.

I "/

v¿t

r _\

1

Nieuwe tijd - provinciaal Nieuwe tijd - Willem I

@

\-¿

o
I *q*,
¡'ì
¡-
I _,



vnnHnrlingffi

Kortgeleden heb ik een

ongebruikelijk baken-

loodje van Harlingen

kunnen kopen. Maar

voordat ik dat loodje ga

bespreken wil ik eerst in

het algemeen iets vertel-

len over de bebakening in

het noorden van Holland

en dan vooral die vanuit
Harlingen en de hierbij
gebrui kte bakenloodjes.

tz

De zeegaten en geulen bij
Friesland
ln opdracht van de Staten van Friesland

werd de betonning aan de oostkant van

de Zuiderzee geregeld door de Admirali-

teit van Friesland die in Dokkum zetelde.

ln 1 562 besloten de Staten van Friesland

om tonnen te laten leggen in het Friese

Zeegat (tussen Ameland en Schiermon-

nikoog) voor de vaart van Dokkum naar

open zee en van de schepen tongeld te

verlangen, namelijk 1 stuiver per last.

De Staten van Groningen betaalden "naar

billijke proportie" mee aan deze tonnen en

op Schiermonnikoog stond een Friese- en

een Groningse kaap.

ln 1645 verhuisde de Admiraliteit naar

Harlingen wegens de verzanding van het

Dokkumerdiep. Met de verhuizing breidde

de zorg van de Admiraliteit z¡ch ook uit tot
het Amelander zeegat. ln 1 655 gaven de

Staten opdracht aan de Admiraliteit om

ook tonnen in dat zeegat te leggen.

De stad Harlingen zorgde, in samenwer-

king met andere steden, voor de beton-

ning van de Jett¡ng, de vaargeul om in of
uit de Harlinger haven te komen. Dit was

van groot algemeen belang, o.a. voor de

Tekst : Allex Kussendrager

vaart op Bolsward en in het begin van de

18e eeuw voor de schepen die vanuit Hol-

land naar de Vliestroom voeren. Ook voor

de schepen van de Friese havensteden

Staveren, Hindelopen, Workum en Mak-

kum was dit zeer zinvol.

Het vaarwater dat vanuit Harlingen werd

betond, breidde zich geleidelijk uit en be-

sloeg in de 18e eeuw naast het Amelander

Zeegat (tussen Terschelling en Ameland),

de Noorder- en Zuider Jetting en het

Koornweerderzand (tussen Harlingen en

Makkum).

De vaargeul naar open zee liep tussen

Ameland en Schiermonnikoog; het Friese

gat en de Scholbalg.

Vanu¡t Harlingen liep de vaarweg via de

Jetting naar de Vliestroom, of langs de

Balg naar het Amelander Zeegat tussen

Terschelling en Ameland.

Jaarlijks stond op de rekening van de

Staten van Friesland een tonnemeester

met een tractement van 2000 gulden en

een bakenmeester die 1000 gulden per

jaar kreeg.

ln 1744 benoemde de secretaris van de

adm¡raliteit Coert van Beyma zijn zoon
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Loodje voor het Amelander Zeegat

met de letters AK (Armen Kamer)

Type CFA

Driehoekig lood voor grote schepen zoals

een Hek- of Gaffelschip; + 32x32 x 32 mm.

Opschrift A (gekroond wapen van Harlingen)

K, waaronder jaartal.

Mij bekend van 1781 tim 1828

Julius Mathijs tot tonnenmeester. ln

dezelfde overeenkomst werd schipper

Hendrik lsaaks aangesteld om de tonnen

in maart (5t. Pieter) uit te brengen en in

november (5t. Maarten) weer op te nemen

en de tongelden te innen. Voor deze werk-

zaamheden kreeg hij 600 gulden.

Vanaf 1760 betaalde de provincie

Friesland 6000 gulden perjaar aan het

koninkrijk Pruisen voor de vuurtoren op

het eiland Borkum ter markering van de

toegang tot de Eems.

Uitgezonderd Oost-Friese schepen d¡e

van- en naar de Republiek voeren, moes-

ten alle schepen die het Friese Zeegat en

het Amelander Gat passeerden 1 stuiver

per last betalen, het zogenaamde Bor-

kumse Vuurgeld (zie Quitantie' op p.1 2).

Voor zover bekend werden al deze gelden

geind bij hel inklaringsvaartuig of de

u¡tlegger, dat in het zeegat patrouilleerde

of bij de Abt voor anker lag. Dit schip van

de Admiraliteit diende voor de controle

van het vaarwater en het innen van de

convooien en licenten; de in- en uitvoerbe-

lasting die de schepen ten behoeve van

de Admiraliteit dienden af te dragen.

Het vaarwater van de Eems
en omgev¡ng
ln 1539 gaf de Oostfriese graaf Enno ll de

stad Emden opdracht om de verzorging

waar te nemen van de bebakening aan de

Eems. ln eerste instantie betrof dit siechts

het vaarwater Wester-Eems.

De bebakening hiervan had in het begin

niet meer te betekenen dan enkele ton-

nen en stroomopwaarts aan de westkust

enkele bakens plus nog twee kapen op

het eiland Rottum.

Door de toename

van de scheepvaart

werd het te verzor-

gen gebied echter

uitgebreid met

de Ooster-Eems

en Westerbalje

(1 s7s). ln 1 s83

was het gebied

wat Emden

bestreek zowel

in oostelijke

als in westelijke

richting aanmerkelijk

uitgebreid, zelfs in westelijke

richting zover dat men op Gronings ge-

bied terecht kwam tot aan de Lauwerszee.

ln de Zestiende eeuw was er over het wad

een druk scheepvaartverkeer en het was

zelfs mogelijk om over het wad van Harlin-

gen naar Hamburg te varen.

Betonning werd dus steeds noodzakelij-

ker. Behalve de stad Emden was er in dit
gebied ook de stad Groningen die aan

het betonningswerk deelnam. Voor het

uitvoeren van de werkzaamheden had

deze stad een tonnenmeester in dienst.

Deze autoriteit kreeg ondersteuning van

de stad Groningen omdat het bakengeld

wat hij van de schepen binnenkreeg,

onvoldoende was om in zijn onderhoud te

voorzien. Zoals elders in het land werd ook

hier de betonning van 5t. Maarten tot St.

Pieter verwijderd en tijdens deze periode

was de internationale vaart verdwenen.

Het betonningsmateriaal werd geleverd

door de stad Groningen en het schip door

de tonnenmeester.

Het Groningse gebied strekte zich uit van

de Lauwerszee tot en met het gebied van

de Dollard. Voor de stad Groningen was

Þ,t
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dit een moeilijke situatie omdat

aan de ene kant de stad Emden op haar

gebied betonde en zij aan de andere kant

moeilijkheden met de Staten van Friesland

ondervond over het betonnen.

ln 1556 werd er een eind gemaakt aan een

toen al lang bestaand meningsverschil

tussen de Friezen en Groningers, waarbij

ook de betonning van het Plaatgat, ook

wel Scholbalg genoemd, betrokken was.

Tot een oplossing van het betonningsver-

schil is men echter nooit gekomen, men

bleef werkelijke moeilijkheden maken tot
de Franse tijd.

Ondanks de verklaringen van de stad

Groningen van 161 1 en 1686 over haar

bevoegdheden tot het betonnen van een

gebied van Eemshorn tot de Lauwers-

zee, veranderde er weinig aan de oude

toestand.

Zelfs in 1822 gaf de stad Emden haar

bakenmeester nog orders westelijk van

de Wester-Eems tot b¡j Pieterburen te

bebakenen, alsmede het gebied bij de

Lauwerszee.

Þ Þ



Loodjes voor het Amelander Zeegat

met de letters AK (Armen Kamer).

Rond lood voor kleinere schepen zoals een

Kaag- of Damschuit. Opschrift A (gekroond

wapen van Harlingen) K, waaronder

jaartal.

Type CFB

Ø+23mm.

Mij bekend van 1756t/m 1795

namen de Groningse bakenzetters de

betonning van het Groningse wad over

onder toezicht van een inspecteur. De

moeilijkheden met de Friese Staten betrof-

fen de betonning van het Friese zeegat.

Het Armenbestuur van
Harlingen
De opbrengsten van de tongelden waren

al in 1559 bestemd voor de stadsarmen.

I 4 Aan het begin van de i8e eeuw werd de

zorg voor de betonning in het Amelander

Zeegat overgedragen aan het armenbe-

stuur van Harlingen.

ln 1704 waren de geulen rond de Vlie-

stroom zodanig verlopen dat de vaarweg

van en naar Holland via de Noorder- en

Zuider Jett¡ng ging. De staten van Fries-

land verzochten de staten van Holland

ofde Armenvoogden van Harlingen ton-
gelden van Hollandse schepen mochten

heffen.

De Voogden van de Algemene Armen

binnen Harlingen hadden waarschijnlijk al

eerder het recht verkregen de betonning

te verzorgen en de tongelden te innen. ln
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Type CFC

Ø+29mm.

Rond 1800 wordt de diameter van de loodjes

groter en de kroon iets anders van vorm.

Mij bekend van 1816 t/m 1835

een octrooi van de Staten van Friesland uit

1706 staat een verwijzing naar een eerder

regelement uit 1687. Behalve in Harlingen

mocht ook in de havens van Staveren,

Hindelopen, Makkum en Workum van de

inkomende schepen ton- en bakengeld

worden geheven. Rond die tijd werd ook

de betonning van het Amelander zeegat,

dat eerder onder de verantwoordelijk-

heid viel van de admiral¡teit van Friesland,

opgedragen aan de Armenvoogden van

Harlingen die daarmee de titel Directeurs

der Ton nage van de Amelander Zeegaten

kregen.

De zorg voor de betonning van het

Amelander Zeegat, de Jetting en het

Koornweerderzand vroeg voortdurende

aandacht van het armenbestuur. Dit

gebeurde naast de meer gebruikelijke

besluiten over de aanschaf van rogge, de

huisvesting van thuiszittende armen en de

aanschaf van doodskisten.

Ton- en Bakengeld
ln 1 723 was het tarief voor het Amelander

Zeegat als volgt samengesteld:

zeeschepen: I stu¡ver / Iast

Hamburger- en Bremer stukgoedvaarders en

beu rtschi p pe rs: 2 stu ¡ve r / I ast

G roni n genvaa rders m et I asten bi n ne n -

boords:5 stu¡vers / rcis.

Uit een afrekening van ontvangen tongel-

den door Gijsbert Koen, commissaris op

d Abt in 1723 bl¡jkt echter dat de schepen

die op Hamburg en Bremen voeren niet

per last werden aangeslagen, maar dat

deze steeds de vaste som van 5 stuivers

per reis betaalden.

Groningenvaarders, waarvoor dit tarief

bedoeld was, komen in deze afrekening

echter niet voor.

Een uitzondering was het schip van

Carsten Rijsbol van en naar het Groninger-

diep, maar dat was blijkbaar een zeeschip

en werd aangeslagen voor 10 last à 1

stuiver per last.

Het tongeld werd voor zeeschepen bere-

kend naar de omvang van de lading. Tot

1727 konden ongeladen schepen vrij pas-

seren, toen werd gel'rjk met de instelling

van het Klein Bakengeld bepaald dat ra-

schepen (schepen welke leeg uit Holland

kwamen) 12 stuivers en galjoten 6 stuivers

moesten betalen.

ln 1745 werden de tarieven verhoogd tot
2 stuivers per last voor schepen naar zee,

3 stuivers per last voor schepen varend

op de Noord-Duitse havens en 10 stuivers

voor de schepen die over het wad naar

Groningen voeren.

Klein Bakengeld
Het was gebruikelijk dat binnenschepen,

die vanwege hun geringe diepgang de

betonning niet echt nodig hadden, vrijge-

steld waren van betaling. ln de verschil-

lende betalingsregelingen wordt geen

melding gemaakt van schepen die alleen

de Zuiderzee bevoeren. ln de loop van de

18e eeuw kwam hier verandering in en

werden ook deze aangeslagen volgens

een apart tarief.

ln 1727 wordt voor het eerst melding ge-

maakt van het Klein Bakengeld. waarbij de

schippers van de kleine schepen worden

aangeslagen voor een jaarlijkse bijdrage.

Er werden twee verschillende tarieven

gehanteerd; hek- of gaffelschuyten 3 stui-

vers per jaar, kleinder schuyten als kaag- of

damschuit 2 stuivers per jaar.

ln een regelement van 1743 komen we

dezelfde tweedeling tegen maar wordt in

DETECTOR MAGAZINE 1 23



Bakenloodjes voor de Jetting
(vaargeul tussen Harlingen en de

Vliestroom)

Type CFD

Rond lood, ø + 42 mm.

Tussen de letters I H wapen Harlingen D M.

Onder het wapen hetjaartal in een cartou-

che. Referentie: Dirks pl. 122.1 6

Mij bekend van 1730 t/m 1759.

plaats van hek- of gaffelschuiten ge-

sproken over goljoot, koffen en vreemde

jaghten; kleine schepen heten nu smacken,

schu¡jten, snabben, kaagen, snicken en

damschuiten. De tarieven waren verhoogd

naar respectievelijk 6 en 3 stuivers. Uit

een administratie van de tonnagieinheT

Amelander Zeegat en de Jetting uil1799,
wordt melding gemaakt van twee verschil-

lende tarieven voor het Klein Bakengeld.

Voor de passage van het Amelander Zee-

gat werden loodjes op de Abt verkocht.

Ronde en driehoekige loodjes, waarop het

wapen van Harlingen staat afgebeeld met

daarnaast de letters A en K (ArmenKa-

mer). Afhankel'rjk van de scheepsgrootte,

is er sprake van bedragen van 1 6 stuivers

voor het ronde loodje en 28 stuivers voor

de driehoekige.

Het innen van het Klein bakengeld werd

verpachü voor hetjaar 1 727 voor de som-

ma van 36:14:8 (= 36 gulden 14 stuivers en

B penningen) en in de volgende jaren voor

bedragen variërend van 49 tot 66 gulden.

Na 1745 is er geen vermelding meer van

verpachting.

De eerste zoutre¡s van kofschip
de Hunse in 1837
Om een indruk te geven van de kosten

welke een schipper zoal moest maken

voor een reis wil ik in het kort de eerste

zoutreis van het Groningse kofschip de

Hunse beschrijven welke in 1837 vanuit

Harlingen vertrok naar Liverpool met als

scheepsmakelaar en schipper Hindrik

Ketelaar.

Kosten welke in dit kader interessant zün,

zijn de loodskosten, bruggeld, buiten-

sluis- & kaaygeld, uitgaand lastgeld,

kettingbruggeld, maar vooral het "lootje

Type CFE

Rond lood, ø + 32 - 40 mm.

Gekroond Harlingener wapen, met

terweerszijden de letters C H -Z M.

Mij bekend van 1778L/m 1789.

& vuurbriele" en het "uitgaand buiten- en

binnenvuurgeld'i

De Hunze was een schip van 99 ton en

moest voor de uitreis voor het lootje &

vuurbrief e f 1,20 en voor het uitgaande

buiten- en binnenvuur ton- en bakengeld

6y2 cent per ton oftewel f 6,44 betalen.

Bij de terugreis was het vuur-, ton- & baco-

nagegeld f 19,51 , het havengeld 13 cent

per ton (is f 1 2,87) en het vuurgeld voor

de haven f 0,20.

Het vuur-, ton- en bakengeld was gesplitst

in buitenvuurgeld, van zee tot de rede en

het binnengeld van de rede tot Harlingen,

overeenkomstig met de loodstrajecten. De

kosten wisselden sterk en soms werden

er ook nog toeslagen over in rekening

gebracht. ln de rekeningen van ketelaars

scheepsmakelaars komen meerdere keren

de volgende posten voor: ln ballast uit-

gaande binnen- zowel als buitenvuurgeld

3 tot 4 cent per ton; geladen inkomende

buitenvuurgeld 1 272 binnenvuurgeld 7

cent per ton.

Het havengeld viel niet, zoals de bo-

venstaande vuurgelden, onder de zorg

van het Rijk maar onder die van de stad,

zodat daarvoor weer apart betaald moest

worden. Dit was geen groot bedrag, vier

stuivers, maar het waren toch weer extra

kosten.

De Jetting
Zoals we hierboven gezien hebben was

het armenbestuur van Harlingen al vroeg

betrokken bij de betonning van deJetting,

de vaargeul tussen Harlingen en de Vlie-

stroom. Een eerste vermelding is uit 1559

in een overeenkomst tussen Harlingen en

Bolsward, in het Groot Plackaat en Charter-

boekvan Vriesland.

Harlingen onderhield tonnen in de Get-

ting (Jetting); schepen komende van zee,

Noorwegen, de Sont, de vaarweg om Kaap

Skagen, Engeland, Schotland en Frankrijken

de watere ten westen van de Hooffden (heT

nauw van Calais) dienden twee stuivers te

betalen.

Kwamen de schepen van de EIbe of de

Weser, Antwerpen of andere havens aan

dese kanten van den Hooffden, dan was het

tarief één stuiver.

De inkomsten waren bestemd voor de

Armenzorg van Harlingen. Behalve deze

schaarse vermelding, zijn er tot het begin

van de 18e eeuw nauwelijks bronnen

gevonden over het regelen van de beton-

n¡ng en de inkomsten van tongelden.

Het is waarschijnlijk dat ook voor de Jet-

ting het Klein Bakengeld moest worden

betaald voor de binnenkomende schepen.

ln 'l 745 werd de inning van het bakengeld

voor het Koornweerderzand opnieuw

verpacht voor 3B gulden onder dezelfde

condities als voor het Amelander Zeegat.

ln 
.1750 

werd een tonneboe¡er voor de Jet-

ting aangesteld, voor een jaartractement

van 75 gulden.

Deze tongelden werden waarschijnlijk

geind in de haven van Harlingen.

Van een derde soort loodje, rond en ook

voorzien van het wapen van Harlingen

met daarnaast twee maal twee letters, zijn

mij twee versies bekend namelijk met de

letters lD - HM en CZ - HM. Misschien zijn

deze loodjes het Klein Bakengeld voor de

Jetting of het Coornweerder Zand.

Bij opgravingen van scheepswrak NB

6 in de Noordoostpolder, zijn zowel

t,



Het ongebruikelijke bakenloodje

Type CFA

Zeshoekig

Opschrift A (gekroond wapen van

Harlingen) K

jaartal. 1 783

t6

driehoekige- als loodjes met de letters

CZ HM gevonden (NB6-M5 t.m. M7). Het

gevonden schip was dus een binnenschip

van de grootste categorie waarvoor het

Klein Bakengeld in het Amelander Zeegat

en voor de Jetting zijn betaald.

Amelander gat en omgev¡ng
Hoewel de betonning van het Amelander

gat en het Coggediep lange tijd onder-

houden was door de stad Dokkum, werd

deze op een gegeven moment overge-

nomen door het gemeentebestuur van

Harlingen. Het waren echter niet alleen

deze vaarwaters waar Harlingen zich mee

bemoeide, ook het gebied rond de Jetting,

Kromme Balg, Abt, de Friese wadden tot
het Groningse diep en het Kornwerder-

zand behoorden op den duur tot hun

resort.

Het was opmerkelijk dat de stad Harlingen

het betonnen en bebakenen overdroeg

aan het armenbestuur (armenkas) van

de stad. Dit bestuur mocht bakengelden

heffen. Eén en ander blijkt duidelijk uit

een regelement van de Magistraat

van Harlingen gedateerd 26januari

1687, maar nog duidelijker uit een

schrijven van het stedelijk armen-

bestuur uit die tijd aan de Staten

van Friesland, waarin men klaagt

dat Staverse, Hindeloper, Workumer en

Makkumer schepen het ton- en bakengeld

niet betalen.

Ook werd er hierbij nog opgemerkt dat

hel "ol van oude en immemorale tijden" het
leggen en bezorgen van zeetonnen en

drijfbakens ten zijnen laste heeft gehad.

De Harlinger bakenloodjes
Harlingen heeft vier types bakenloodjes

gekend:

Kortgeleden heb ik het hierboven

afgebeelde loodje kunnen kopen. Het is

gevonden in het graafschap Norfolk, niet

ver van Norwich in Engeland.

Dat er een bakenloodje voor de Jetting

in Engeland gevonden wordt is op zich

nog niet zo onwaarschijnlijk, maar het

bijzondere vind ik dat dit loodje van type

CFA zes- i.p.v. driekantig is.

Zou een loodje in deze vorm een soort van

"exportvergunning" geweest kunnen zijn

zodat de schipper niet de verplichte zes

stuivers hoefde te betalen?

Geraadpleegde literatuur:
Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaar-

weg op de Zuiderzee.

Scheepsarcheologie lll. André Wijsenbeek

"Waartoe zou dan al die moeijte zijn" Het be-

drijf van een Groninger kofschipkapitein 1 820-

1 852. Dr. F. J. Loomeijer, Het Peperhuis 1986

Terschelling
loodje

Reactie op voorwerp 11 van deVaria in Jubileum-
nummef 122. We kregen een reactie binnen van

Eelke Algra:
"Er staat of de vinder zich wil melden, ik ben niet de

vinder, maar heb dit voorwerp wel aangemeld.

Mijn vader heeft dit plaatje gekregen van een

85-jarige zoeker van Terschelling en heeft daarbij

toegezegd proberen uit te vinden wat dit is. Samen

met nog een voorwerp (een schÜfñbula uit ongeveer

de 9e eeuw) bleek het het oudste metalen voor-

werp ooit gevonden opTerschelling te zijn, deze ligt
inmiddels in een museum opTerschelling.

Dat andere voorwerp had ik dus voor mijn vader

meegenomen naar de determinatiedag van Buiten-
post. lnmiddels heeft mijn vader weer contact gehad

met deze zoeker van Terschelling, deze zegt het op
het strand te hebben gevonden , hier heeft hij ook

bakenloodjes gevonden of op z'n Terschellings:'paal-

loodi Het zeskantige plaatje kan dus goed van een

schip afkomstigzijni

Redactie: lnteressant zou het zijn te weten op welk

strand het is gevonden.Vlakbij de havenMaddenzee-

kant of aan het Noordzeestrand? Bij dit laotste gaan ie
gedachten naor het vergaan von een schìp voor de kust

van Terschelling. Was het een bevoorradingsschip dat
goederen bracht of hoalde ols de schepen binnengaats

voor anker lagen te wochten om gelost of bevoorraad

te worden?
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van goede signalen op met rommel

CT 3030
de nieuwste metaaldetectorrevolutie van Minelab!

MINELAB
Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuwsgierig uit
naar de opvolger. Het duurde lang, maar daar is tie dan.

De CTX3030. Wat een detector! Het is ook geen opvolge[ maar

een nieuwe dimensie! 
ù

ErisdriejaardoormeerdereMinelabingenieursaange-
werkt en dat is te zien. Deze detector is met bijna militaire
nauwkeurigheid gebouwd. Wat ons betreft doet de inhoud
trouwens niet onder voor zijn imposante uiterlijk. De eerste ' -'
resultaten van enkele Nederlandse zoekers zijn uitstekend. (

Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen

verontreinigde terreinen. En als het
warm wordt, gaan we er het water mee in.

oo

L,¡\

I

ìì.
1:r '

MINELAS

,'t\

-2,

oi

Wireless Module Battery Pack Headphones CTX 17 Smart Coil Smart Coil

De CtX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruikt worden.

De CtX3030 is voozien van GPS (Global Positioning

System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt,

bovendien kun le er de locatie van je vondsten ermee

lnv0eren.

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

€ ,eo o.n liii:ìi:iil i:',,ï15:'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Restellen bij Detect: naak 39,90 eurc over (potlokosten gratis)

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

Vanuit Belgie: Maak 19,90 + 3,00 euro pofto over naat onze Bank:

IBAN NL5TRABO 0396743870 SWIFT RABONL2U naar DEfECf ¡n

EnschedeVeryeet n¡etje volledige naan en adrcs ðan ons door te

geven bij de banktransfer of via: info@detect.nl K¡es de bijbeho-

rende code voor het boek ¡n de juiste taal: NL00J (Nederlands)

€, 23 9 5, 00,,0,*" ro en batterijhouder

incl.19% BIW

+ Met de CDtl030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-

foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

Deze plug je in je WM 10 (draadloze ontvangst).

+ Het scherm, de display van de O/.3030 is full color.

+ Ultieme lJzer discriminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte

balans.

+ De CIX3030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engels,

Duiß, Frans, Spaant ltaliaant Portugees, Rusisch,Turks

en Pools.

+ Nu al een verkoopsucces!

Garantie:3 jaar

0p 28 mei 20,l2 uitgekomen, echter voorlopig bij ons en onze dealers niet uit voorraad

leverbaar, u dient met enkele weken besteltijd rekening te houden.

We hopen in augustus klaar te zijn met de Nederlandstalige handleiding.

PO\VERLIFT
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-
magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ¡ngeboet. Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel

zoveel als de vorige.

Door een andere produc-

t¡ewijze is deze magneet echter goedkoper

dan de oude Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

Detech SEF zoeksch'rjven zijn stabieler dan
de originele schijven, gaan dieper en de
pinpointing is beter.

Bijzonder geschikt voor teneinen die flink afgezocht
zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of .-'

voor lerre¡nen waar weinig ligt en waar met een
grote schüf sneller meer land kan worden afgezocht.

| " 12"x10" 15"x12" l8"xl5"
MÍriqlab ETrac, ÞiülrSáfari ./ Y ./

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

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



,iÌxcalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

cm zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

F æ langs de waterlijn veel minder zwaar is.

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

heid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-

telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

Zonder extra accessoires

c995,-

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 kwaliteit die ze maakt en geeft maar lìefst
3 JAAR GARANTIE!

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Terra 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 ziln de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfilnd.

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van l\4inelab Ten opzichte van

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

voomerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!

Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

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

tussen eb en vloed) De Safari is superstabiel, je hoeft

weinig rommel op te
graven, hoge 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 concentrische

zoekschijven ziln uitgerust.

E-TP/lC
Zoek je veel op grote akkers en

wil je niet te veel rommel opgra-
ven? Dan is de E-Trac nog altijd de
no. 1 in de wereld, superdiep en hypergevoelig.
De E-Trac pakt de allerkleinste muntjes ook een Tr¡entje op zijn kant,
maar laat cokes en ijzer rigoureus liggen!

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC.Vìa e-mail

kunnen programma's uitgewisseld worden met andere zoekers. De basistechniek

van de E-Trac komt van de Explorer 5E, maar het software programma is compleet

vernieuwd en uitgebreid.

1495,-
Zie voor onafhankeli-
jke beærdeling op het
lnlernet ([¿linelabown-

eß) en maak conlact

mel de nu al talloze

E-Trac bez¡tters

X-TERRA 5os € 599r'

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

- Nog snellere processors, waar-

door o a. minder camouflage

van uzer.
- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt, de E-lrac'slaat niet dicht'

maar pakt de goede metaaltjes

eruit!
- Groter dieptebereik, o.a. door

grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te gebruiken, daar waar

het kan.

Ultra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beter is

Via de PC en een USB kabel

uitwisselbare programma's,

waardoor je niet zelf de expert

hoeft Îe zijn.

Logischer opbouw van de

programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken

2 grondstanden, een voor

normale grond en een voor

extreem lastige grond.

26 cm

elliptische
schijf

€ 166,-

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de
absolute top!
DiepsEoekende 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 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine

muntjes.

is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met I penlight

batterijen klik je in 2 seconden in en uit het huis. De GT is

uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan 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 klei-
grond. lncl oplader
en Nikkel Metaal
Hybride oplaadpack

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.

Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 1 8,75 kHz.

c729,-

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Tena 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaaä

zoekenl). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 'l 8,75 kHz.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun qemonteerd 
^ I

worden, voor een goede balins, .rt.r*r'rli'ñ.ror.¿.r € 895r -



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

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

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

is op stort en terreinen met veel ijzer.

€: 249,-

Silver FMax

€ 349,-
Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector, Weegt 999 gram I

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

¿fstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde
'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden, 0p de

die nog geen kilo weegt. De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid
gewone discriminat¡estand kan op de laagste stand verschil ¡ p v sensitivity en threshold heet nu gewoon basistoon
gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer) ijzer en Warm aanbevolen voor stadsgrondzoekersl

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar Iijkt 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

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe-
ligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte-
bereik d¡astisch te ve¡beteren. 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.

a

Cibola € 469,-

onder zit van 2l x 24 cm. Ook

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

€ 5 6 9, - i:'.ï:iJJ.iìjÍi,ii.o,'#;.n,u, voor ers ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

",, Ç ?'fîi:l'J:Tîl;1"ffi:"'n 
vervuirins' krei

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

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbeis van
gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extr¿ grote
wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concentrische schilf voorradig De Lobo ¡s ¡n twee
uitvoer¡ngen te koop; met 28 cm wide scan schijf en met

21 x 24 cm concentrische schijf

Respectieveliik € 849,- en € 899,

EIBOLA
499,- I"IOtLANJ DIA

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 als deze is uitgerust met een ellip-
Cibola Hollandia is, dat met n¿me een aant¿l tische DD sch¡jf (26 cm) extra geschikt voor archeologische

archeologìsche bedrijven graag een vaste 'Alle l\4et¿len doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op

Sland' met een basÌstoon op hun detector wilden hebben, qemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein

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

Cibola & Vaqiu

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes. Teión. Deleón

Cortes € 869,-
De Cortes is een uiterst 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! lwee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

batterijen zitten onder de armsteun verwerkt, ¡n combinat¡e
met de superlichle2l x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

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

€ 669r -

Teión

DCERTSI



Ec eerste to¡l

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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen kabels meeç ook niet op de zoekschijf, de schijf
communiceeft met de hoofdtelefoon en het huis,

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding r

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

detector weegt nog geen 1 000 gram. De steelverbinding is binnen 3 secon-

den geheel in te schuiven tot een klein pakketje. Draadloze koptelefoon

met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen.

wwwxpmetaldetectors.com en wvwv.xpmetaldetectors.com/xpforum

4,6KHZ

G-MAXX tl
Buitengewoon krachtige detector, geschlkt 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
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de.aanwezigheid van

ijzer te voorkomen. Batte..qijduur 45 tot 50 uur. Ziln gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot eén zeel krachtige all round detector.

(zolang de vopríaad strekt ADX 1 50 met
oude stelen'úoor € 429,00)

ADX 150 enADVENTIS ll
spec¡f¡cat¡es:

. Buitengewoon goede werking

r lichtgewicht (1500 gram) en

pelecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcfoproceSSofs

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleenADVENT|S ll)

o 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.

. E¡gen ontvverp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: I Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

Draadloze hoofdtelefoons WS 1 (met 2 kanaten) 169,00
ws 3 f 99,00

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.
DeWSIisopvouwbaarenkleinenweegtT0gram. DeW52 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadtijd 2 uur Batterijduur 50 uur.
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De leeuw van Leeuwarden?

Foto: J. Konìng

ecentelijk werd door August

Niemarkt in gestorte grond,

afkomstig van het Oldehoofs-

terkerkhof (St. Vituskerk) in het

centrum van Leeuwarden, een

fragment gevonden van wat waar-

schijnlijk ooit een zgn. aquama-

nile is geweest.

Hoewel slechts een relatief klein brok-
stuk, is het belangwekkend omdat het

hier gaat om een zeldzaam en kostbaar

bronzen voorwerp voor liturgisch
gebruik uit de l3e eeurv (schenkkan of
kandelaar).

Als'pars pro toto' (een deel van het

geheel) is het dus toch interessant.

Het had waarschijnlijk de vorm van

een leeuw; in het Fries Museum is

een compleet exemplaar uit Sneek.

Zekerheid dat het fragment van een

leeuwenaquamanile is geweest, hebben

we echter niet. Er zijn bijvoorbeeld ook

kandelaars en aquamaniles geweest in

de vorm van paarden en ruiters, maar

die zijn zeldzamer.

De'mode'om schenkkannen en kan-
delaars in diervorm te maken ontstond
door contacten met de islamitische

wereld.

Hoe dan ook, wellicht is de kan

ooit gebruikt tijdens de eredienst in
de Leeuwarder St. Vituskerk. In de

vorm van een leeuw zou het daar ook
goed passen omdat dat dier ook het

embleem was van St. \¡itus. Er is zelfs

wel gesuggereerd dat dit leeuwarder

wapendier daarvan is afgeleid.

Bron: M¡ttelolerliche bronzen (Museum für Kunst

und Gewerbe, Hamburg) 1960.

zt

Foto St. Vitus met

de leeuw: Keppel-

stok, uitgave van de

Stichting Alde Fryske

Kerken, december

2006, p.12

Foto: E Kramer



Kees Leenheer / foto's: Johan Bosma, Kees Leenheer

O Denar¡us zj. (790-81 4)

Be-9e eeuw

Franken

Muntheer: Karel de Grote,768-814

Muntplaats: Mogelijk Ravenna

Literatuur: Morrison/Grunthal 308

Zilver

Gew. 1,09 9r., dia. 20,5 mm

€) Denar¡us zj. (790-814)

8e-9e eeuw

Franken

Muntheer: Karel de Grote,768-814

Muntplaats: Mogelijk Ravenna

Literatuur: Morrison/Grunthal 308

Zilver

Gew. 0,88 gr., dia. 16,.l mm

C) Penning zj. (ca. 962-994)

1 0e eeuw

Friesland

Literatuur: llisch 20.1

Zilver

Weer zo'n type dat bijna alleen

maar in Friesland wordt gevon-

den. Dit is een nabootsing van de

munten van Keulen van Otto len
Aartsbisschop Bruno.

@ nondenpenning
Hondenpenning Leeuwarden

Koper

Vz:1858, nr. 1 1

Kz: wapen van Leeuwarden

g Geretoucheerde kling die als

mes is gebruikt.

Vuursteen

Neolitisch,6000 en 3500 jaar

geleden

@ Kerfspits

Vuursteen

Hamburgercultuur

Ø teugel- of riemgeleider
van (paarden)tuigage

brons

1 00-300

G) lolpenning/bracteaat
Van het type Arnhem 4í dus van

het late type uit midden 16e eeuw.

G) eenning, Amsterdamse

Almanak voor het jaar '1767,ter

ere van Willem V.

Vz: Willem de V (1 748-1 806), tekst:
prins van Oranje rond een naar

links kijkend portret.

Kz: een vierkant, inhoud de Al-

manaktekst met daarom heen de

tekst: voor hetjaar onzes Heeren

amsterdamse almanack 1 767

Brons, diameter 37,8 mm. Maker:

Visser.

Kalenderpenning, cadeau voor
zakenrelaties, brons, "17 67 . Zeven

kolommen, voor elke dag van de

week. Wat ik nu in elk geval zeker

weet, is dat de 1e kolom zondag

is. ln deze on-line kalender is te

vinden, dat de maanden februari,

maart en november van het jaar

1 767 inderdaad op een zondag

beginnen. Maar dan.. Kijk je voor

de maand september (6e kolom

op de penning) dan is de week-

dag van de eerste van de maand:

dinsdag I De laatste kolom op de

penning is juni (lVN), de eerste van

die maand begon op.. maandag.

Conclusie: de bovenste kolom laat

de maanden zien, maar de be-

doelde weekdagen van de 1 e van

de maand staan in omgekeerde

kolom-volgorde, dus vlnr zondag,

zaterdag, vrijdag etc tot aan maan-

dag rechts. Dan klopt het aftelsy-

steem. Kalenderpenningen waren

relatiegeschenken, bedoeld voor

zakenlieden. Door de penning bij
je te dragen kon je zien op welke

dag een datum viel en hoeveel da-

gen er nog te gaan waren.Tot de

invoering van de zakagenda (waar

afspraken bij de datum geschreven

kunnen worden) was de penning

zeer populair in Europa. We ken-

nen zelfs kalenderpenningen van

vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

Het gaatje aan de bovenkant van

de penning is er waarschijnlijk

ingemaakt voor het draaggemak.

@ standvoet van een pseudo
(inheemse) Romeinse beker

Aardewerk

2e-3e eeuw

o

ø

o
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Met dank aan: D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk, K. Pannekeet, Anton Cruysheer, R. Holtman

o
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Het was weer zover. De emmers
met oud ijzer(tijd)-vondsten
begonnen weer over te lopen,
dus actie was gewenst.

Alles uitgestald op de vloer om een

keuze te maken. Dit keer zou ik een

bloem op steel proberen te lassen en

nóg een klein ornament. Dit om een

apart gevormd tandwiel te verwerken.

De hoefijzers waren in voldoende mate

aanwezig dus daar moest het meeste van

verwerkt worden. Uiteindelijk werden het

drie bloemen onder elkaar, die trapsge-

wijs worden geopend. Als stengel dien-

den drie soorten betonijzer (6 mm, 8 mm

en 10 mm rond) welke op hun beurt
verankerd zijn met een flinke dikke stalen

pijp van 5 mm dikte. Dit geheel staat op

z'rjn beurt weer in een voetje van beton.
( 20 cm x 20 cm x 85 cm) Dit moest wel

want de'Paardenbloem metsteel'weegt

ongeveer een kleine 40 kg.

Het andere ornament is gedoopt: 'de

Boekhouder'. Dit is een soort krom

tandwiel met daarop een'bril'gelast. Het

geheel is wederom met een paar hoef-

ijzers verbonden aan een oude stalen

strijkbout die als voet dienst doet.

Kortom, na wat laswerk is de tuin weer

'verrijkt'met een paar leuke bud-ijzertijd'
voorwerpen.

Met zoekgroet uit Wely,

Piet van Schuppen
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¡.:'.,I\lØij bieden U een ruim assortiment van

Crieks,Romeins en Byzantijns
Middeleeuws en Provinciaal

Koninkrijk en Overzee

Buitenlands en Archeologie
(wij uerkoþen geen euromunten)

Vraag onze rijk geïllustreerde prijslijsten aan !
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Munthandel C. Henzen
Postbus 42 . NL-3958 ZT Amerongen . Telefoon' 0343-430564 c Fax 0343-430542
E-mail ' info@henzen.org . website; www.henzen org
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FRIESLAND

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

UTRECHT

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

'\

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab, Garrett, Fisher, White's, XP, Teknetics,
C,Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter /
detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen ! / 30 jaar
ervaring, eigen technische dienst

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

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

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

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel O6-22242848
fl evodetectors6planet,nl
www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope lFisher /
White's /Troy Golden Mask
lmporteur: Blisstool / Anderson detectorstelen
+ accessoires

Pieter Maatsstraat 12,'1777 AP Hippolytushoef
rel. (02271 s9 32 86, fax (O227) s9 'l 1 29
mobiel:O6-2O22779O
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

OVERIJSSEL

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

Forti ka Com pany detectiesystemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-

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

list in bodemradarsystemen, diepzoekers,
(onder)waterdetectors. Power Pull supermag-
neten, accessoires etc.
Officieel dealer, advies, verkoop en inruil.
Merken o.a.: White's, Fisher, C,Scope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Wingerdstraat 6, 6641 BN Beuningen
Tel. (024) 677 40 63
w.hofman@chello.nl
www.metaaldetect¡e.com

Schonauwen 54.3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 76'l OS 2'l
www.forti kacompa ny.nl
www.metaa ldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

GELDERLAND

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

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

www.a rena-metaa ldetectors.nl

Atlantis M etaa ldetectors
(Hofman Electronica)
White's / Minelab / XP /Tesoro / Fisher

Breukrand 2'15,5403 LG, Uden
Tel. 041 3 - 25 95 97, Mob. O6 - 44 32 44 1 6
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.n I

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

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML's-Hertogenbosch
Tel. (073) 54811 99,fax:. (073) s48 1 1 95
info@gelan.nl . www.gelan.nl

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

Keepstraat 2,5702 LH Helmond
Tel. (0492) 57 4525
i nfo@metaaldetector.nl
www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

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

Hengelosestra at 29a, 7 521 AM Enschede
tel. (053) 430 05't2, Íax (0s3) 434 s5 58
¡nfo@detect.nl . wwudetect.nl

Hagedoornstraat 1 2, 8800 Roeselare,
West-Vlaanderen. België :. "'
Tel. 051/20.50.06, fax O51/24.O7 .55 ! ' '

' Gsm:O477131.66.56
jpcalmeyn@telenet.be . www.belgadetect.be
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voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer
1 25 woorden naar

Alles van vóór 1500 dient te zijn aangemeld.
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kippenvelmoment
van:

Aflev.2l

DETECTOR MAGAZINE.I23

iedere dag. Die zaterdag besloot ik naar een nieuwe akker
te gaan vlak bij mijn dorp. lk wist dat er in die buurt ergens
een oude boerenschans had gelegen. Die ochtend kwam ik
om een uur of 10 aan bij de akker terwijl de zon begon op te
komen. Het was een mooie dag. Na een half uurtje zoeken
kreeg ik een helder signaal. Gespannen zette ik de schep in
de grond. lkzocht naar hetvoorwerp en kon hem eerst niet
vinden. Na enig zoeken had ik eindelijk het voorwerpje in
mijn hand. Het was een zilveren munt! Een van mijn eerste
zilveren munten!

lk liep verder om mijn baan af te maken. Niet veel verder
kreeg ik een luid signaal! lk groef in de grond en plots had ik
een grote schijf in mijn hand. lk keek er eens goed naar, de
schijf was groen uitgeslagen en ik vroeg mij af of dit nou een
munt was of iets anders. lk draaide het voorwerp om en daar
zat nog een andere munt aan vast! lk werd er stil van; van
spanning keek ik om mij heen, alsof ik bang was dat iemand
mij had gezien."Niemand te zien", dacht ik en bl'lj stak ik de

munt heel snel in m'rjn zak. lk liep verder maar stopte al

snel en haalde de munt weer u¡t

mijn zak. "Nret te geloven"dachtiN

het was toch echt een grote munt
die ik zojuist had gevonden! lk liep
weer verder en v'rjf minuten later
kreeg ik weer een mooi signaal.

Ook dit leek weer een munt te zun.

lk wist echter niet zeker wat het was

en stak ook deze behoorlijk dikke
zilveren sch'rjf maar in mijn zak,"wat
een mooie dag is dit zeg!" dachtik.

Even later ging ik naar huis. Thuis

bekeek ik de aangekoekte munt en

zag hetjaartal 16 staan. lk liet de

munt weken in ammoniak en op een
gegeven moment kwam de kleinere
munt los van de grote munt. lk pakte

lfgn ç b's

de grote munt die

nu goed schoon was

en bekeek hem eens

goed. Het was een

schitterende grote

munt! Uiteindelijk

bleek de munt een

zilveren Philipsdaal-

der van maar liefst zl4

mm uit het jaar 1643

na Chr. te zijn. De

kleinere munt die er

aan vast zat was een

zilveren schelling. De

dikke schijf bleek een

zilveren Spaanse Mat
te zijn. Later ben ik nog eens terug gegaan en heb er nog een

schelling b'rj gevonden. De vermoedelUke muntschat bestond
uiteindelijk u¡t 4 muntenÍ

De muntschat uit het kippenvelmoment van Hugo Sniekers

bevat een door velen gewenste joekel van een zilveren munt.
Hugo zoekt 8 jaar. H'rj zoekt het liefst met z'rjn tweeën, waarbij
het zoeken naar Romeins zijn voorkeur heeft. "lk ben met het
zoeken in aanraking gekomen via mijn zoekcollega Ruud. Als

ik bij hem op bezoek kwam om motor te gaan rijden keek ik
altijd naar de vreemde voorwerpen die hij in de vitrinekast
had liggen. ln het begin begreep ik niet wat het allemaal was.

lk vond het toch wel interessant en op een geven moment
ben ik meegegaan. lk had een detector van de Kijkshop ge-

kocht. Na één keer zoeken heb ik die middendoor geslagen en

daarna gelijk een goeie gekocht, een C SCOPE 2MX. Daarmee

ging het een stuk beter en begon ik ook dingen te vinden. We

gingen op een dag in de buurt van een oude kapel zoeken,

waar we in die tijd altijd gingen zoeken. lk had op die dag nog

helemaal niets gevonden, terwijl Ruud al een handvol munten
had. Eindelijk kreeg ik een goed signaal. lk groef het voorwerp
op en opeens had ik een goudkleurige munt ¡n mijn hand

liggen. Het was een gouden dukaat uif.1729 en Ruud was ook
heel blij voor m'rj. Nu, acht jaar later, is het nog steeds mijn
enige gouden munt'i

Tekst: Gert Lugthart

en jaar of 5 geleden ging ik op een dag, ergens in

september, weer zoeken. lk was nog niet zo lang bezig
met deze hobby, maar was behoorlijkfanatiek en zocht

r'p1D
1 Muntschat van 4 munten.

2 Neolithische stenen bijl.

3 Kleine stenen bijl uit de late steentijd

4 Bronzen beslagplaat van een gesp, datering
l3e-'l4e eeuw. (zie ook pag. 37)

5 Bronzen handvat van Romeinse sleutel.
De ijzeren baard ontbreekt. 1-300.

6 Halve knoot: Keltische enkelband uit de
Hallstatt periode.

7 Bronzen handvat Karoling¡sche sleutel.

I Drie fragmenten van bronzen bijlen u¡t de
bronstijd.

9 Zegelstempel, l4e eeuw.

10 Gouden dukaat Hollandia 1729.
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"Goed bezÍg weer!"
"Een paar weken na het kippenvelmoment zochten mijn zoek-

maat Ruud en ik in een bos. lk vond twee munten en stopte
zezoin mijn zak. Op een gegeven moment kwam de vraag:
"En, nog iets gevonden?"."Ja", anTwoordde ik, "twee muntjes,
Belgisch denk ik'i Het bleken twee zilveren penninkjes te zijn
waarvan één van Edward uit de 13e eeuw. Goed bezig weer!"

We gaan naar de top 10 van Hugo. Op de eerste plaats staat
de muntschat uit het kippenvelmoment. Op de 2e plaats

staan twee stenen bijlen. "lk had naar mijn weten nog nooit
iets uit de steentijd gevonden, ik vind het ook moeilijk dit
te herkennen. lk liep aan het eind van de dag op een akker

te zoeken toen ik recht voor mij een groot stuk steen zag. lk

zag gelijk dat dit wel eens een stenen bijl kon zijn. Het was

inderdaad een bijl uit de neolithische tijd. Dit was echter naar

later bleek mijn 2e steentijdvondst. Eerder had ik al een klein
stenen bijltje gevonden waarvan ik eerst dacht dat het een

slijpsteen was. Deze kleinere stenen bijl is afkomstig uit de

late steentijdl'

Op de 6e plaats staat een knoot. "lk wist niet was het was. lk

kende iemand van Restaura en vroeg hem wat het zou kun-

nen zijn. Hij gaf aan dat het een halve knoot van een vroeg

Keltische knotenenkelband was. Zo'n enkelband bestond uit

een aaneenschakeling van meerdere knoten."

"Laatst heb ik het boek'ln het

spoor van Jezus'gelezen, dat was

wel leerzaam. Verder gebruik

ik voor determinatie het boek

Artefactsl hier staan erg veel

voorwerpen in. lk hoop ooit nog

eens een Keltisch wiel te vinden;

dat zou mooi zijn. Het liefst zoek

ik bij mij in de buurt. Ver weg
gaan wil niet altúd zeggen dat je

ook iets vindt heb ik ondervon-
den!"

10



Vindplaats

Vôrm en materiaal

Collectie/data

Randschrift

Voorstelling

Datering

Literatuur

Opmerkingen

HEILIG EN PROFAAN 3 is een u¡tgave

van de Stichting Middeleeuwse Religi-

euze en Profane lnsignes. ln het boek
worden ruim 1300 insignes op ware

grootte afgebeeld, met gegevens over
voorstelling, vindplaats, afmetingen,
materiaal, bevestigingswijze, dateri ng

en eventuele opschriften.

Het formaat van het gebonden boek is

21 x27 cm, ca. 350 pagina's. Het is een

Nederlandstalige uitgave, met samen-

vatt¡ngen in het Engels.

HEILIG EN PROFAAN 3 vormt een

wezenlijke aanvulling op de eerdere

twee delen:
. Het bevat een groot aantal nieuwe

typen insignes;
. Door spectaculaire vondsten zijn vari-

atie en kwaliteit verder toegenomen;
. Van verschillende in deel 1 en 2 gepu-

bliceerde insignefragmenten zijn nu

gave exemplaren opgenomen;
. Diverse eerder niet of onjuist geduide

insignes zijn nu geïdentificeerd.

HEILIG EN PROFAAN 3 verschijnt juni

2012 en de prijs bedraagt € 60 per boek,

excl. verpakkings- en verzendkosten.

tsBN 978-90-9026619-O

Bestellingen via e-mail: foundation@
medievalbadges.org
Na ontvangst van het betreffende

bedrag en € 7,50 voor verpakkings- en

verzendkosten, zal het boek naar een

adres in Nederland worden verzonden.

Betaling: Sticht¡ng Middeleeuwse

Religieuze en Profane lnsignes,

Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek.

Bankrekeningnr. 0699805767 t.n.v.

Stichting Middeleeuwse Religieuze en

Profane lnsignes

I BAN: N LT4FVLB 06998057 67

BIC: FVLBNL22

Dantumadeel, opgebrachte terpgrond.

Rond met handvat en oog, brons

R.J. Leegstra (is ook de vinder)

s'JoH(ANN)rS.......(NG?)HUM
(zegel van Johannes.... van Anjum?)

Priester voor altaar, waarachter ster

1 4e eeuw

Ongepubliceerd

Helaas is het zegel wegens randschade slecht leesbaar. Met betrekking tot Lombardische

Ietters zijn de H en ook N soms moeilijk uit elkaar te houden. De laatste letter ¡s mogelijk een

M (variant). De lettergreep (NG?) HUM zou dan de laatste element van een toponiem kunnen

zijn, waarschijnlijk de herkomst of de standplaats van priester Johannis. Oude vormen van de

dorpsnaam Anjum hebben bijvoorbeeld; Aenghum of Anynghum (van de familienaam Aninga?) Het tus-

sen liggende maar onleesbare tekstdeel kan de familienaam en of functie hebben bevat. Wat betreft het laatste

kan men denken aan: persona, curatie, sacerdotis, presbieteç plebani, fratis, canonici (in geval van kloosterling)

capelani, clerici etc.

13OO laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collect¡es
H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij, D. Kicken t en H. van Asperen, W. Piron, 5.E. van 't Hof en W Gertsen 2'



Mijn eerste gouden munt
Het is zaterdag 28januari. Na de boodschappen te
hebben gedaan gingen we richting huis. Onderweg
zei ik tegen mijn vrouw dat ik vanmiddag even
ging zoeken op het veldje dat we net voorbij reden.

Want het weerbericht voor de volgende week was

flink onder 0. Op het veldje had ik al enkele keren

gezocht, maar met een paar doorkijkmunten
en veel WOll-spullen (granaatstukken) viel

er niet veel oud spul te vinden.Toch ging
ik er die middag zoeken. Het was toen al

\ \ best koud maar ik liet mij niet kennen,

Gouden Florijn, Keulen

Dietrich von Mörs

(1414-1436].

"Ja ja,zal wel een grapjezijn", hoorde

ik. lk riep nog harder:"Nee, echt een

gouden munt! lk kom nog niet naar huis, ik

zoek nog even verderl'Je weet maar nooit toch?

Wat kreeg ik het even warm zeg. Maar ik ging toch verder zoe-

ken met in mijn achterhoofd die gouden munt. De vondsten

vielen verder tegen, dus dan maar richting huis. Daar stond

mijn zoon mij al op te wachten. "Laat maar eens zien die gou-

den munt'l zei hij - hij geloofde het nog steeds niet. Maar toen
hij uit mijn kokert.je tevoorschijn kwam geloofde hij zijn ogen

niet. "Dat is een hele mooie munt hoor! Er staat alleen geen
jaartal op'i zei hij. Zover had ik nog nlet gekeken. De munt
kwam zo uit de grond en was nog niet schoongemaakt.Toen

vlug op het internet gekeken en we vonden hem.

Echt, het is een toppie van een gouden munt. Als ik in het

Detector Magazine gouden munten zag die door anderen zijn

gevonden dacht ik soms: dat zou ik graag ook willen vinden.

En nu heb ik prijs, ik ben in de zevende hemel en trots op deze

gouden munt. Met deze munt wil ik graag meedoen met de

vondst van het jaar.

Vele zoekgroeten,

Gerord

i:

lt

- \) dus zoeken. Al gauw kwam de eerste

- - ,' i. . munt, een Leopold van België, een 2f: r. ''
i' ¡ . '_-;: cent voor de dag. Ook vond ik weer

=' 
jl het nodige spul van WOll. Er kwam

-.,ì !/ nog een Leopold naar boven en verder

,0

een Willem-cent van 1834.

lk was ongeveer een klein uurtje aan het
zoeken toen er een normaal geluidje door de

koptelefoon kwam. Nu dus maar graven, een klein
schopje de grond in, ik denk ongeveer 10 cm diep. Er lag iets
in het gat dat leek op een munt en wat er uit zag als goud.
lk dacht eerst: 't zal wel zo'n chocolademunt van Sinterklaas

zijn. Maar nee, het bleek zwaarder, het was een echte gouden
munt! lk gaf een kreet van vreugde (al wist ik nog niet wat
het was). Mijn hart ging tekeer en het bloed in mijn aderen
ging wat sneller lopen. Was dit echt of...? lk had een gouden
munt in mijn hand, m¡jn eerste. lk kon niet zo goed zien wat
het was (komt met de jaren) maar goud was het wel. lk belde
vlug mijn vrouw en zoon op met de woorden:"lk heb een
gouden munt gevonden." Het was even stil aan de ander kant.

\r-
Noteer nu alvast in uw agenda!

uhileum-zoekda

3 nouem
Grote akkers - duizenden euro's aan prijzen
prachtige accomodatie
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Laat je mooiste
vond.st ook âan'

;;ã;; ølen\

Zilverschat

Klopt, ik heb wel eens geklaagd dat
ik niet zo vaak zilveren munten vind,
laat staan gouden. Mijn zoekmaatjes

reageerden dan met: ?ls je niet
zoekt dan vind je ook niets.... dus

blijven zoeken Hilbrand'i Tja, waar-
heid als een koe, maar ik heb er al

best wat tijd in gestoken de afgelo-
pen 15 jaar! En ik héb de tijd, ik kan

alle dagen zoeken want ik heb mijn
bijdrage aan de maatschappij ruim-
schoots goedgemaakt. Zo ook op die
maandag 20 februari jongstleden. lk
was enkele dagen daarvoor met een

zoekbroeder op een aantal graslan-

den geweest in Groningen. Door de

vorst die nog in de grond zat konden
we niet al te diep graven. Daarom besloot ik die maandag

terug te gaan, alleen.

lk had mijn oog laten vallen op een stuk grasland die het
dichts bij een provinciale weg liep. Eigenlijk gek, dat zijn de

stukken land waar wij als zoekers niet het eerst op gaan lopen.
Op de één of andere manier blijven we toch ietwat heimelijk
in de verte lopen, uit het zicht met het hoofd diep in de kraag
gestoken met de houding: Val mij niet lastig... je snapt het
toch niet ! Enfin...jullie begrijpen ongetwijfeld wat ik bedoel.

Maar bloed kruipt uiteindelijk toch waar het niet heen kan
gaan... Op dat stuk land had ik na enkele meters lopen al een
stevige piep te pakken. . . een zilveren rijksdaalder. . . 1 959. ..

mooi! Kort daarop. . . nóg een piep, wéér een riks.. . toen weer
een gulden... en dat bleef zo'n 75 keer doorgaan die middag.
Na zo veel graven rust je af en toe uit, vooral op mijn leeftijd.
Je gaat fantaseren hoe die riksen daar nu gekomen zijn en je
checkt of (n)iemand je heeft zien graven als een bezetene...
ook zo'n afwijking onder ons.

De munten zijn niet oud, maar allen wél van zilver en tussen
'1954 en 'l 967. Geen huis in de nabije omgeving te bekennen,

ook geen plek om een buit te verstoppen. Die dag met een

voldaan gevoel naar huis en de munten gereinigd... tjonge...
wat glommen zezeg.Die nacht slecht geslapen want elke

vezel in mijn lijf deedzeervan hetgraven... ikweetdatjeals
zoeker dan niet mag klagen... maar toch. lk had die avond

nog een zoekmaatje gebeld met de mededeling dat ik een

heuse zilverschat had ontdekt. Dáár moet méér liggen, was

het antwoord. Mijn vrouw vulde dat nog aan met:"Misschien
ligt er nog een kist met papiergeld of sieraden"... Tja... dan

wilje die nacht nog wel terug! Dus in de dagen daarop weer
teruggegaan en uiteindelijk heb ik met behulp van twee

zoekmaatjes het aantalzilveren munten weten te brengen op
ruim 120! lk heb mijn zogenaamde tekort wat betreft het vin-
den van zilveren munten toch wel ruimschoots goedgemaakt!

Nog steeds is er de o zo bekende vraag: hoe zijn die dáár nu
gekomen...? lk vrees dat die vraag voor altijd onbeantwoord
zal blijven. . . Mijn vondst is nu geschiedenis en ik hoor wel

eens dat de geschiedenis zich af en toe herhaalt.. . Laten we

het hopen!

Met vriendelijke zoekgroet,

Hilbrand Balk, Groningen
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Hallo, ik ben Kaatje en ben zes jaar en ik kan

lk zit al in groep 3. AI vanaf toen ik nog een

kindje was ga ik soms met mijn pappa en

Wij hebben een hele goeie muntjesmachine

zonder een draadje. lk kan daar nu ook al

mee zwaaien hoor, maar ja, ik ben dus ook
al zes. lk mag bij hetzoeken altijd helpen

om de piepjes uit te graven en in het zakje

te doen. Maar het leukste vind ik scherf es

en kraaltjes zoeken dievan prinsessen en

ridders zijn geweest.

Op ons aardappelveldje liggen heel veel

oude spulletjes. Dat komt omdat daar een

kasteel heeft gestaan zegt mijn pappa.

Mijn pappa zegt dat het een heel mooi

kasteel is geweest maar dat deze nu onder
de grond zit. lk vind dat een beetje raar

want dat is toch heel erg zonde, nu kan je

er niet meer in. De leukste keer dat ik mee

mocht was toen wij naast de oude spulletjes

ook allemaal kleine aardappeltjes hadden
gevonden. Mijn pappa zegt dat toen de boer

de aardappelen van het veldje had gehaald

hij zijn bril niet op had en al die mooie kleine

aardappeltjes was vergeten. Wij gingen toen
na het zoeken daar frietjes van bakken en

dat was heel lekker met heel veel mayonaise.

Maar ik wilde hier dus even een bij4onder

lhaar vijf
Dat

muntjesmach¡ne naar ons aardappelveldje om

wat p¡epjes te doen.

was afgelopen zomer toen het heel mooi
weer was en ik vakantie had van groep 2.

Op een dag vroeg ik aan mijn pappa of hij

met mij op ons veldje wilde gaan piepen

met de muntjesmachine zonder draadje. lk

wilde toen een keer alleen zoeken met het

stokje van de onderkant want dat is mak-

kelijker. Maar mijn pappa zei dat het niet kon

want het mocht niet van de boer want de

aardappeltjes waren nog maar babyS en die

moesten eerst nog goed groeien. Toen zei ik

dat ik dan op het strandje wilde piepen bij

ons voor de deur. Dat komt omdat wij b'rj het

Waalriviertje wonen. Maar mijn pappa keek

helemaal niet blij en zei dat op het strandje

altijd alleen maar troep ligt. Maar ik wilde
toch, zei iktegen mijn pappa. lk vond het

namelijk heel stom want mijn mamma zegt

dat mijn pappa een zwaaijunk is. lk weet
eigenlijk niet zo goed wat dat betekent maar

ik geloof datze bedoelde dat mijn pappa

wel een beetje erg vaak doet piepen. En

toen m¡jn mamma heel boos keek naar mijn
pappa zei hij opeens dat het misschien toch
wel leuk was, omdat het water bij ons rivier-

tje bijna weg was en het strandje heel groot

was geworden en dat we misschien toch wat
ouds konden vinden.

onze

schepje van mijn mamma uit de tuin. Mijn

pappa had het mobieltje vast waar de
p¡epen uit kwamen. Het was best moeilijk

want er lagen heel veel harde brompiepen

bij het strandje. Mijn pappa wilde steeds ook

met de muntjesmachine maar ik vond dat
niet eerlijk. lk mocht nu eens alleen met de

muntjesmachine. Mijn pappa zei toen dat

ik dan wel rustiger moest zwaa¡en omdat ik

anders niks zou vinden. lk vond het eigenlijk
heel stom dat mijn pappa het stokje ook
steeds bovenaan vast hield. Dat moest om-

dat ik nog niet zo goed kon sturen met het

rondje onderaan het stokje. Al snel vonden

we toen grote ijzeren dingen en ook groene

dopjes met rode sterretjes erop. lk heb ze

zelf in het zand gevonden. lk vind die heel

mooi eigenlijk maar mijn pappa niet.

Even later ging ik met mijn pappa naar

beneden op het strandje. Daar waren geen

zandjes meer maar alleen maar blauwe
plakprut. lk had toen een hele grote brom-

piep daar. Mijn pappa wilde die niet maar lK

dus wel. Mijn pappa zei toen dat ik op m'rjn

mamma lijk en ging de grote brompiep toch

maar uitgraven.

,,

Toen we bij het strandje kwamen
gingen we al snel piepen. Mijn
pappa had zijn grote schep vast

en ik mocht met het stokje en het



Dat moest omdat ik die niet zo goed kon

vinden want de brompiep zat heel diep. Het

was een hele mooie grote spijker van ijzer.

Ook vonden we in de plakprut een wit

scherfe van een oud bordje of zoiets. Mijn

pappa zei dat we het beste op het bene-

denplekje vlakbij het water konden blijven

zoeken.

Opeens hoorde ik een hele hoge fluitpiep.

Het duurde heel lang om die fluitpiep in het

gaatje te kunnen vinden. Het was heel gek

want er kwam ook allemaal water uit het

gaatje opeens. lk kon de fluitpiep maar niet

vinden. Het was mijn eerste echte goede

piep zei mijn pappa. Toen ging hij met de

grote schep een hele diepe schep doen.

Toen was de fluitpiep opeens niet meer in

het gaatje. Wij gingen op onze billen zitten

en gingen met onze handen zoeken in het

grote hoopje. lk zag toen opeens een goud-

kleurig muntje en riep naar mijn pappa dat

ik een echte prinsessenmunt had gevonden.

Hij keek heel gek maar werd heel erg blij en

ging toen het muntje bekijken en zei:"Gefeli-

citeerd wijffie... niet normaaljoh'i Ook zei hij

dat het vet cool was dat zo'n klein meisje een

muntje had gevonden. Hij had kìppenvel zei

hij omdat hij zo trots was op mij.

Mijn pappa moest wel heel erg hard lachen

toen ik zei dat het een gouden muntje

was. Hij zei dat het muntje niet van goud

was maar dat dat wel zo leek omdat hij zo

glom en geel was. Toen ging mijn pappa

een moeilijk verhaal vertellen over een

stofzuur... ofzuurstof ofzoiets en onderwa-

ter dingen, ik snapte daar niets van, eigenlijk

nog steeds niet. Toen mijn pappa goed naar

het muntje had gekeken zei hij opeens dat

het eigenlijk niet echt een muntje was. Dat

vond ik maar heel raar. Je kon er dus heel

lang geleden niet mee betalen in de winkel

zei hij maar dat het een muntje was om mee

te rekenen ofzoiets. lk vond dat maar gek

maar mijn pappa weet heel veel van oude

spulletjes want hij doet werken onder de

grond. Op het muntje stond een poppetje

met een kleed aan en een tak in zijn handjes.

Het poppetje lijkt eigenlijk een beetje op

sinterklaas. Mijn pappa deed het muntje in

het zakje bij de spijker en andere brompiep-

jes die ik had gevonden. We hebben nog

heel eventjes doorgepiept en zijn toen weer

naar huis gegaan.

Toen ik thu¡s kwam ben ik gelijk naar mijn

mamma gerend om te vertellen dat ik

een gouden muntje had gevonden. Mijn

mamma was heel blij voor mij.Toen moest

mijn pappa weer lachen en vertelde aan

mijn mamma dat het toch echt geen gou-

den muntje was maar wel een hele mooie

rekenpenning dus. Eentje die hij nog niet

kende en dus daarom wel bijzonder moest

zijn.Hij zei tegen mijn mamma dat het ook

wel heel erg bijzonder was dat een kindje

van vijf zo'n mooi rekenpenning had gevon-

den, zeker omdat het de eerste goede piep

van mij was ooit.

Na onze boterhammen hebben pappa en ik

op de computer gekeken naar plaatjes van

andere rekenpenningen om te kijken waar

onze vandaan kwam en hoe oud ie was.

Maar mijn pappa kon die niet vinden. Nadat

ik en mijn broertje met het muntje hadden

gespeeld deed mijn pappa het gekke muntje

in het vondstenbakje met mijn scherf es.

De volgende dag hebben mijn pappa en ik

nog eens naar mijn muntje gekeken omdat

hij zo mooi was. Mijn pappa zei toen wel dat

het een beetje gek was dat de munt was blij-

ven glimmen en niet donker was geworden.

Dat moest eigenlijk wel zei mijn pappa. Hij

kon het gekke muntje niet vinden op het

internet. Later die dag heeft mijn pappa zijn

zoekvriendje nog gesproken en hem verteid

dat ik dus een bijzondere rekenpenning

had gevonden, Het zoekvriendje van pappa

wilde wel eens een foto van het muntje zien.

Mijn pappa deed een plaatje van de munt

opsturen naar het zoekvriendje en die zei

dus ook dat het een rekenpenning was, al

was het wel een aparte zei hij.

Een tijdje later, een week of twee, en eigen-

lijk toen we het gekke muntje een beetje

waren vergeten, kwam pappa's zoekvriendje

een keer langs om samen met mijn pappa te

gaan piepen met hun muntjesmachines. Hij

vroeg toen of pappa al wist wat voor een re-

kenpenning het nou was maar dat wist mijn

pappa dus nog niet. Toen het zoekvriendje

het gekke muntje zag vond hij wel dat het

muntje een beetje gek deed glimmen en dat

ie best wel zwaar was. Dat vond mijn pappa

toen opeens ook.

De volgende dag heeft mijn pappa een foto

gestuurd naar een muntjesvriendje die heel

goed en snel weet hoe oud muntjes zijn en

waar ze vandaan komen. Mijn pappa kreeg

al heel snel een berichtje terug waarin stond:

feliciteer Kaatje maar met die prachtige

GOUDGULDEN van Metz! Mijn pappa keek

heel raar naar de computer en begon

opeens hele rare bewegingen te maken.

Daarna ging hij ook nog door de tuin rennen

en riep steeds: GOUD, GOUD, GOUDI Daarna

pakte hij me op en toen hebben we samen

gedanst in de woonkamer. Mijn mamma

deed toen ook mee en mijn broertje ook.

Een tijdje geleden zijn mijn pappa en ik

naar het Geldmuseum in Utrecht geweest

waar wij de munt hebben aangemeld bij

een meneer die heel leuk kon vertellen over

onze munt. Ik kreeg toen een mooi boekje

en een poster en we mochten gratis naar het

museum. Dat was dus echt heel tof.

Mijn pappa zegt nog heel vaak dat hij bijna

niet kan geloven dat ik op zo'n jonge leeftijd

en ook met mijn eerste echte goede piep

een heuse gouden munt gevonden heb en

dat dit nog nooit eerder is gebeurd, zeker

niet in ons landje. Hij zegt ook dat er veel

zoekmensjes zijn die al heel lang zoeken

en nog nooit een gouden munt hebben

gevonden. lk moet er dus wel heel zuinig op

zijn. Mijn mamma zegt dat ik van het muntje

wel een paard kan kopen. Pappa doet dan

heel raar kijken als mamma dat altijd zegt.

Mijn pappa noemt het een uniek record en

hij krijgt nog vaak kippenvel als hij er aan

terugdenkt. Wat wel een beetje zielig is

voor mijn pappa Ìs dat het zoekvriendje van

pappa mijn verhaal een sterk verhaal vind en

het dus eigeniijk niet gelooft. Hij denkt dat

mijn pappa het muntje expres voor mij zou

hebben verstopt en dat mijn pappa gewoon

niet wist dat het een gouden muntje was.

Mijn pappa vind het wel een beetje moeilijk

en stom dat zijn zoekvriendje mijn toch echt

waar gebeurde verhaal niet gelooft. Alhoe-

wel pappie: jij geloofde mij ook niet toen ik

gelijk al zei dat het een gouden muntje wasl

PS. Pappa, wanneer mag mijn prinsessen-

muntje weer uit jouw muntenboekje?

Kaatje

Met dank aan:

' Arie van Herwijnen voor de supersnelle deter-

minatie en prachtige foto.
. Arent Pol voor de hartelijke ontvangst bij de

aanmelding in het Geldmuseum.
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Metaaldetect or mee op vakantie?

Lllr¿i f <rajüer¡ cË k 3,.¡u l' i,'r ¿i {JeFt

c¡lre ¡r å¡ et rì I ercr !ì fl Ë1ì (i ¡i v¿l f't

cle metaaldetectoil $f]

vakantie. Op de vraag

of je in een ander iand

ook nrag zoeke¡r met de

metaaldetector is niet zo

eenvoudig een antwoord

te geven" Nätui"trli¡k karl

,je or:m lijst nret l¿r¡ieie¡r

s¿rnenstellel:, maar zelfs

[:inne¡r een beBaalcl iarrel

ç¡eÊe{en son¡s verse iril

lenc{e n'egels.

ln Duitsland is het zoeken, mits
men zich aan bepaalde regels

houdt, in aantaldeelstaten wel

en in een aantal andere deelsta-

ten absoluut niet toe gestaan.

De boetes bij overtreding zijn

daar niet mals. ln Spanje blijkt
dat je wel op het Canarisch

eiland Lanzarote mag zoeken,

maar op sommige andere stran-

den zijn verboden.

ln Frankrijk is het zoeken met de-

tectors niet helemaal verboden
maar ook niet zomaar toege-
staan. Het zoeken op stranden

stu¡t vrijwel nergens op bezwa-

ren, uitgezonderd de stranden in

Normandië waar de geallieerden

in 1944landden. Op sommige
stranden is het zoeken alleen's

avonds toegestaan.

ln het binnenland moet men

zich voorzien van de toestem-
ming van de autoriteiten (de

prefect van de regio). Deze toe-
stemming schijnt in de praktijk

redelijk makkelijk ver-

krijgbaaç maar verschilt
ook weer per regio.

Blijft u in eigen land, dan zien

we dat Nederland het verdrag

van Malta heeft ondertekend
maar dat je eerst moet kijken

in welke gemeente je mag

gaan zoeken. Bijvoorbeeld de

gemeente Over-Betuwe niet en

gemeente Neder-Betuwe weer

well

Kortom: informeer eerst via je

touroperator of op'eigen kracht'

bij de lokale autoriteiten of het

meenemen van je detector naar
je vakantieadres wel zinvol is.

Met dank aan

P. van Schuppen
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Bel ons voor een scherpe aanbiedi'ng
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Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.nl en bestel vanuit je
Wij zorgen voor een sne[[e levering van:
Detectors . Accesoires . Scheppên . Occasions

Wi[ je ons Liever bezoeken?

Maak dan even een afspraak: 0:492-51 45 25 / 06-534.090 96

Luie stoet.

Munsters
Detectie



Aan de vraagbaak werken mee: J. Koning, ).Zijlstra, D. Dijs, K. Leenheer, R. Holtman, A. van Herwijnen, C. Feveile, E. Kramer,

A. van Herwijnen en W Spoelder.

Vraag I
Aan de kust in Noord-Spanje vond ik deze gouden 8 kantige kleine

ring. De buitenmaat is i.7 x1.4 cm; de binnenmaat 1.3 x 1.1 cm.

Hoogte aflopend van 4 naar 3 mm. De inscriptie lijkt mij een paardje.

Uit welke periode komt deze ring. De vormgeving vindt ik erg onge-

woon. Wellicht Grieks? Ik hoor graag van u.

Groetjes Peter

Vraag 3

Van Gerard v.d. Pluijm kwam een vraag binnen over deze

medaille.

Antwoord: De medaille is een religieuze hanger, koper,

1 900, draagpenn¡ng ter ere van de H. Cornelius, patroon

van Bokhoven.

Voorzijde: borstbeeld van de heilige naar rechts. Corne-

lius heeft een tiara op het hoofd en een hoorn van een

koe in de linkerhand. Omschrift: ST CORNEILLE PRIEZ

POUR NOUS Keerzijde: Een hoorn op een voet met erbo-

ven een krans waardoorheen een palmtak steekt. Ovale

hanger met oog en ring. De hoorn (lat. Cornus) zinspeelt

op de naam van de heilige. Men is in verband hiermee

de heilige Cornelius gaan vereren als patroon van het

hoornvee. De tiara wijst op het pausschap en de krans

en palmtak zouden naar het martelaarschap verwijzen,

hoewel Cornelius niet als martelaar is gestorven.

ln Brabant wordt de heilige Cornelius ook S¡nt Knil-

lis genoemd. Hij werd in de Middeleeuwen een echte

volksheilige en de devotie voor hem raakte juist hier

sterk verspreid. Cornelius behoorde tot de zogenaamde

'noodhelpers'bij ziekten en moeilijkheden. ln het hertog-

dom Brabant waren er vier veeheiligen: Sint-Antonius

(varkens), Sint-Quirinus (paarden) Sint-Hubertus (honds-

dolheid) en Sint-Cornelius dus voor het gehoornde vee.

Meer over deze heilige is te vinden op:

http://nl.wikipedia.orglwiki/Paus-Cornelius

http://www.heiligen.net/heili gen/09 / 1 6/

09- 1 6-0253-cornelius.php

http://www.bhic.nl/site/popup.php?id=1 1 262

e.:l! Antwoord: Gezien zowel de vorm als gra-

vering is het heel goed mogelijk dat het een

Romeinse ring zou kunnen zijn.

t6

Yraag2
Zor graagwl\en weten wat dit voor voorwerpen zijn, ze worden met

enige regelmaat door diverse metaaldetectoramateurs op Groninger

stortakkers gevonden. Zelf houd ik het op klepels, maar dit kan tot nog

toe door niemand worden bevestigd.

Ik heb het al op diverse fora geprobeerd zonder enig resultaat. Er zijn

meerdere zoekers in determinatie van deze voorwerpen geïnteresseerd.

Ik hoor het graag van u.

B.v.d.,M.v.g., Gruno.

Antwoord: Gruno, onze specialisten komen deze voorwerpen, die ook

buiten het Groningse worden gevonden, zelf ook regelmatig tegen.

Het lijkt erop dat ze oorspronkelijk ergens aan vast geklonken zaten en

de meeste hebben nog een oog. We denken echter niet dat het klepels

zun, maar wat het dan wel is? Het oog heeft vast tot
doel gehad om het voorwerp op te kunnen hangen.

Aan een spijker ofvia een stuktouw. En dan het

ontbrekende stuk wat er aan heeft gezeten, was

dat van metaal of een ander mater¡aal. Want het is

wel duidelijk dat het uit meerdere onderdelen heeft

bestaan.

Naspeuringen in Roebuck-catalogue (1 908) leverde

ook niet ¡ets op wat met deze voorwerpen in ver-

band gebracht kan worden. Gezien het patina zijn

het voorwerpen uit de 19el20e eeuw.

Wellicht kan een lezer licht brengen in dit verhaal?

,-'t/ .tt r-.4,'1 ;
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 11,8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Yraag4
Geachte heer, tot mijn grote verbazing zag ik in de

jubileumuitgave een foto van een bronzen armband uit
de 2e eeuw. Uit mijn oudijzerpotje (waar de stukken in
gaan waar ik even geen raad mee weet) heb ik deze stukjes

gevist. Ik herkende ze gelijk en vergeleek ze met de foto.
Ik heb dit gevonden op een veld in West-Friesland, waar

ik ook al eens een muntgewichtje heb gevonden (eerder

getoond in de vraagbaak). lk vind het leuk a1s u laat weten

wat u er van vindt.

Met vriendelijke groet,

Ron Keft

Antwoord: Uit mailverkeer en een telefoontje bleek dat

het toelopende stuk geschuurd is omdat gedacht werd

dat het van ijzer was. De diameter is buitenwerks 6 cm en

binnenwerks 5 cm.

Omdat determinatie via een foto altijd riskant is gaat

Ron langs bij het Archeologisch depot van de provincie

Noord-Holland in Wormer. Hij houdt ons op de hoogte als

er wat bijzonders uitkomt.

Reactie op de vraagbaakl2l:
Beste Johan Koning, naar aanleiding van de vraagbaak van

maarf 2072 wilde ik je graag verder infolmelen over het
voorwerp op pagina 39 (rectificatie vraagbaak 1 19 - vraag

3). Dit is, zoals de heer Hendrikse al aangaf, inderclaad een

deel van de beslagplaat van een laat-middeleeuwse gesp.

Wat mij bekend is, is dat deze gespen rond het einde van

de 12e en in de 13e eeuw zijn vervaardigd in de Franse

plaats Limoge. lH.et zijn zeer kenmerkende gespen met een

brede beugel en rechte tussenstijl. Op de scharnierende

werden dan weer verguld. Helaas heb ik geen

maar mogelijk kan de vinder hier verder mee

rechthoekige beslagplaat is vaak een

uitgewerkte en verhoogde (fabe1)

dierflguur geplaatst. Deze plaat is

weer vaak met vier pennen aan de

onderliggende (vlakke) plaat beves-

tigd (waardoor het niet gek is dat

deze plaat vaak los wordt gevonden).

De holten rondom het dierfiguur
werden opgevuld met emaille. Dit
gebeurde vaak eveneens met de

beugel van de gesp. De overige delen

literatuurverwijzing kunnen vinden
komen.
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Bijgevoegd zijn foto's van mijn gevonden exemplaar. Deze is compleet. De afme-
tingen (lxb) van de gehele gesp zijn 58 x 29 mm. De gespplaat is 35 x 16 mm. De

emaille is helaas verloren gegaan. Er zijn echter nog wel verguldingsresten te zien

De complete gespen zijn trouwens uiterst zeldzaam te noemen.

Vliendelijke groet, Gerben van Bergeijk

Redactie: Wessel Spoelder plaatst de datering van de gespplaat in de 1 3e-1 4e

EEUW.

Bronnen die ik tot mijn beschikking heb zijn o.a. Scmuck aus drei jahrthausenden

Hanns -Ulrich Haedeke 2000b12.122, gedateerd 1220-1240. Dit soort dateringen
worden ook aangehouden voor soortgelijke gespen in 'Gürtel des hohen und

späten mittelalters' -fi ngerlin llse

Zie ook: http://www.dirk-kenn is.be/Early Medieval_Art_Ottonia n.html

Ook de Fransen waar waarschijnlijk dit type gespen gemaakt werden, houden een

datering aan van 13e of 14e eeuw. Hieronder een exemplaar van Wessel.
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Fisher CZ-21
De aarde wannt op? ln het water vindt u verltoeling!

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

legendarische

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

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.

GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

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 nodig.

ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discriminatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batterijcompartiment.

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

dealers! ¿a<
1z-NIEUW!!

Nieuwe 15 inch zoekschijf

voor Fisher F70 en F75. \

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw t¡jd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met vooruerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

lL
t

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maaK u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4

Met de Fisher F4 introduceert

Fisher een dig¡tale alleskunner,

en dan ook nog eens aantrekkelijk
geprijsd.

Met behulp van de 4-toons objectidentif¡cat¡e

en de numeriek targetidentificatie, weet u waar

u opglraven wilt.Tijdens het p¡npointen weet u automatisch

de diepte van het object.

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

concentrische zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzüdige detector voor een

schappelijke prijs.

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine goudklompjes, dunne

gouden kettinkjes en kle¡ne vooruerpen.

- Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

Het resultaat mag er zÜn I

Een detector met een frequentie

van 19 kHz, uitstekende
gevoel igheid, verbl uffende

diepgang, en uiteßt betaalbaar!Met instelmogelijkheden voor frequentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

De F2 laat zich eenvoudig bedienen,

mede door het goed uit te lezen LCD display.

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

€:
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CS6MX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze
detector prettig in de hand, degelijkheid staat hoog in het vaandel.
Ook bij deze detector staat de frequentie l7k1z aan de basis voor veel
zoekplezier.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zonder
digitale uitlezing, Met instelbaar ijzervolume en discriminatie volume heeft u goede
troeven in handen om waardevolle voorwerpen te onderscheiden van oud ijzer.

Automatische en instelb. grondbalans.

De juiste ligging kan worden bepaald door middel van pinpointen,

Bedien ingskast afkoppelbaar.

Wordt geleverd met 8 x 1 l "schotel.

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detecfiesystemen B.V.
Hel Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 1199 [ox: +31 (0)23 548 I i95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3MX

De C53MX is een hoogwaardige professionele detector, De 17 kHz frequentie is ontwikkeld
door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.

Al 25 jaar lulstert C.Scope

naar ervanngen van

zoekers, en gebrulkt dit een

goede detectors te maken. ..

De C53MX is makkelijk in 
'¡

gebruik, ook voor beginners.

De behuizing is afneembaar, en kan
aan de riem worden bevestigd.

De CS3MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors,

- Ruim 35 ioor ervoring
- Alle modellen op voorrood
- Officieel importeur C Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding
- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)

rD'
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Wij verwelkomen u groog mel een kopje koffie in onze showroom voor uitgebreid odvies !

Delector Plozo is een iniliotief von Willlom en Adrie von der Bolt Melooldeleclors

0413 - 25 95 97 conlqct@deleclorplozq.nl 06 - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsproqk ook Ín Almere en Bredq
www.deleclorplozo.nl Breukrqnd 215,5403 LG, Uden


