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die voldoet aan

Zoekt u een
metaaldetector

uw eisen en wensen?
Ons doel: goed en objectief adviesf

Mathijs & Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel.: 0227 - 59 32 86
Fax: 0227 - 59 11 29
Mobiel: 06 - 20 22 77 90
E-mail: info@djlaan.nl
Website: www.djlaan.nl

Online betalingen worden
uitgevoerd het nieuwe betaal
systeem Omnikassa!

Bezoek onze website of

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

bescherm hoezen, detectortassen, pi n pointers, detectorstelen, RVS en

kunststof scheppen, hoofdtelefoons, zoekschijven, goudpannen,
waterhandschoenen, batterijen, accu's, magneten, etc., uit voorraad leverbaar!

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

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

. Wij geven een goede inruilprijs voor uw gebruikte detector.

. Altijd een zeer gevarieerd assortiment gebruikte metaaldetectors met schriftelijke
garantie en inruilmogelijkheid op voorraad.

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

. Ruim957" van de online bestellingen gaan dezelfde dag nog de deur uit, zodat u deze

. de volgende dag in huis heeft.

voor een vr¡¡blijvende afspraak!



onl¡ne bestellers
ontvangen een

leuke verrassing !

De eerste 50

*vanaf 1 september
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Belangrijke adressen

Opgove van nieuwe leden, opzeggingen, adreswiizigingen' Iedenpas'

vrogen over de contríbutie enz,

Postadres: lt Nije Paad 2, 846TTAVegelinsoord

e mail: ledenadministratie@detectoramateur nl

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging

Postadres: lt Nije Paad 2, 8467 TA Vegelinsoord

e-mai l: secretariaat@detectora mateu r nl

Redactie Detector magazine
Kopij en ondere inzendíngen voor het magazine

Postadres: Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,

e-mail: redactie@detectoramateur nl

Vraagbaak Detector magaz¡ne
V roge n over bo demvon d ste n
Postadres: Prinsessenweg 1 1, 8931 EC Leeuwarden,

e-maìì: vraagbaak@detectoramateur nl

Zoekdagen en contact importeurs / dealers
Vrag e n, s u gg e sti e s e n z. over zo ekda g e n, d ete r m i noti ed a g e n

e-mail: zoekdag@detectoramateur nl

Ledenpas
Voor het verkijgen van een ledenpos dient u een pasfoto op te sturcn met

op de ochterzijde vermeld uw noøm en ad¡es oon:

Postadres: lt Nlje Paad 2,846TTAVegelinsoord

e-mail: ledenpassen@detectoramateur.nl

Website
www.dete cto ra m ote unn I
e mail: redactie@detectoramateur.nl
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Advertenties
Het bestuur behoudt zich het rechtvoor advertenties zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertenties doet de redact¡e van het Detector Maga-

zine c.q. de vereniging De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofdiensten.

Advertent¡eaquis¡t¡e
Advertentievoorwaarden en -tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.

E-ma¡l: stud¡o@creatYPe.nl

Vormgev¡ng en product¡e
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (0512\ 54 52 40,ww.creatyPe.nl
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De Marne, Leens
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middel van don ook, zonder voorcfgoon'

de, schilftel¡jke toestemming van de redaaíe.

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekda g@detectora mateur.nl

Algemeen bestuurslld
Anneke Groothoff
a.g roothoff6detectoramateur.n I

Lidmaatschap veren¡g¡ng

Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt altijd per kalen-

derjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend met een jaar verlengd.

Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 december schriftelijk of via email bij de

ledenadminstratie binnen te zijn.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer per jaar. Degenen die vóór 1 5 juli lid
worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van datjaar en betalen

€ 33,00 (6 Magazines). Degenen die na 1 5 juli lid worden ontvangen alleen de

nog te verschijnen magazines van dat jaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij

aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een betalingsverzoek voor € 33 (heel

jaar) of€ 1 6,50 (halfjaar). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ontvangt u

dan een acceptgirokaart voor de contributie van het nieuwe jaar.

Contribut¡e per lid per jaar in Nederland € 33,0O

Contr¡butie per lid perjaar buiten Nederland € 38,00

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



Van de voorzitter

Drempel-
verl-agen I
Op het moment dat ik d¡t voorwoord schrijf
sta ik op het punt om op vakantie te gaan

naar ltalië. lk beheers me dit keer en laat de
metaaldetector maar thuis, ook al lijkt mijn

vakant¡ebestemming me nou typisch "Romeins"!

Op de onlangs gehouden ledenvergadering heeftJan Ringenaldus
zich gemeld als vrijwilliger. Jan gaat activiteiten verrichten op het
gebied van de samenwerking met de archeologie. Jan, welkom en
veel succes en plezier gewenst met deze werkzaamheden!
Al langere tijd proberen we de aanlevering van materiaal voor
het magazine te stimuleren. We zijn aan het nadenken over hoe
we de drempel kunnen verlagen voor het beschikbaar stellen van
materiaal voor het magazine. Bijvoorbeeld door de website zo aan te
passen dat je in de toekomst ook via onze website foto's beschikbaar
kunt stellen. Heb j¡- ook ideeèn om de aanlevering van materiaal te
stimuleren dan horen wij dat graagl

Ook doen we regelmatig een oproep in het magazine met het ver-
zoek je aan te melden voor een interview of artikel. Daar krijgen we
helaas maar weinig response op. Wellicht denk je dat alje vondsten
van museale kwaliteit moeten zijn,maar dat is natuurlijk helemaal
niet nodig! Een mooie duit of een tapkraan is ook al leukl

Op de akkers hebben al weer de eerste oogstactiviteiten plaatsge-
vonden en diverse akkers zijn al weer beschikbaar. persoonlijk kan
ik niet wachten en heb er na een zeer magere zoekzomer weer erg
veel zinl

Op 3 november wordt de jubileumzoekdag gehouden in Doesburg!
Albert van Es heeft een fantastische locatie geregeld aan de lJssel en
hopelijk treffen we elkaar daar!

Gert Lugthart

Vwnigingsn¡ruluus
Het RGV is eigenaar van een

aantal recreatiegebieden waar
wordt gezocht op het strand en
in het water. Insteek van deze
brief was de vraag waarom het
RGV overging tot het uitschrij-
ven van jaarlijkse zoektoestem-
ming, met daaraan een kosten-
plaatje.

Van de redactie

IIet s,oekers-
bl-o ed begint
te kriebeten
Lekker wandelen in de natuur over wegen waar
ooit Kelten en Romeinen hebben gelopen. Het
bekijken van oude restanten uit het verleden
zoals bijvoorbeeld De Porta Nigra (een nog compleet Romeins
poortgebouw in Trier), een kopermijn gebruikt door de Romeinen,
thermen, tempels, villa's, een Keltische ringwalburcht, menhirs,
bronstijdgraven, kastelen en kerken. Voor mij is vakantie als het even
kan ook cultuur opsnuiven, een duik nemen in de historie van de
streek waar ik dan ben.

En als je dan tijdens die wandelingen van die prachtige akkers ziet,
waar het graan al geoogst is, gaat het zoekersbloed kriebelen. Even

kijken of je wat scherúes e.d. ziet...., had ik de detector nou maar
mee...

Thuisgekomen kan ik ook bijna niet wachten om voor de eerste keer
sinds geruime tüd weer eens te gaan zoeken. ls het graan er al af, wil
de mais een beetje groeien. Vorig jaar kon ik de mais bijna wel de
grond uit kijken, zo lang duurde het.

Nog even bij Klaas en Johan langs om de jaarlijkse zoektrip in
september naar Engeland te bespreken. Elk jaar vullen we het zelfde
lijstje in van wie de koffie en het afwasteiltje meeneemt. Hoeveel
bier er mee gaat, enz. We kunnen bijna niet wachten om de reis te
beginnen.

Nog even de caravan voor het naseizoen op de camping zetten en
de detectorspullen van het spinnenrag ontdoen. Batterijen kopen,
gelijk genoeg voor een heel zoekseizoen. De schep slijpen, de
kokertjes voor de vondsten klaar leggen, de detector even testen.
Oh ja, de kaarten met de favoriete akkers erop. Nou voor mij kan het
zoekseizoen beginnen!

ls het zoekseizoen voor jou ook al begonnen? Uiteraard zijn wij
benieuwd naar je laatste vondsten en verhalen.

Kees Leenheer

DE detect oI AMATEUR

Update: Water en strand-
zoeken op de recreatie-
gebiedenvan hetRGV.

ln het vorige nummer hebben
wij u bericht over de brief die
opgestuurd is richting het RGV.

Na een dialoog met het RGV

begrijpen wij hun standpunt en

komen wij tot de conclusie dat
het RGV in het volste recht staat

om d¡t zo te doen. Het RGV legt
uit, dat het sinds 2010 een pr¡vate

onderneming is geworden, waar
juridisch gezien ook het privaat-

recht voor geldt. Op basis hiervan

geldt ten aanzien van het zoeken

met de metaaldetectot dat er

toestemming dient te zijn van de

grondeigenaar (in dit geval het

RGV). Het blijkt dat het RGV al

langere tijd schriftelijke toestem-

mingen heeft uitgeschreven, dit
gebeurde toen kosteloos. Nu het

dus een onderneming is gewor-
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Voor deze jubileum-zoekdag hebben we flink grote akkers net buiten

de oude hanzestad Doesburg. Er wordt naar verstopte prijspenningen*

gezocht waar prachtige prijzen mee zijn te winnen. Speciaal voor deze

Prijzen o.a.:
Diverse detectors.
Boeken, scheppen
Pi n-poi nters, koptelefoons
Waardebonnen
Thumblers
Oplaadbare batterijensets
Loepjes
Digitale weegschalen
Detectortassen
Petjes,T Shirt.s, enz., enz.

tt

jubleum-zoekdag hebben we een prijzenpakket van ongeveer

€ 8000,00!!Wijzijn deze dag te gast op Camping lJsselstrand.

Uiteraard zijn er op deze dag diverse detectorimporteurs- en dealers

aanwezig waar u de nieuwste detectors en accesoires kunt bekijken.

Þ)
a/''

Een DDA-zoekdag is oltijd een gezellige dog voor het hele gezin.

Programma
09.00 Zaal open
'10.00 Opening voorzitter
10.30 1e zoekwedstrijd
'l 2.30 Jeugdwedstrijd llm 121aar

14.00 2ezoekwedstrijd
16.30 Prijsuitreiking

Deelname zoekwedstrijden
Prijs: leden € 15,00 p.p.
Prijs: niet leden € 25,00.
Opgave als nieuw lid is natuurlijk mogelijk
(betaling lidmaatschap op de zoekdag).

Gezinsleden van betalende DDA-Ieden ontvangen € 10,00

familiekorting p.p. op het inschrijfgeld en betalen € 15,00 p'p.

Voor bezoekers die alleen voor determinatie, of uit belangstel-

ling komen is de toegang gratis.

x Voor de vetstopte penningen

wordt een ander systeem

gehanteerd, ledereen heeft

kans op prijzen.

Locatie
Camping lJsselstrand
Eekstraat 1 8
6984 AG Doesburg
Tel. 0313-472797
info@ijsselstrand.nl

www.ijsselstrand.n I

DOESB U RG
Wie over de lJsselbrug komt en de stad binnen rijdt, denkt even

dat de tljd hier stil heeft gestaan. Weinig steden in ons land zijn

zo gaaf bewaard gebleven als deze oude Hanzestad

Doesburg wordt voor het eerst vermeld ln een akte gedateerd

tussen I 053 en 1 071. De omgeving moet toen bestaan hebben

uit moeras met hier en daar een al of nÌet bewoonde zandop-

duiking, De naam herinnert overigens nog aan die ti.jd. Volgens

taalkundigen duidt does, duis, doze enz op een met bomen of

struiken begroeid moeras Vanaf omstreeks het.iaar 1 000 kan

men van permanente bewoning spreken. Doesburg zou dan

zoveel betekenen ¿ls berg, burcht of nederzetting te mìdden

van derqelijk gebied.

Een determinateam is aanwezig om uw vondsten te bekijken.
R. Holtman - gewichten, D.J. de Wit- muntgewichten,
J. Pelsdonk - middeleeuwse munten, D. Dijs - algemeen-modern,
W. v.d. Brandhof - Romeins, W. Spoelder - middeleeuws
Kijk voor laatste update op de website.

Fotografie
Op deze dag is ons fototeam aanwezig om de mooiste en interessantste vond-
sten te fotograferen.

Wilt u eerder komen of het gehele weekend

blijven, op deze pracht¡ge camp¡ng kunt u o.a.

blokhutten en chalets huren. Neem contact op

met de camping voor de mogeliikheden.

Kijk op www.detectolamateuLÍl voor

meer informatie, de laatste nieuwtjes en de

spetiale'iubileum'dag aanbiedingen'
van de dealefs. (wekeliike update)

Sponsors zoekdag: o.a. Fa. Detect - GerÍGesink; Gelan
D.J. Laan Handelsonderneming, MidHolland detectoren, Detector Plaza,lkzoekeen boeh enz'



den, moet men dus ook geld

verdienen om de boel draaiende

te houden. Een van de nieuwe
gevolgen is dus; een vergoeding

vragen voor het uitschrijven van

de toestemmingen. Het is zeker

niet zo dat alleen de zoekers nu

de dupe zijn; deze regeling geldt

ook voor vissen, barbecueën,

duiken of het organiseren van een

evenement.

Dat het vervelend voelt om te
'betalen'voor het zoeken begrij-
pen wij, maar wij denken dat we

vooral blij mogen zijn dat we op
hun privégebieden kunnen en

mogen zoeken. Men draagt ons

zeker een warm hart toe, maar

men wil wel dat dingen verlopen
volgens hun reglementen.

Ons advies is dan ook; zoekt u op
een van de RGV-recreatiegebie-

den, respecteer de regels van het

RGV en vraag zo'n toestemming

aan, ad € 32,50. Heeft u moeite

met h u n regels/voorwaarden,

zoek dan een ander plekje om te
gaan zoeken. Weerstand bieden

heeft geen zin en kan alleen

maar één gevolg hebben; een

totaalverbod op het zoeken op

hun gebieden. Men is en blijft
de eigenaarvan het gebied.

Volledige informatie ten aanzien

Enkel- d e eseL stoot zLeh twee maal-

Eindelijk vakantie! Ook dit jaar duurde het weer veel te lang voordat

de bel ging. Vakantie: een paar weekjes heerlijk niets, en alles mag.

Voor ons is het dit jaar wel heel bijzonder, we gaan sinds lange tijd

eindelijk weer eens met zijn tweetjes weg. De kinderen zitten Iekker

ergens anders vakantie te v¡eren en wij hebben weer heerlijk de tijd

aan ons zelf. Zoals vaker, gaan we ook dit jaar afreizen richting Enge-

land. We hebben een nieuwe tent gekocht welke ruÌmte biedt aon het

Engelse klimaat: een voortent met z¡truimte voor tijdens

de buien. Het inpakken gaat voorspoed¡g, de auto lijkt

wel een uit de kluiten gewassen olifant vol spul. Als

laatste nog even de meterkast ontru¡men, de oplet-

tende Iezer weet wat dit ¡nhoudt: schepje, detectortje,

zoekschort en batterijen. Onder het mom van'beter mee

dan om verlegeni gaan vaders spulletjes mee.'s Avonds

nog een slokje met onze buren en we zijn los. Cd-tje erin

en de oude klassiekers leiden ons richting de havens

van Frankrijk. ln het vroege ochtendgloren rijden we

Engeland getrouw aan de linkerkant binnen. Strenge

controles bij de douane verklappen dat de Olympische

spelen zijn begonnen. Bij de aanblik van onze blauwe ogen konden

wij door, het land van oorsprong in.

Langs's Heren wegen zag ¡k al tot m¡jn vrees dat alle velden nog keu-

rig volgeplant stonden te wuiven in de wínd, de meterkast had net zo

goed gevuld kunnen blijven. Maar goed, het ¡s vakantie, er zijn meer

leuke dingen op de wereld dan alleen zoeken?!

Eenmaal op de camping wat ¡nformat¡e verzameld over wat er

ollemaal te beleven valt in de regio. Eén von de dingen die ons leuk

leekwas een rommelmarkt vlakbij Colchester de volgende dag. Dus,

wekkertje gezet en vroeg onder de wol, want die dingen hebben ze

daar een uur eerder. De volgende ochtend een snelle hap en koffie en

wíj onderweg richting rommelmarkt, vriend TomTom deed goed zijn

best om ons de weg te wijzen. We kwamen een heel eind, alleen de

rommelmarkt bleef uit het zicht. Straatje heen, straatje terug, links,

rechts; geen rommelmarkt. Gelukkig zagen we een gedaante verschij-

nen, een vriendelijk oude man die zijn wandelingetje aan het maken

was, kon ons vertellen waar we moesten zijn. Eindelijk waren we op

de rommelmarkt, met net zoveel rommel als bij ons. Een paar Engelse

dingetjes gekocht, waaronder een paar leuke boeken. Hetwas een

leuke, gezellige rommelmarkt en we begrepen dat

deze er wekelijks was. Renske en ik keken elkaar aan

en dachten:'Misschien leuk voor de volgende week.'

Voor die mensen die ook eens naar Engeland op

vakantie willen, go als het even kan ook langs de

stad Colchester. Het is de oudst geregistreerde stad

van Engeland, oud Romeins met een geweldig Ieuk

museum vol met vondsten u¡t opgrav¡ngen en van

metaalzoekers. De stad is uiteindelijk door de Kelten

heroverd en de Romeinen, een kleine 30.000, zijn

allemaal een kopje kleiner gemoakt, watwaarschijn-

Iijk verklaart waarom de Engelsen nu nog steeds zo klein zijn.

Het zoeken werd voor m| deze ronde niks, dat was duidelijk. Renske

zei: "Waarom gaan we niet nog een keer naar die leuke rommelmarkt,

kun je toch nog even zoeken?" WÌj weer vroeg op pad en zoals elke ezel

kon ik ook deze keer de juiste weg naar de rommelmarkt niet vinden.

lk zat nu aan de andere kant van de stad en was de weg compleet

kwijt. Gelukkig zag ik in de verte iemand lopen. tk stopte naast de

man, hij kwam díchterbij en zei: "Het is nu iets gemakkelijker dan

vorige week;twee keer links en je rijd er zo op af."

Klaas Bot

van de regelgeving van het RGV

is te vinden op hun website www.

rgv.nl

Namens het bestuur,

Klaas Bot

;ì

COLUMN



Regen aan pockets

Twee zekerheden heb je als je op

vakantie gaat in Nederland.

Natuurlijk fiets je midden op

de heide, ofje hebt net alles

uitgestald op het strand, als je

opeens druppels voelt. Naast een

overvloed aan regen kun je ook

rekenen op een overvloed aan

braderieën. Natuurlijk verschuilt

de braderie zich achter þezel-
lige' namen zoals Veluwemarkt,

Oudhollandse markt of in het

prachtige Drentse Dwingeloo,

Siepelmarkt. Divers in naam,

maar uniform in aanbod; vaste

ingrediënten zijn onder meer

de sokken-, horloge- en viet-

namese loempiakraam. Met

een beetje geluk heeft ook een

boekenhandelaar zich tussen de

marktkooplui genesteld. Deze

boekenkramen, maar ook de

kringloopwinkels, zijn de plaat-

sen waarje een thans bedreigde

boeksoort nog volop aantreft: de

informatieve pocket.

De jaren '60 en'70 van de twintig-
ste eeuw zijn de hoogtijdagen van

de informatieve pocket. Voor veel

onderwerpen kunje echt beter

actuele bronnen raadplegen, want

bijvoorbeeld de medische stand

van zaken is toch wel ingrijpend

veranderd. Ook historici en

archeologen hebben niet stilgeze-

ten, maar voor ons detectorama-

teurs zijn die oude pockets vaak

nog wel de moeite waard. ln deze

boekenrubriek een tiental titels

die je volgende braderiebezoek

leefbaar kunnen maken.

Heraldiek en streek-
gerechten
Om te beginnen enkele boeken

die slechts indirect met onze

hobby in verband kunnen worden

gebracht, maar toch van pas kun-

nen komen. Hebje een laken- of

bakenloodje of een hondenpen-

ning dan is De gemeentewapens

van Nederland

handig om

het wapen te

determineren. Op

150 pagina's staan

er wapens die

daarna beschre-

ven worden. Voor

de terminologie

van de wapenkunde, zoals het

kleur- en vormgebruik, is

Heraldiek en genealog i e, een

en cycl oped i sch vade mecu m

van Pama een prett¡g naslag-

werk. Naast de woordenlijst

biedt het een register van wa-

pens op familienaam en een

begrippenlijst met vertalingen

in Frans, Engels en Duits.

Bij de voorbereiding van je

zoektochten is het goed je

te verdiepen in de regionale

geschiedenis. Plaatsnamen

zeggen soms meer dan duizend

woorden. ln hel Woordenboek der

Noord- en Zuid-Nederlandse plaats-

namen staan verklaringen van de

oorsprong van de plaatsnamen

(toponymie). Het boek is een

uitgebreider vervolg op het

Ety mo I og i sch woo rden boe k

van dezelfde auteur, J. de

Vries. ln dat boek staan naast

plaatsnamen ook verklarin-

gen van þewone' woorden.

Voor regionaal onderzoek is

ook Plaatselijke en gewestelijke

s p eci a I i tei ten u it N ede rland

een boekje om eens door te

bladeren. Dan rijst vanzelf de

vraag bijje of er eigenlijk wel

een plaats in Nederland is die

niet zijn eigen koekjes heeft?

Archeologie en munten
Een aantal pockets houdt direct

verband met ons'vakgebiedi de

archeologie. De taaiste van het

tiental pockets is zonder twijfel
Inleiding tot de wetenschap der

prehistorie van de Duitser Eggers.

De auteur bedoelt met prehistorie

gewoonweg archeologie, vol gens

de achterkant de

wetenschap van de

spadei Met name

de eerste drie hoofdstuk-

ken zijn de moeite waard. Eggers

beschrijft daarin de geschiedenis

van de archeologie en de chrono-

logie, zowel de relatieve aan de

hand van stratigrafie als absolute

chronologie aan de hand van

Publicatíes, Ín volgorde van verschÍjnen

ìn tekst:

Sierksma, Kl., De gemeentewapens van

Nederland (Utrecht 1 960).

Pama, C., Heraldiek en genealogie, een en-

cycl opedi sch vadem ecu m (Utrecht 1 969).

Vries, J. de, Woordenboekder Noord- en

Zu îd -N ederlandse pl oats nomen (Utrecht

1962).

Vries, J. de, Etymologisch woordenboek,

Waar komen onzewoorden en plaatsna-

men vandaon? (Utrecht 1 958).

Oirschot, A.van, Ploatseliike en gewes-

telijke specìaliteiten uit Nederland, Ruim

I 500 Iekkernijen en streekgerechten, on-

t¡ek en volkskunst, dronken en moter¡alen,

klederdrachten en vlaggen, speelgoed enz.

(Helmond zj.).

Eggers, HJ., Inleiding tot de wetenschap

der prehistorie (Utrecht 1 961 ).

Heide, G.D. van der, Elseviers otlas van de

Archeologie der Lage Landen (Amsterdam

1 e63).

Klok, R.H.J., Archeologie en monument

(Bussum 1969).

Gelder, H.E. van en Joh.S. Boersma, Mun-

tenin muntvondsten (Bussum 1967).

Gelder, H.E. van, De Nederlandse mun-

ten (Utrecht '1965). Afgebeeld is zevende

bijgewerktedruk 1980.

jaartellingen en kalenders.

De archeologie in eigen land

staat centraal in Elseviers atlas van

de Archeologie der Lage Landen.

Natuurlijk zijn er tal van verou-

derde inzichten, maar dat maakt

het juist ook de moeite waard. Het
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MUNTEN
iñ monÑdø

toont aan hoeveel er de laatste

decennia bereikt is door archeolo-
gen. En in hoeverre het archeolo-

gische en wettelijke landschap is

veranderd. Dat blijkt des te meer

in Archeologie en monument van

Klok. Het is een mooi tijdsbeeld

van het'oudheidkundig bodem-

onderzoek'in de tijd ver voor

Malta.

Munten Ìn muntvondsten is net als

Archeologie en monument een van

de bejubelde boekjes uit de Fibu-

la-reeks. Na een inleiding worden

in chronologische volgorde, vanaf

de Romeinse tijd, diverse munt-

vondsten beschreven. Het boek

eindigt met een lijst van munt-

vondsten, verhelderd met kaartjes

van Nederland. AuteurVan Gelder

schreef ook De Nederlandse mun-

ten. Hij beschrijft de geschiedenis

van Nederlandse munten

vanaf 500 na Chr. tot de

thans vervangen gulden,

in Van Gelders tijd nog

met Juliana als koningin.

ln het systematische

gedeelte staan munthe-
ren en muntplaatsen,

koerstabellen waardoor

,je enig inzicht krijgt in

de waarde van de vele

verschillende munten en een

verklaring van muntnamen.

Slechts tien pockets uit een bijna

oneindige rij. lk kan niet wachten,

op de volgende braderie...

c

Bataviawerf /
Nieuw Land

Schipbreuk - de nootlot-
tige reis van de Batavia
t/m 28 oktober 201 2

Op 29 oktober 1 628 vertrekt het

VOC-schip Batavia richting Oost-

lndië. ln de ochtend van 4 juni
1629 loopt het schip op een rif
voor de westkust van Australië. De

meeste opvarenden redden zich

en vinden een toevluchtsoord op

een naburig koraaleilandje. Daar

voltrekt zich een verbijsterend

drama.

i'., spbrcnlneennooilens'A\tie . 
..{

Batavia. Zesentwintig jaar nadat

dit bijzondere project begon,

organiseren de Bataviawerf Nieuw

Land en de RCE afdeling Scheeps-

archeologie een spraakmakende

tentoonstelling over het verhaal

van de oude én de nieuwe Batavia.

De tentoonstelling laat je de fatale

reis van de Batavia meemaken.

Een ware belevenis voor jong en

oud!

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 -

1 7,00 uur. Zaterdag en zon- en

feestdagen: 1 1.30 - 17.00 uur.

Oostvaardersdijk 1 l3
8242PA Lelystad
(0320) 22s 900

www,n ieuwla nderfgoed.n I

--4t¡Ú3!Ç¡l <-1 -

Op 4 oktober 1 985 legde scheeps-

bouwmeester Willem Vos de

kiel van de reconstructie van de

Archeologisch
Museum Haarlem

Recht uit't Krom
29 maart t/m 7 oktober 2012

ln de afgelopen jaren zijn de

vondsten en gegevens

van een opgravtng aan

't Krom (in de Bakenes-

serbuurt), onderzocht en

u¡tgewerkt.

æ{x' ün 7-ll}2012

,-#r-^

De tentoonstelling' Recht uit't
Krom, sporen in een Haarlems

straatje' laat het verhaal zien

dat de vondsten uit de bodem

van t Krom, ons vertellen. Er zijn

onder andere bijzondere

glasvondsten, zeldzaam

middeleeuws textiel
en vele soorten mid-

deleeuwse schoenen

te zien.

Wo t/m zo 13.00 - 17.00 uur
De toegang is gratis.

Grote Markt 18k

2011 RD Haarlem
(023) s42 08 88

archeologischmuseumhaarlem.hl .
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mtåIgten Foto9tekst: Gert Lugthart

1 Gouden triens of tremisses van Dorestad, muntmeester Madelinus.
Periode ca. 630 na Chr. Massa 1,22 gram; l 3,1 mm.

2 Bronzen Sestertius Nerva, restitutie Augustus, Rome 96-98 na Chr. Massa 25,23 gram;
34 mm.

3 Zilveren penning Holland met afbeelding levensboom, ca. 1 150-1200. Massa O,52 gram;
13,6 mm.

4 Koperen As Nero, misslag. Lyon 64-68 na Chr. Massa l l,3l grami 29,g mm.

5 Zilvereñieo penning Holland, ca. 1200. Massa 0,35 grain; 11,T mm.
6 Gouden dukaat 1704 Utrecht. Massa 3,51 gram; 24 mm.

7 Zilveren penning van Jan I van Kuinre, periode (1317-1336). Massa 0,36 gram; 13,7 mm.

8 st. Philippus goudgulden Karel v Holland, l506-1520. Massa 3,29 gram;25,4 mm.

9 Groot, Kampen. Periode ca 1400. Massa 1,74 gram;25,1 mm.

1O Gouden dukaat 1752 Holland. Massa 3,46 grami 22 mm.
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Verloren: beurs met (valse) Romeinse mu ntjes

ROMEINSE MUNTEN

Onderzoekers van Vrije Universireir Amsrerdam en
diensr v/h cultureel erfgoed hebben onderzocht wat
nis is van acht Romeinse munten, gevonden in Sinr

I)c nrrrrrrjcs rlic l;rn Kusrr.rs

in Sirrr ,\nrhonis r,ond, ziln
bijzolrrlcr l lcr zijn dc cnigc
Ronlcilrsc rondsrcn i¡l clic

gcrììccnIc I )t'skundigcrr orr-

tlcr ztlc lttcn ze lninrrrietrs

tt zcgecrr orrs,rclrt
rììurìtlc\ uit d('lto
rìcinie {iid, gcvon-

V V dcn op rcn rlkcr rrr
Silrr r\nrlroltisl f)it ccD dicpecl(^ r

{c Ronìcin. irr t.t n gcìurr onr <lr,
to<lcn gurrstig tc stcntnrcrr, d¡¡r
l.rrt¡ g<'ledctr ct'lt lr.rndr rrl ìru lrtc¡ì
()ll¡¡(l('Jl¡ì dc ll¡(lcl ()l ¿ou lter ic
rl,trrrl zi¡tt !e\vce\t (lrc rrì rocne(.
tiì(l(rì hct lrctcr rontl orrr rr¡r
rrttttrlQclti tc rer\t()l)lx lr li\ (!rì .tfì
tìcltle rr¡rrr <le tlr¡rrt
l:crì ditìg i\ ¿cl(.r: (l( .ttct).t.ìi r\
nrrlil nrccr loIìet¡ (tfì(1.ìf.l(¡) LI
llr lr¡¡ ¡,'t,..r. trl( \'r.ìlrc¡l c¡ rrrr'¡
ro¡rd h¡ti gckrPeI lìct /titì rììetì.tl
detcttor, rr'¡rtn ¿t rlisschien rvd
r<xrit .¡.rn clt op¡rt,r r hkic ¡c\o-
tììcrì /\clìl l.l.otììcitì\r rìtun(cn
rorrcl lri¡ lrr¡ ilr \r¡llt ¡r, r)p (cil ìk
It ¡ tt¡rrt ¡t I cric.rr ler rlr \rrrr
,\rìtlìotìt\ \ir'r il' ócll kt.er, rrrsrcn
)(rolì erì to(¡l tìì()('\t lìil cr \,ct\¡ lìil
lcnclt kcr. l \()r). t('ar¡{ ()rlcl¡t hcr

de Rijks-
de bereke-
Anthonis.

De Gelderlander dinsdag 26 ¡uni 201 2

'ln Ceuclum wordt de Romeinse aanwezigheid in dìt
gebied zo compleet mogelijk verteld Dus daar liggen
ze eigenlijk ook niet verkeerd'

þ¡ X6t6. ômtcùr{Ehsloog

Dc vijf dubbclc scstc.t¡¡ uit dc tijd van dc Rotrìcinrc kc¡¿c/ postumus
(2S9.268 n Chr )

Kusters verbaasde zich

JC\ \r'trùtì lìct l)c \\ct(,tì\(lìtl)l)fr\
rvttrn zt'lli uir rrelk r,¡lrclnuntcrr
rverl¡rlrrrs clc ¡ur¡¡ltr.n konrcn
)\ttlicr Il, ¿(, rìoctìì(.tì de,rrrlteol<r
Fßn hc( [r ir.ìllccil rìoil rìi('t be-
Ittrd rr.r¡l tl¡t ¡tclitr ¿irh bcrr¡rrct
l)rt dc rìtun(en llr t.cn ,r'¡,'' ,",t
ttitgcstrooitl. ur¡rtlt rxrk rrier rv.r¡r-
sthi jnli jk ¡c.rr hr I )rr ¡¡etrcurtle
nrcsral op ccn bijzondcr( pliit\
crr <'l¡r rr'¡s dczc ¡likcr tìicr I )rr\
bìi jl-t dc r rrorl0piqr. conclUsrc: ccn
rcrhrrt.lt trt,unic vcrl r.tlst ntrrnrics
l).ìr rìì,t.llt rle vorlrlsr ¡lict nlniler
hi¡ztrnrler ()<rk ¡l rr,lr llt i r I rrrs-
stlrierr nr¡.tr ccn, (le !(.(l.r(lrt(,d.Ìr
dc lì,tltneincn ool in \rnr t l¡lrrr
zijn ¡crvcr.sr. is r,rc ll ct ¡r ìrr lt
nì(x)tc

a J¿n Kústers u¡t Vì¡oen voôd tussen
2006 cn 2009 à(ht bronzen nìun-
tcn op ccn nkker tusseô Ledc¿cker
en Sint Anthonrs

a Viil muoten ¡íjn ¡ogcnððmde dub-
bele sestcrtir die Jt¿nìnìen u¡l dc
ti¡d vàn dc Romcinlc kcizer Postu
mus (259 268 n¡ Christus)

a 0c dric ôndcrc nrunten ziir tree
\cJk'riil (M¡rcu3 

^urelius. 
I 64-l 78

n Chr cr Clodn¡s Albinus, t9a-195
n Chr ) on een (luÞondiuj {Aoto

trius Pius, 1.16 1 49 n Ch..)u¡t de
twcede helft van de trcede ecw

a Dc dubbelc æste.t¡i van Postumus
komen n¡et v¿ak @r Het ærtr¡t
v¿n dc ke¡zer nict is tetæ¡d met
een l¿mrkr¿ns mær mct ccn slr¿
lenkræn

a Het 8ryicht van de dubbele rster
tii u¡l Sint Anthoni5 ir ei lagcr
dan het gerniddeldc zodðt vcr
mocd vJordl d¡t het om vetu.¡l!¡n,

ten gr¡t

¡
¡
¡¡B*

Jan Kuslcrs in Muscum Ccuclum mct hct ¡Jppon ovcr dc voodstcñ die h¡j
ìn Siot A^thonis hceff, gcdaan. lorc s Ed r.n Atem

Acht Romeinse munten in Sint Anthonis

over vondst Sint Anthonis
Slt{l At{tXONlS -'\rrr¡tcr¡r.ìrche0
l(nS l¡tì l-u\tcn uir \/rìnc¡ì otìt -

dckte rlc ,rr hr ll,ollcin\c tìllìtc¡ì
tijdcn< rcrselrillcrr<lc zockrochrcl
ntct ¿rlrl rltci.t¡ltlctectr)r I (r\\ctì
loo(r ('n )Oo9 Picptc ziirì Jer!.(ror
rctclntrtiq op dc rk\cr rr!\scn I c-
rlercke¡ cn \irì( 

^ntlìoni\ 
l.ìtcr

!lf dc l¡rdc D('g nìc(: !ìì!r)tcn ì¡¡r
tlc dc'rdc cctrrt nr (lhrisi¡rr ¡r¡ij5
I iij rtrrrcr el jrrcn in rlc ¡rcrntl, zc
kcr rinds hij r¡rr ¡ì('nsi(ì(,n i{. (.n
Itri he.r-lì rl hccl rcr'l r:cron<ltl
\1.ìir orìì irì Sirìr \Drìtotìi\ lio-
tttcinsc rtxrrrverpcrì t( \¡rì(ltn (ll(
rt,rlr¡¡stlt' lrcln rr¡cìl zecr ln dc
hr¡urt r¡¡l tlt, er.rrrrcnoLtclc hccr
rrc¡ lrn¡¡s dc \1,1 rs, rr.¡trrrcr cle lc

!c!. [()lk('r, richrr|1 ( uijl cn \rj-
llcgen d.l,t. r¡ irtt r:lzcllrolc
f,Crìrl r)fì ,ct\ t¡,t (le lì(lllei')r('tild
l('\i0(lc¡ì \i.ìll !l Srnt \rìtlìoni\
\\ ì\ ¡1, lt D,'rìir icr. jtr rli< rrj(l ('p(c-
J<'1. ,r r,:,i'
o\er¡ r',,(l (l r, hr,l srl Jt'r:cliikr lt.o
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e eenvoudige kledingaccessoires

als mantelhaken, kettinghaken

vinden meestal hun toepassing in

de 14e tot 17e eeuw. Schilderijen

uit deze periode dienen vaak als refe-

rentiebron voor kleding, maar deze kle-

dingaccessoires zijn zelden afgebeeld.

De functie van de diverse accessoires is

daarom niet altijd even duidelijk. Op de

schilderijen werden overigens veelal de

rijkere bevolking en adel afgebeeld.

ln de late middeleeuwen was er groot

verschil in de dracht van de adel en

de eenvoudige, soms arme burgerij.

Konden de rijken zich stoffen als zijde

en/of katoen veroorloven, de eenvou-

dige bevolking droeg stevige wollen en

linnen kleding.

Pieter Bruegel de Oude (ca. 1 520-1 569),

een Zuid-Nederlandse schildet schil-

derde vaak taferelen van eenvoudige

boeren en burgerij, zoals o.a. boeren-

Schilderij van Pieter Bruegel de Oude,

De parabel van de blinden, 1 568.

op het deta¡l lijkt het alsof de mantel bijeen

wordt gehouden met een kettinghaak.

Museo di Capodimonte, Napels
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Grote stev¡ge mantelhaken van ç,etrokketl
koperdraad. Sirnpele vorm.

Ca,1375-1450

Mantelhaken van latoenkope¡ die rond-

gevouwen zijn. Gegroefde spiraalvormige

versrenn9.

Ca. 1-375-1500

bruiloften en feesten. Op een enkel
sch¡lder¡j van hem zijn kledingaccessoi-
res te herkennen.

ln de 1 4e tot eind 16e eeuw was de
mantel of cape als bovenkleding een
veelgebru¡kt kledingstuk. Deze stevige
kleding werd ter hoogte van de hals

vaak bijeengehouden en gesloten

met een mantelhaak of kettinghaak.
Mogelijk werden er ook mantelhaken

Mantelhaak valr plat koperclraad. Eenvou-

dige gezaagde versiering.

Ca, 1 500

Mantelllaak van lood/tin met ijzeren lìaken

Ca. 1450-'1500

Grote marrtelhaak van getrokken koper-

draad. Eenvoudige vorm, getorst tÌlet twee
r¿indingen.

Ca. '1425- l500

Mantelhaak van platte koperen strip.

Bovenop een geklonken koperen plaatje

met decoratie.

Ca. '1500

Mantelhaak van latoenkoper,

Ca. 1 530

1r,

Mantelhaken van platte koperen strip.

Enkele exemplaren zijn versierd met spiraal

vormrge groeven.

Ca.1 500

en kettinghaken gebruikt, om bij de
vrouwenkled¡ng de meer modieus ge-
plooide en opgetrokken stoffen op zijn
plaats te houden.

Mantelhaken
De gevonden mantelhaken zijn over
het algemeen gemaakt van ijzer, tin, la-

toenkoper, koperdraad en messing. Een

enkele keer wordt een duurder zilveren

exemplaar gevonden.

De mantelhaak bestaat meestal uit een

beugel met aan de beide kanten naar

binnen gebogen scherpe uiteinden.
Maar binnen deze vorm zijn er veel

variaties qua vorm en grootte. Er zijn
exemplaren van forse eenvoudige uit
koperdraad getrokken gladde beugels

maar ook prachtige opengewerl(te
versierde beugels.



Kett irr q ha.r k

Een ketting van koperclr.rad, met aatì weers-

zijden eerr mantelhaak van gebogett koper-

draacl, onrwonden door dun koperdraad,

Ca..1600-1650

\-

Kettinghaak J. Rink

Kettinghaken bestaande uit eetl ketting

nìet twee kledinghaakjes en een ketting

met aan een kant een kledingbevestigitrg

e¡r aan de andere kant een enkelvoudig

kledinghaakje.

Ca. 1575-.1650.

Aquarel van Hans Holbein de Jonge,

Jonge Engelse vrouw, .l 
526-1 528.

Op deze tekening is te zien hoe de ge-

plooide stof van de rok omhoog gehouden

wordt door een riempje met aan twee

zijden een kledinghaakje.

Ash n ¡ol eo n Mu seu m, Oxford

Klúinghankjcs

ln een volgend ortikel worden de veel

g ev o n d e n kl e d i n g h a a kj e s bes p rc ke n.
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- ---. verontre¡n¡gde terreinen. En als het
warm wordt, gaan we er het water mee in.

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 opvolgef maar
een nieuwe dimensie!
Er is drie jaar door meerdere Minelab ingenieurs aan ge-

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

van goede signalen op met rommel

de n ieuwste metaaldetectorrevolut¡e van M inelab I

CT 303c]

't
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MINELAB

I

J,t'

Wireles Module Battery Þck Headphones CtX 17 Smart Co¡l Smart Coil

De CIX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan
dus prima voor het waadzoeken gebruikt worden.

De CDß030 is voozien van GPS (Global Positioning
System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt,
bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee
lnvoeren.

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

€, 23 9 5, 00,*,.*" r0 en banerijhouder

incl.19% BIW

+ Met de Cl-X3030 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 schenn, de display van de CDC¡030 is full color.

+ Ultieme lJzer discriminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte

balans.

+ De CTX3030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engell
Duiß, Frant Spaant ltaliaans, Portuge€t Rusisch,Turk
en Pools.

+ Nu al een verkoopsucces!

Garantie:3 jaar

0p 28 mei 2012 uitgekomen, echter voorlopig bij ons en onze dealers niet uit voorraad
leverbaaI u dient met enkele weken besteltijd rekening te houden.

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

€ ,90 o,n i',[iÏi:iil ll','J;ff:'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen bi¡ Detect: naak 39,90 euro ovet (pottokosten gr¿t¡s)

over op GlR1 4838918 t.n v Detect te Enschede.

Vanuit Belgìe: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto ovet naar onze Bànk:
IBAN NLs7RA8O 0396743870 SWFr: RA80NL2U naar DETECT in
EnschedeVergeet nietje volledige naam en adrcs dan ons door te
geven bij de banktransfer of via: info@detea.nl Kies de bijbeho-
rende code voor het boek in de juiste taðl: N1003 (Nederlands)

POV/ERLIFT
POWERLIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-
magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan
de oude,maar heeft
aan handz¿amheid

niets ingeboet. Deze

krachtpatser trekt meer
dan 40 kilo, dubbel

zoveel als de vorige

Door een andere produc-

tiewi.jze is deze magneet echter goedkoper

dan de oude Powerlift

PRIJS: 79,50 euro

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

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

8"x6" 12"xl0" 15"xí2" 18"xl5"
MÌnelab E-Trac/ Expl /Safad ./ r' t (

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

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 twitterl



ll kent twee
P' uitvoeringen, met 25 en met
cm zoekschijf.

Nikkel lvletaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

F - langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Uistekende 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.
X.TERRA

Minelab X-Terra 305, 505 en 705.
Met de nieuwe X-Terra serie zet Minelab

een n¡euwe standaard voor de middenklasse.
Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur-

dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.
Minelab is overtuigd van de kwaliteit die ze maakt en geeft maar liefst
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 zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TERRA so5 € 599r-

X-TERRA 705

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

zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 18,75 kHz.

c995,-
Zonder extra accessoires

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van

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

vooMerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!
Bovendien voozien van de nieuwe El'rac 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

E-TRAC
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 Trientje op zijn kant
maar laat cokes en ijzer rigoureus liggenl

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

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

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

vernieuwd en uitgebreid,

- Nog snellere processort waar-

door o.a. minder camouflage

van uzer.
- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzet

ligt, de E-Trac'slaat niet dicht'

maar pakt de goede melaaltjes

eruil!
- 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't

waardoor je n¡et zelf de expert

hoeft te zijn.
- logischer opbouw van de

programma! en instellingen.
- Eenvoudige Quickmask, snel

26 cm

wide scan
(DD)

sch'rjf

€ 166,-

26 cm
elliptische
schijf
€ 166,-

'ru}

weinig rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe

reik voor normale voorwerpen.

Voonien 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 concentr¡sche

zoekschijven zijn uitgerust

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-Terra 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.

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

1495,-
Zie voo¡onafhankeli-
jke brcordeling op hel
lnternet (Minelabom-

eß) en maak contact

met de nu al talloze

E-Trac bez¡tte6.

op ijzerinhoud en geleldings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken.

2 grondstanden, een voor

normale grond en æn voor

extreem lastige grond.

0p deze pinpointer zitten enkele bijzondere moge-

lijkheden:
- Deze Minelab PRO-FlND 25 pinpointer geeft door

een versnelling van de p¡eptonen aan wanneer ie
het metalen voorwerp nadert. Dat is een enorme

verbetering t.o.v. de oude pinpointers.

- Trapsgewijs de gevoeligheid verhogen ofverlagen
- Geluid kan worden uitgezet
- De PRo-FIND 25 is spatwaterdicht, kan echter niet

onder water gebruikt worden
- werkt op I st. 9 volt batter¡i.

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

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl wwwdetect.nl
Volg ons op tw¡tter!

Precision Pinpointing



Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-
up detector te gebruiken. De Compadre heeft O-discriminatie en is nu
u¡tgerust met een superl¡chte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter
is op stort en terre¡nen met veel ijzer. 

, ,n d tì ,
- -4' tet

Silver FMax

'€. Br+9.
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!

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

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

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 1 5 cm en een
wide scan van 25 x 30 cm.
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met wein¡g vervuiling, klei
en andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de
Vaquero een handmat¡g te bedienen
grondontstoring heeft.

regenhoes en 9 Volt batterij.
De aanleiding voor het laten maken v¿n het'slechte' ijzer (gietijzer)

{"ilBmhr="#-

þtCl{- F,4,fl\lÐHA

De Cobol¿ Hollandia is als deze is uitgerust met een ellip-
tische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische
doeleinden; zoeken 0p stort; op laslige terpaarde en op
gemìneraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein
ijzer En toch een detector met een makkelijke bediening
die nog geen kilo weegt, De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en 0p het frontje staat nu gevoelighe¡d
i p v sensitivity en threshold heet nu gewoon basistoon
Warm aanbevolen voor stadsgrondzoekersl

499,-
Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 2t x 24
cm concentrische schijf (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro

een Nederlandse versie van de Cibola, de
Cibola Hollandia is, dat met name een aantal

archeologische bedrijven graag een vaste 'Alle l\4etalen

St¿nd' met een basistoon op hun detector wilden hebben
Daarmee k¿n een (amateur)archeolo0g de detector zodanig
afstellen, dat elk klein stukje ilzer en zelfs bepaalde
'ijzertijdscheruen' opgezocht kunnen worden 0p de
gewone discriminatiestand kan op de laagste stand versch¡l
gemaakt worden tussen het'goede' (smeedrjzer) ijzer en

Vaquero

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-
be¡eik drastisch te verbeteren. Het s¡gnaal wordt dieper de grond

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

Kleur: blauw, zwart en griis.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van
gevoel¡ge detectors een topper Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grole
wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine
1 5 cm concentrÌsche schijf voonadig De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x 24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € Ei{-qr;. erll €, å1, 9,

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes € 869,-
De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de dis¡rlay. Heel bijzonder is het, dat de dísplay
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

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

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoeke¡s die veel op stlanden,
parken en vervuild terrein zor:ken € 669r-

Teión

.-;;

Respectievelijk € Ei{-qr;. erll €,

a



De¡ ce-*l'si¡e tql

Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,

hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen kabels meeE ook niet op de zoekschijf, de schijf

communiceeft met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.

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

detectorweegt nog geen 1000 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 pri.js inbegrepen.

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

4,6KHZ

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

speciaal voor hen die naar grotere voomerpen en muntschatjes zoeken.

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

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

5ilencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door deianwezigheid van

ijzer te voorkomen. Batgijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedpg en zi¡n stab¡liteit
maakt deze detector lot ein 1eèrkraç,[tìge all round detector.

'a

ADX 150 en ADVENTIS ll
specifi.-c4!iäs:

. Bultèrigewoon goede werking

c r[ichtgewicht (1500 gram) en

.'"' perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcropf0cessors

o 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v,

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleenADVENT|S ll)

. Alle toestellen zijn voozien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (W51,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kan¿al veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

¡ Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om vid

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

o Waarschuwing voor een bijna lege

batteri.j

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. Batteriiduur Alkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

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

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontvverpen.

l\4et 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
DeWSI isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram. DeW52 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met opladet waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)

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

strekt ADX 1 50 met



Archeologie en Genealogie

Geboortepenning Harlingen

ohannes Glazema uit Arum

detecteerde indertijd een geel-

koperen geboortepenning uit

oud Harlinger stadsafval. Op de

voorzijde staan van links naar

rechts een pistool of geweer, een

harnas en een gekroond mes (?)

gegraveerd; kennelijk het'logo'

van de vader van het kind. (lJzer- en 1672. Rond die tijd kunnen deze

mensen zich in Harlingen hebben ge-

vestigd. Welke genealoog, familielid of
naamdrager verschaft hier zekerheid?

Het woord Düe (?) achter'þeboren" is

waarschijnlijk een vergissing; wellicht had

er "drie" moeten staan en is het c'rjfer 3

een verbetering, ln elk geval is de ij niet

hetzelfde als de ij van Mijlen.

koopman, wapensmid o.i.d.) Op

de keerzijde staat:" Hans Hen-

driks van Boheemen Geboren Dije

3 MijlenWeeghs.V Praegh 1669.

Deze tekst lijkt Nederlands en zal wel

ter plaatse zijn gegraveerd. Waar-

schijnlijk gaat het hier dus om een

uit de omgeving van Praag afkomstig

immigrantengezin daT zich in Harlin-
gen had gevestigd.

De penning kan enige jaren later zijn
vervaardigd, bijvoorbeeld in I 670-

1675. Dit verschijnsel zien we ook bij
geboortelepels; de kindersterfte was

groot en de levensvatbaarheid moest

eerst maar eens blijken alvorens er

sprake was van een geboortegeschenk.

Een zeer beperkt onderzoekje leerde

dat de naam "van Bohemen" in
Harlingen gedurende de l7e en l8e
eeuw niet voorkomt. In het hoog-
duits wordt deze naam echter als "van

Böhmen" geschreven en dat lijkt veel

op v. Behmen; v. Bemen; v. Beemen.

Deze laatste namen komen in de

Harlinger archieven geregeld voor, o.a.

bij twee zilversmeden die ook pen-

ningen maakten. Voornamen zijn o.a.

Franscois, Servaes, Johannes (Hans) en

Hendrik.

Wellicht is de naam "van Bohemen/

van Böhmen" wat vernederlandst

c.q. versleten tot van Behmen en van

Beemen. De oudste vermeldingen,
(afgezienvan de penning) die ik aan-

trof waren van volwassenen uit 1671

z,



/ foto's: Johan Bosma, Kees Leenheer

O Keelknopen
Goud

Filigrain

1 8e-l 9e eeuw

O Gros Tournois zj
Zilver

1 3e-14e eeuw

Fra n krij k.

Muntheer: Philippe lV (1285-1314)

Muntplaats: Tours

L¡teratuur: Duplessy 21 3

(Ð nügnaa¡¿
Fraai versierd met tekst

Zijde:NS D

Zijde: AELKE INRME

Deze twee zijden zijn te lezen

als: Aelke Harmens D(ochter) de

laatste twee letters lezen gewoon

door op de achterzijde.

Zilver
+1600

@ rorr" Ruitergroot zj.
(ca.1322-1323)

Zilver

Kuinre

Muntheer: Jan I van Kuinre (1317-

1 336)

Literatuur: Grolle 3.2.3.3a

(Komt niet vaak voor met dit
wapentje).

g s.""tt"
Koper

Wodanmonstertype

650-750

@ m"ng- of maatkommetje,
tweezijdig bruikbaar (verschil-

lende maten?

Brons

Voor het fijnmaken of mengen van

verf of medicijnen, kruiden?

Gezien de verschillende vindplaat-
sen en bijvondsten kunnen we

aannemen dat het uit de Romein-

se periode is.

Ø R¡aersctrelling (6 stuiver)

Groningen en Ommelanden 1691

Zilver

(O schortenpen
Goud

Gemerkt, fi ligrain versiering
+1750

g niemt<oppeling
brons

1 00-300

@ oetsel van een lakzegel-

doosje met een versiering in de

vorm van een gestileerde vogel.

Brons

50-300

@ Rngelsatsiche dierkop-
fibula
Brons

+ 650

@ uerbogen LaTènefibula
Brons
.l 

e eeuw v. Chr.

(D
Gesp met gespplaat

Brons

1 250-1 350

(E
Ruiterspoor, fragment

Brons

1 2e- l 4e eeuw

@
Papal Bulla

Pauselijk zegel van paus Leo X,

1513-1521 . Op de voorzijde staan

de hoofden van de apostelen

Petrus en Paulus afgebeeld.

Lood

o

(D

DETECTOR MAGAZINE 1 24



Met dank aan: A. van Herwijnen, J. Zijlstra, D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk, K. Pannekeet,

Anton Cruysheer, R. Holtman, W. Spoelder



EmLtffilE
gchr uikt bij ile tsuw f nhri ffigt

Onlangs heb ik het hierbij afgebeelde loodje

gekocht. Afmeting 39 x 28 mm, gewicht 25,05

gram. Afbeelding vz.: O burcht W(?), kz: letter T.

Het is gevonden in Enkhuizen en de vinder dacht

dat het een lakenloodje van Alkmaar was.

Oudewater
lk kon op internet echter geen vergelijk-
baar exemplaar vinden. Na mijn oproep
om gegevens op wwwmuntenbodem-
vondsten.nl kreeg ik van Jan den

Das de volgende reactie: "Dit is geen

lakenloodje uit Alkmaar, maar uit Oude-
water. Links van de burcht staat een O

en rechts een W. Achterzijde vaak een

letter'i

Omdat er in Enkhuizen meer loodjes

van dit type zijn gevonden, heb ik met
die gegevens eens verder'gespiti
ln het ADC ArcheoProjecten Rapport

452, Enkhuizen, opgraving "De Baan"

(fase 2) vond ik het volgende:
"Op een derde lood staat een poort-
gebouw met een staande dierenfiguur
naar links er bovenop (afb.67.4).

Om de poort heen staat een omschrift,
waar in ieder geval de letters'OVD'of
'OUD'te lezen zijn. Oudewater, een

kleine plaats die destijds bij Holland

hoorde, heeft als stadswapen een toren
met daarbovenop een klimmende
leeuw naar links.

Nu was Oudewater in de 16e en 17e

eeuw een grote producent van touw.
Het leverde een halfproduct, grofgaren,

dat elders op grote touwbanen werd
verwerkt tot kabels en trossen."

Touw
Het loodje heeft dus vermoedelijk met
touw en niet met laken(stof) te maken,

immers rond 1500 was de textielnijver-
heid in Oudewater vrijwel uitgestorven.
lk wist niet van het bestaan van'touw-
loodjes'en wil graag dit (voor mij onbe-
kende) type loodje onder de aandacht
brengen. Misschien bestaan er wel meer

loodjes die niet voor de lakenindustrie
bestemd waren zoals vaak als vanzelf-

sprekend wordt aangenomen.

Op internet is trouwens veel meer

informatie over de touwfabricage in het
Groene Hart te vinden en in Oudewater

Ðc LrLn drueicr.
Dc grrrrch ir¡trct¡t, M.urituc.ckir ¡alit.

t l¿<rndrl,

#Í:,ï'
ie Lract ;

onn bt,t¡f I Itct (r'¿yrn¡ fth'p bclrornrcrt,
/lclr !11'¡ grrfocl'lr i;rt.rb¿l loLnvs,t.

is zelfs een touwmuseum gevestigd.

Maar goed, dat heeft weer niet zoveel te
maken met de inhoud van het Detector
magaztne.
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FRIESTAND

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

v

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 jaat
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 - Wilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
opsporingsservice

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

Tel. (0s27) 20 39 29, mobielO6-22242848
fl evodetectors@planet.nl
www.flevodetectors.n I

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope / Fisher /
Wh¡te's /Troy
lmporteur: Blisstool / Anderson detectorstelen
+ accessoires

P¡eter Maatsstraat 12, 1777 AP Hippolytushoef
Tel. (O2271 59 32 86, Íax (0227l. 59 1 1 29
mobiel: 06-20227790
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

OVERIJSSEL

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

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

Zwaluw'l 5, 37 52 NW Bunschoten
tel. 033-299 94 91, mobiel 06-21 885695
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.metaaldetectie.com

Schonauwen 54.3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 761 05 21

www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

GELDERLAND

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

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (Nijmegen)
feLO24-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl
www.arena-metaaldetectors.nl

Atla ntis M etaaldetectors
(Hofman Electronica)
Wh¡te's / Minelab / XP /Tesoro / Fisher

Breukrand 215,5403 LG, Uden
Tel. 0413 - 25 95 97, Mob. 06 - 44 32 44 16
(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) 548 1 1 99, fax: (073) 548 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, 5702LH Helmond
Tel. (0492) s7 4s2s
info@metaaldetector.nl
www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

Wh¡te's / Black Knight lTesoro I Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
le¡d¡ngdetectors / bodemradar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

Hengelosestra at 298, 7 521 AM Enschede
tel. (0s3) 430 05 1 2, fax (053) 434 55 s8
info@detect.nl . www.detect.nl

Hagedoornstraat 1 2, 8800 Roeselare,
West-Vlaanderen, België ,. '''
Tel.o51/20.50.o6,nax}51124.o7.55 t I'

, Gsm:.O477131.66.56
jpcalmeyn@telenet.be,. wwwbelgadetect.be
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Tekst: Gert Lugthart

kippenvelmoment
van:

Aflev.22

en aantal jaren geleden ging ik op een dag in het najaar

weer eens zoeken op een voor mij bekende akker. lk
vond die dag niet veel. Meestal neem ik alles mee. Maar

toen ik weer eens afiial had gevonden, namelijk een dikke
prop lood, gooide ik dit wat zware voorwerp weg richting het
gras. Het voorwerp landde net niet in het gras en kwam aan

de rand van de akker terecht.

Dnn^r'y l¿rtìrt'þJ

Dat vond ik heel mooi,

omdat er op deze ak-

ker nauwelijks denarii
gevonden waren.

lk liep naar Chris die
50 meter verderop

aan hetzoeken was,

en liet hem de dena-
rius zien. lk vroeg of
hij nog wat gevonden

had. Chris had niet

veel noemenswaardig
gevonden en vroeg
mij of ik nog meer had

gevonden. lk zij dat ik
nog een zware loden
deurknop had. "Laat eens zien"zei hij. lk haalde het voorwerp
uit mijn zak. Het zat onder de modder. lk liet hem zien en

ondertussen wreef ik met mijn duim de modder er vanaf.

Opeens kwam er tot onze verbazing een neus te voorschijn.
We keken elkaar aan en zeiden bijna tegelijkertijd:'Oh, het is
een koppie!"Chris sprong mij spontaan om de nek. Snel ging
ik verder en probeerde de modder er zo goed als kwaad er
van af te wrijven. Nadat ik hem redelijk schoon had gekregen

staarden twee ogen in een prachtig gezicht mij aan. Hoe meer
ik wreef hoe mooier hij werd. Uiteindelijk was hij zo goed

als schoon en had ik een gave en volgens ons een Romeinse

buste in m'rjn hand! Spontaan trokken we op de akker onze

meegenomen blikken bier open en proosten op deze waan-
zinnige vondst.

Veel hebben we daarna niet meer gezocht.Thuisgekomen

belde ik m'rjn vader om de mooie vondst met hem te delen.
Daarna spoelde ik het voorwerp onder de kraan af. De ogen
zaten nog vol modder en voorzichtig maakte ik deze met een

tandenstoker schoon. Het voorwerp was helemaal gaaf en

5,5 cm hoog. Aan de achterkant zat een soort pin. Op dat mo-
ment besefte ik opeens dat het wel eens hetzelfde voorwerp
zou kunnen zijn dat ik een paar weken daarvoor nog achte-
loos aan de kant had gegooid!

Een paar weken later, op een regenachtige dag in de late

herfst, belde mijn zoekmaat Chris of ik mee ging. lk was niet
echt van plan om te gaan zoeken. We zouden weer naar de
akker gaan waar ik een paar weken geleden ook had gezocht.
lk besloot toch maar met Chris mee te gaan. Op zich was het
best een goede akker waar al diverse Romeinse munten en
voorwerpen waren gevonden. Het was al laat - zo tegen de
avond - toen we bij de akker aan kwamen. lk begon aan de
rand van de akker te zoeken en op een gegeven moment
vond ik een voorwerp wat volgens mij een deurknop moest
zijn. Na een uur of twee gezocht te hebben had ik diverse,
meest slechte, follissen gevonden. Toen kreeg ik een mooie
piep. lk groef het voorwerp op en tot mijn grote verbazing
vond ik een zilveren denarius.

n
Iiop 1

1 Romeins bronzen kistbeslag in de vorm
van een Bacchus buste uit de I e-2e eeuw.
Afm. 55 mm hoog. Massa 100 gram

2 Kelt¡sche gouden munt suessionen Statère
à l'æil, klasse lll - c. 60-50 AC (slater voor
het oog) Klasse lll.60 - 80 voor Chr¡stus.

Afm.l7 mm. Massa 6,4'l gram.

3 Romeinsebronzen leliesleutel uitde letot
3e eeuw. Afm.60 bij 30 mm.

4 Vier Romeinse bronzen fallushangers uit de
2e-3e eeuw. Afm. max.38 mm.

5 Drie zilveren Romeinse hangers in de vorm
van een gestileerde Herculesknots uit de 3e

eeuw. Afm. middelste Herculesknots; 25 bij
7 mm. Massa 4,30 gram.

6 Romeinse bronzen vulva leerbeslag (ook

wel kofñeboontje genoemd) uit de 2e-3e
eeuw. Afm. 27 bij 17 mm.
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Het bleek uiteindelUk een Romeins bronzen kast- of kistbeslag

in de vorm van een Bacchus buste te zijn uit de 1 e-2e eeuw
na Chr. lk heb het voorwerp enkele weken later laten conser-
veren door Archeoplan. De Bacchus buste pronkt nu in mijn
vitrinekast als mooiste vondst. Zeker ook omdat ik het heel

dicht bij mij in de omgeving heb gevonden en het dus een
locale vondst isl

Het voorwerp uit het kippenvelmoment van Danny Hendriks
is velen van ons niet gegeven.

Danny zoekt nu een jaar of 1 1. 'Als kind was ik al geïnteres-

seerd in het verzamelen van voorwerpen. Toen ik een jaar of
9 was vond ik tijdens het spelen in de tuin in het leem een
zakheilige in een kokertje uit ongeveer 'l 900. Dat vond ik
toen al heel bijzonder en deze vondst heb ik nog steeds. lk
zoek het liefst op akkers en tegenwoordig loop ik ook wel op
grasweilanden omdat de meeste akkers al snel weer ingezaaid

worden. lk begon met zo'n Kijkshop detector waar ik helaas

heel veel ijzer mee vond. Na enige tijd met een Tesoro gezocht
te hebben zoek ik nu al eenjaar of5 naartevredenheid met
een XP GoIdMAXX powerl'

Danny mag niet klagen over zijn vondsten. Hij vindt over
het algemeen veel 'Romeins'en Keltische munten bij hem

in de omgeving.Toch was de vondst van zijn eerste zo vurig
gewenste Romeinse munt een heel b'ljzonder verhaal.

Grotbewoner
"Op een prachtige zomerdag ging ik voor de zoveelste keer

weer op pad met mijn detector in de hoop dat ik deze keer

mijn eerste Romeinse munt zou vinden. lk had al genoeg
gewone muntjes gevonden, maar een Romeinse munt - daar

droomde ik al lang van! lk wist nog wel een interessante plek

die ik al langer op het oog had. Wat er te vinden zou zijn wist
ik niet, maar het leek me qua ligging een interessante akker

om te zoeken. Wel had ik al een paar keer gehoord dat er in

de helling van het plateau waar ik zocht een grotbewoner(!)

moest wonen, maar dat stuk was met prikkeldraad afgezet.

Eenmaal aangekomen zette ik de metaaldetector aan en zoe-

ken maar. Opeens voelde ik dat ik bekeken werd. lk draaide

naar rechts en tot mUn verbazing zag ik een oudere man met
lange grijze haren en baard achter die draad staan. Hij werd
vergezeld door twee mechelse herders. Hij vroeg of ik het
goud al gevonden had en zo kwamen we aan de praat. lk wist
eigenlijk al direct dat hij de zogenaamde grotbewoner was.

Later in het gesprek werd ook door hemzelf bevestigd dat hij

'paradijsvogel'(zo noemde hij zichzelf), de grotbewoner was.

Op een gegeven moment zei hij dat ik op de verkeerde plek

aan het zoeken was. En dat ik een stuk verder in dat bos moest
gaan zoeken. Hij vertelde dat archeologen daar enkele dagen

van te voren een archeologisch onderzoek hadden afgerond.
lk liet me dat geen twee keer zeggen en ging vol verwachting
naar de bewuste plek. lk zei dat als ik iets zou vinden ik nog



10 rDp 1

7 Romeinse haasfibula uit de 2e eeuw Afm.

22 bü '17 mm. Mater¡aal: vertind brons met
resten van glasPasta.

I Bronzen laþegelstempel uit de l5e-16e
eeuw. Afm.26 bij 21 mm. ln stempel ver-

moedelijk ridderhelm met zwaard.

9 Middeleeuwse bronzen kruisfibula met

ogen vers¡ering (7e eeuw). Afm. 29 bij 26

mm.

10 Romeinse zilveren Argenteus van Maxi-

mianus 286-310 na Chr. Diameter 18 mm,

massa 3,40 gram, Zilveren denarius van (de

eerste keizerl) Augustus 27 vooÊ14 na Chr.

Diameter 20 mm, massa 3,60 gram.

langs kwam om het hem te vertellen. Op de plek aangekomen

zette ik de detector aan en zat vol spanning op die goede piep

wachten. Het duurde niet lang en daar was hij, een goede

piep. lk groef het op en wat denk je, mijn eerste Romeinse

munt...
Jonge, jonge, wat was ik blij met deze vondst en dit moment!

lk maakte vlug het gat dicht en ging verder piepen. Niet lang

erna kreeg ik weer een piep. Twee aaneengekoekte grootfol-

lissen van keizer Diocletianus. lk werd helemaal gekl

lk heb toen nog enkele uren gezocht en heb in totaal dertien

Romeinse munten en een gesp van een pugio gevonden. De

dag erna ben ikweer naar de grotbewoner gegaan om het

goede nieuws te vertellen. lk had een paar pakken koffie voor

hem meegenomen om hem te bedanken en ben daarna nog

enkele malen bij hem op bezoek geweest in de grot. Ook mijn

vrouw is een keer mee geweest, want zeg nou zell wanneer

kom je nog een grotbewoner tegen die je ook nog de gouden

tip geeft? lk mocht ook van hem op z'n grondstuk voor de

grot zoeken maar daar lag merendeels alleen maar oorlogs-

spul. De grotbewoner Frans Bergstein is helaas enkele jaren

erna gestorven. Kort samengevat een beleving om nooit meer

te vergeten. Bedankt paradijsvogel!"

Gouden Keltische stater
Na dit wel heel bijzondere zoekavontuur gaan we naar de

top 10 van Danny. Op de eerste plaats van zijn top 10 staat de

Bacchus buste uit het kippenvelmoment. Op de tweede plaats

staat een prachtige gouden Keltische stater. "Na een lange tijd

niet met Chris gezocht te hebben ging ik enige weken gele-

den weer eens met hem zoeken. lk had twee dagen daarvoor

nog gereageerd op een forumlid die een gouden munt had

gevonden. lk gaf nog met een hilarisch tintje aan dat het voor

mij weer eens tijd werd om ook een gouden munt te vinden.

De akker waar we dit keer op gingen zoeken was vrij grof om-

geploegd. Dat loopt en zoekt moeilijk. We gingen toch maar

zoeken omdat bekend was dat van deze akker al mooie voor-

werpen af waren gekomen. lk was nog niet zolang aan het

zoeken, het was mijn derde piep, toen ik weer een kluitje naar

boven haalde. lk haalde er een klein voorwerpje uit en wreef

het schoon. lk zag een goudkleurig glad voorwerpje. lk draai-

de hem om en wreefook de andere kant schoon' En wat er

toen tevoorschijn kwam... lk wist niet wat ik zagl Een prachtig

gouden paardje kwam na 2000 jaar weer tevoorschijn uit de

lössl lk riep naar Chris:"lk heb een gouden stater!'; waarop hij

naar mij toe rende. Toen hebben we hetzelfde ritueel uitge-

voerd als bij de vondst van de Bacchus bustel'

Op de vijfde plaats staan een aantal zeldzame zilveren han-

gers in de vorm van Herculesknotsen. Op een bepaalde akker

waar veel Romeinse vondsten vanaf waren gekomen vond ik

zowaar drie knotsen. lk vind het sowieso aparte voorwerpen'

lk dacht bij mijn eerste wat minder mooie exemplaar dat het

een oorbel was, maar op een forum werd ze gedetermineerd

als Herculesknots. Het forumlid'Bertonius' plaatste er een

heel mooi vergelijkend exemplaar bij als referentie, waarvan

ik dacht" Zo'n mooie zou ik ook wel eens willen vinden". Op

diezelfde akker vond ik jaren daarna een prachtige zilveren

bewerkte Hercu lesknots!

Tenslotte is Danny een rustige zoeker. Maar wel iemand die

goed weet wat hij wil en een eigen mening heeft. "lk geniet

het meest van de hobby door lekker op een akker uit te

waaien en vooral door gezellig met vrienden te zoeken. En als

je dan ook nog wat vindt is dat helemaal geweldig toch?I"



Arrhffrlnlffiffiztrfirrs:

Moeten we na 25 jaar niet gewoon stoppen? Laten we eerlijk
zijn: Amateur metaaldetectie en archeologie liggen mijlenver

uit elkaar. Die met elkaar vergelijken, dat gaat over appels

en peren. We snappen elkaar gewoon niet. Als we nou ge-

woon elk ons eigen ding doen, zijn we dan niet beter af?

Hebben we dan niet méér plezier en minder gedoe? Welke

detectoramateur durft het aan zich echt te verdiepen in de

archeologie? lk wed geen enkele. Hier de uitdaging!

Misschien moeten we na het jubileum- wijzen? Waarom zouden we eigenlijk
nummer de vraag gewoon eens stellen: ls willen samenwerken? En de echte zoeker,

de missie van onze club mislukt? Her en kom op zeg, die heeft toch geen geduld
der in het land wordt inderdaad mond- voor een archeologische werkwijze? Die
jesmaat samengewerkt tussen archeo- ziet de zon door het raam en wilop pad,

logen en detectoramateurs, maar een hup, nu meteen. Wat nou voorbereiding,
groot succes... mwoa, mag het dat heten? wat nou meetlint, laptop en GpS mee?

Trouwens, archeologen, dat zijn toch met Dat houdt toch alleen maar op? Twee mi-

name van die nare professionals die zelf nuten per gaatje, max: that's the rhythm.
niks mogen en daarom alleen al met ja- Of juist in l0 minuten 2 meter diep een

loerse belerende vingertjes naar zoekers schutterput in en natuurlijk een detector

die 90%o van het metaal uitselecteert,

want dat is toch rommel. En vondsten,

waarom zou je ze nu schoonmaken als je

na je pensioen ook nog alle tijd hebt?

lk ben sinds tien jaar detectoramateur en

sinds twee jaar werk ik voor RAAP Archeolo-
gisch Adviesbureau. lk ken beide werelden

inmiddels een beetje en ik zeg je: "Detecto-

ramateur, geef het op, je hebt geen schijn

van kansl De profs hebben geen tijd voorje
en jij niet de genen voor dit soort werk Het

zit er gewoon niet in. lk k¿n het weten. Wilje
toch iets met archeologie, zet dan gewoon

Discovery aan... and dream on!"
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3. Vondsten zijn belangrijk. Op hulzen van munitie staan stempels die

voor archeologen relevant zijn. Deze stempels van Duitse munitie

ve¡tellen o.a. dat ze geproduceerd zijn in Metollwarenfobrik Treuenbrit-

zen in Werk Sebaldushof (P25Ì. en de Westfälische Metoll¡ndustrìe A.G., te

Lippstodt(P316), Deze patronen waren nog scherp (niet afgevuurd) en

zijn daarom ingeleverd bij de pol¡t¡e.

4. Context is belangrijk. Hier een voorbeeld van hoe bij een opgraving

in Kamp Westerbork een raster is uitgezet om de vindplaats van kleine

losse vondsten zo exact mogelijk te registreren. (foto Mauro Smit, 201 1)

| -Vondsten z¡in
onbelangrijk
Wat je in ieder geval moet weten

is dat archeologie helemaal

niet overvondsten gaat. Het

toverwoord in de archeologie

is tontext'. Waarlag de vondst

precies? ln welke bodemlaag, bo-

demspoor, diepte, coördinaten?

Watlag er naast? ls er sprake van

een laag die na een bepaalde

tijd nooit meer verstoord is, een

zogeheten þesloten context'? De

vondst zelf is niks: de betekenis

er van komt uit alles er omheen.

Dáár zit het potentieel voor de

archeoloog, Archeologen maken

in 20 minuten een gat en zijn

daarna minstens drie uur(!) bezig

de context te registreren, alles

op te meten, elk bodemspoor

en alle vondsten in te tekenen

op een kaaft.veel van wat we

nu weten over bijvoorbeeld de

Romeinse tijd en eerdere perio-

den komt voort u¡t het op haast

forensische wijze onderzoeken

van context,

Context is alles in de archeo-

logie en dat gaat heel ver:

raakt de admínistratie van een

vondst zoek - bijvoorbeeld als

het vondstkaartje kwijtraakt,

een onfortuinlijke blamage die

helaas soms voorkomt - dan kun

je de vondst zelf net zo goed

weggooien, omdat je er archeo-

logisch niets meer aan kunt

interpreteren.

2 -Vondsten z¡in heel
belangrijk!
Vondsten zijn belangrijk. Maar

ze waren toch onbelangr'tjk?Ten

aanzien van de context wel, maar

ze zün natuurlijk wel degelijk

belangrijk. Daar gaan archeolo-

gen heel zuinig mee om, want

vondsten leren ons veel over het

verleden. ln de slagveldarcheolo-

gie bijvoorbeeld, wat mijn eigen

expertise is, geven concentraties

geweerhulzen de plaats aan

waartroepen zich in deTweede

Wereldoorlog hebben opgehou-

den en waarmee ze geschoten

hebben. Je kunt het verloop

van een slag reconstrueren, Uit

hulzen is bovendien informatie

te onttrekken over productiejaar,

lot-nummer en fabrikant. Met

deze informatie zijn goede-

renstromen en grotere troe-
penbewegingen in deTweede

Wereldoorlog te reconstrueren

die nog vaak onbekend zün.

Met forensische technieken is in

potentie zelfs te volgen hoe een

schutter over het slagveld heeft
gelopen, omdat elke geweer een

uniek spoor achterlaat in de huls

(al is dit nog nooit uitgevoerd in

Nederland. Wel in de Verenigde

Staten bij onderzoek naar de Slag

om Little Bighorn, 1876.) Kortom,

zelfs vondsten als simpele lege

hulzen geven veel informatie. Bij

archeologisch slagveldonderzoek

wil ik alle hulzen dus zorgvuldig

reg¡streren en dat is prec¡es wat

we in de praktijk ook doen.

Wat lees ik nu in DM 113 (p. 11):

'...die hulzen verdwijnen bij mij in

de koper-afualbalC. Een koude

rilling trekt over mijn rug... stond

dit echt in een blad dat samen-

werking met archeologen wil

promoten? Natuurlijk snap ik

het dilemma: als amateurzoeker

heb ik ook bakken met rommel,

die langzaam maar zeker toch

de kliko in verdwijnen: je kunt

niet alles bewaren, dan word
je knettergek. Maarwat ikwel
heb geleerd als prof is dat mijn

kennis vaak niet toereikend is om

goed te beoordelen wat nu wel

en niet waardevol is. Wat ik als

zoeker troep vind, of gewoon niet

herken, kan toch archeologisch

waardevol zijn. De tip aan zoe-

kers is dus: ken je eigen beper-

king en laat je niet door je eigen

mening om de tuin leiden. Wees

terughoudend met weggooien

en durf advies te vragen aan

anderen. En wilje toch je hulzen

kw|t, stuur ze dan maar naar mij

op. Wel met vindplaats,op een

briefe er bij natuurlijk.

3 - Begin thuis, niet in
het veld
Een professionele archeoloog

gaat nooit het veld in zonder

voorbereiding. Archeologie is een

wetenschappelijke discipline en

de consequentie daarvan is dat

aan elkonderzoekeen vooràf ll
geformuleerde vraagstelling ten

grondslag ligt. Wat zoeken we in

dit terrein, en wat hopen we er

uit af te leiden? Deze en andere

informatie wordt verwerkt in een

zogeheten Programma van Eisen

(PvE) en een Plan van Aanpak

(PvA). De namen zijn inderdaad

om chagrijnig van te worden,

maar deze stukken borgen wel

de kwalite¡t van het ondezoek.

De archeologische monumen-

tenzorg is zo opgebouwd dat

een archeoloog een goed beeld

van het terrein heeft voor hij

begint te graven. ook staat er in

wat er met eventuele vondsten

moet gebeuren na afloop van het

onderzoek. Zelf eens een heel

klein PVA maken is een leerzame

exercitie voor elke zoeker die in

archeologie geïnteresseerd is,

4 - Notities maken,
aanteken¡ngen maken,
dingen noteren
Op het vlak van een administratie

bijhouden heeft een detectora-

mateur waarschijnlijk de grootste >>



5. Noteren en reg¡streren, Om alles ¡n te meten gebruiken archeologen

vaak, zoals ook hier in Benneko m in 2O12, een 'Robotic Iotal Station': een

soort van geavanceerde lineaal en tekenpen in één. Hiermee wordt ook

een veldtekening van het terrein gemaakt.

6. Publiceer tot je er bij neervalt. Het resultaat van twee jaar werken bij

RAAP Archeologisch Adviesbureau aan rapporten.

enigszins archeologisch ¡n de

kijker spelen. Je kunt in het veld

eigenlijk nooit teveel documen-

teren, Perceelinformatie is nog

wel het minste wat dat betreft.
Een simpel papiertje bij je vond-

l4 sten doen, is heel eenvoudig.

Als je een licht- en watervaste

pen gebruikt ofeen potlood en

stevige kaartjes, kan je dat na

elk baantje zoeken ook eigenlijk
meteen in het veld al doen. Wil
je echt goed voor de dag komen,

overweeg dan eens systematisch

in raaien te zoeken van 1 0 bü 1 0

meter en teken je vondsten in
op een landkaartje (of maak een

GPS punt). Deze aanbeveling

deed Gert Gesink trouwens al in

zijn legendarische boek Succesyol

Schatzoeken uit 1985... maar hoe-

veel van ons doen het nou echt?

Ook zelf deed ík het bü RAAP pas

voor het eerst echt ¡n 201 l, maar

het resultaat is fantastisch!

5 - Publiceer totie
dooie Y¡ngers hebt van
het typen
Ook publiceren is wezenlijk in ar-

cheologie. Archeologen publice-

ren alles wat ze doen en vinden.
Een vondst zonder kaartje in een

anonieme vitrinekast van een

zoeker is een archeologisch verlo-

ren vondst. Jij kunt wel weten

waarje het gevonden hebt, maar

als je op een dag omvalt, is die
kennis weg. Weer die context dus.

Het is een goede gewoonte na

elke zoekdag een vondstenlijstje

te maken, liefst met wat fotob en

een landkaartje en liefst stuurje
dit even naar de gemeentelijk

archeoloog, met wie je natuurlijk
goede contacten onderhoudt. ls

dit veel werk? Ja, dit is belachelijk

veel werk, maarwe hadden het
over archeologie.

6 - Organiseer jezelf
Dan het laatste punt van belang

en tevens een oproep aan alle

leden en het bestuur. Hoeveel

lezers van dit blad zijn lid van

de Archeologische Werkgroep

Nederland (AWN)? Als het 10% is,

trakteer ik. Als een gemeentel'ljk

archeoloog vrijwilligers nodig
heeft voor een project is de AWN

meestal het startpunt. Onze

vereniging is in principe een

'vakbond' voor serieuze zoekerl
maar waarom schrijven we ons

niet allemaal ook in b'rj de AWN?

lneens vraag ik me af: werkt onze

vereniging überhaupt wel eens

samen met de AWN? Organiseren

we -naast reguliere zoekdagen-

ook wel eens archeologische

zoekdagen met een archeolo-

gische doelstelling? Kunnen we

onze beoogde toenadering tot

de archeologie ook op die manier

omzetten in daden?

De kracht Yan amateurs
ln dit artikel ben ik opzettelijk

scherp, maar - hopelijk - ironisch

van toon om een punt te maken.

Natuurlijk wil ik onze vereniging

niet opheffen, al is het alleen al

vanwege ons prachtige tijd-
schrift. Mijn opvatting als zoeker

en als medewerkervan RAAP

is nadrukkelijk dat amateurs ¡n

potentie juist heel belangrijk
kunnen zijn voor de archeologig
als we er in slagen het ook te
organiseren. Daarom is tip zes

voor mij de belangrijkte. Zoekers

zijn specialisten: we kunnen en

weten dingen die archeologen

niet weten en niet kunnen, We

hebben een grote kennis van de

bouwvoor waarvoor archeologen

zich pas sinds kort interesseren
(en dus nog tekort schieten). lk

kan het weten: ik leef er al twee
jaar van. Daarnaast hebben we

iets wat de profs meestal niet

hebben: tijdl Die combinatie van

kennis en tijd is goud waard.

Zoals archeoloog en mijn collega

Ruurd Kok in hetjubileumnum-

mer al zei: "Een groot project met

ervaren zoekers (onder bege-

leiding van archeologen) zou ik

graag eens doen (p.4O)íVoor mij

geldt hetzelfde. Zo n project kan

een grote bijdrage leveren aan

de archeologische kennis van

Nederland op een wijze die nog

ongekend is als we er in slagen

zo'n samenwerking te organise-

ren en bereid zijn voor een hoger

doel te zoeken dan alleen het

eigen vitrinekastje. lk hoop dat
de vereniging in de volgende 20

jaar veel van dergelijke bijdragen

kan leveren.

Meer lezen over
archeologie?

www.sikb.nl De site van de

profs. K'rjk bij'KNA handleidingenl

http://www.n ps.gov/mwac/l i bi/
Archeologie van Little Bighorn.

Hupeietz e.a. red.,Von bodem-

vondst tot dotobase. Hondboek

voor de a m oteu r a rcheo I oog
(Utrecht 20o9).

www.awn-archeologie.nl
De Archeologische Werkgroep

Nederland.

Jobbe Wijnen wetkt als

Arch eolo g i sch Speci ol î st
TweedeWereldoorlog
voor R AAP Archeolo g i sch

Advîesburequ.
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7. Noteren en registreren. Als amatettr heb je nreestal niet de besclrìkkinç1

over zoiets geavanceerds als een'Bobotlr Tot(tl Stot¡ott', eelr soort digitale

lineaal en tekenperr in één, nraar trtet eetì gewone harrdllelcl GPS zoals

op deze foto kom je al eetr heel cittd als lìet g.lat onl lìet vastleggen vall

vo n clstlocaties.

Reogeren op dit ortikelT

Eens of oneens? Kunt u zich vinden in de stellingname in het

artikel van Jobbe Wijnen of vindt u het misschien onzin.

De redactie nodigt haar leden uit om hun mening over dit artikel

te geven.

i;t 
a r*reologi! 

g h-on derzoek
Onder¿oeksv¡a_-

hel ptengehúd)
lgraclìt?
nkg.åchr?

il.tño.ra

$*ffi*;: 
d' vo'e'rd' 

F.dqlmàcdca 
rvo¡¿--

8. Onclerzoek begint thuis. Stukje uit een platr vatr a.rtrpak van RAAP vatr

eerr archeologisch onclerzoek waarbij ook nretaaldetectìe werd ingezet

Vraagstellirrg en ttrethode worden irr de archeoloç¡ie altijd vooraf vast-

gelegcl.

Reacties graag naa r: redact¡e@detectoramateur.nl

We hopen dat er veel leden reageren, zodat er een zinvolle

discussie kan onstaan.

De redactie
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Bij ons op voorra"âd:

De nieuwe XP DEUS
Bel ons voor een scherpe aanbiedfng

OFFICIEEL DEALER VAN: ,v-
MINELAB

Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.nl en bestel vanuit je luie stoel.
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Wij zorgen voor een snelle levering van:

Detectors . Accesoires . SchepPên . Occasions

Wi[ je ons liever bezoeken?

Maak dan even een afspraak: 0;492-57.45 25 / 06-5

Munsters
Detectie

g met¿ãlferectoren



Grape

Op een mooie zondagmorgen eind februari had ik met twee
maatjes afgesproken om op mijn vertrouwde veld (afgraving)

te gaan zoeken. Er was namelijk weer een groot stuk gras

afgestoken. Daar aangekomen zag het er goed uit, dus de me-
taaldetector aan en lopen. Na ongeveer een klein half uurtje
kwam er een klein piepje, ik dacht nog:'Zal ik doorlopen of
toch maar graven?i

Nou, gelukkig dus toch maar gegraven. De piep werd steeds
helderder en op 40 cm hoorde ik'poki Nu snel met de hand
het losse zand weggehaald en toen dacht ik "Hé, dat is een
mooie helm'i maar toen ik hem verder had uitgegraven bleek
het een zeer mooie grape te zijn, met een klomp roest er aan.
Eenmaal thuis meteen maar een paar foto's gemaakt en op

pieppiep gezet. Toen ging het hard, van een mede-forumlid
kreeg ik het e-mailadres van Vincent van Vilsteren, conserva-

tor van het Drents museum. Meteen een mail gestuurd en het
duurde nog geen uur of ik had er al één terug van Vincent,

met het verhaal dat ie echt bijzonder is in deze staat, met het
hengsel er nog aan. Die klomp roest bleek dus het hengsel te
a)n.

mvg Paul Hendriks



Laat je ltnooiste
îäãa=i ook aan eeu.

;ã;" E'Leþ\'

Gouden dukaat

Hoi mijn naam is King Kooper, eige-

naar van het forum zoekvrienden,

metaaldetectieforum.nl/forum.php

Bij deze wil ik mijn vondst van het jaar

opgeven, tevens mijn mooiste vondst

ooit.

Het ging de hele dag al niet lekker, ik kon

weinig vinden en het was erg koud. De akker

was ruim twee kilometer lang en ik kreeg ook pijn

in m'n voeten. lkzei:'lk hou het voor gezieni en trok een

baantje richting mijn auto.

En toen opeens een mooi geluid. lk zag een goudkleur en

dacht gelijk aan een 50 eurocent, omdat ik ook al 10 eurocent

had gevonden.

Gauw de aarde eraf en toen werd ik gek, m'n eerste gouden

munt en in een prachtige staat. Hij lag slechts zo'n 10 cm diep'

De dukaat is van Utrecht.

Ridder met zwaard en pijlenbundel tussen

jaartal zonder grond onder voeten en

zonder binnencirkel. Het omschrift is:

CO N CO RD I A.RES-PAR-C R ES.TRA

Dit betekent:'door eendracht groeien

kleine zaken' ='Eendracht maakt

macht'.

Keerzijde vierkant MO:ORDTPROVINT

FOED E R:- B ELG.AD.-LEG. I M P.

Dit betekent: Munt van de Staten der

Verenigde Provinciën van

Nederland volgens de wet

van het Keizerrijk.

De munt is van goud met een Per-
centage van 983 op 1 000, bijna

puur goud. Gewicht 3,494 gram,

doorsnee 21 mm.

Groetjes King Kooper

,'t

Inleveringen vanaf heden mogeliik !

Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, d¡e

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

Voor U biedt dat een aantal belangriike voordelen :

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

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

zelfs slechts5% I Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

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

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

MUNTHANDEL G.HENZEN o POSTBUS 42 . 39582T AMERONG N

g 0343-430564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: INFO@HENZEN.ORG . WWW.HENZEN.ORG
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75. Halfbolvorrnige knop; brons, verguld-

sel, zilveren onderplaat, gedeeltelijk hol,

ornamentiek: kruis met in de kwadranten

een dierfiguur waarvan de bek uitloopt ín

gestileerde bladvormen.

Dierstijl 2 (?). lers/Keltische invloed niet

uitgesloten. Evenals bijvoorbeeld num-

mer 51 is ook dit stuk uitgevoerd in de

Germaanse zogenaamde Kerbschnitt-

techniek. De knop is gedeeltelUk hol en

de twee gleuven in de zilveren onderplaat

suggereren bevestiging aan een riem. Het

voorwerp lijkt, wat dat betreft, op een py-

ramidevormige knop van goud en alman-

dine uit (alweer) Sarre (Kent), Aberg 1926
'I pag. 140. Deze laatsten zijn ook bekend

uit Sutton Hoo (en Ezinge, Groningen) en

dienden waarschijnlijk als versiering van

een'Sword-knot' (aan een zwaard beves-

tigde riempjes) of van een zwaard gordel.

(Bruce Mitford, 1978 deel 2, pag.576-581)

5G-71 (ter plekke van de grote fibula). Zie

ook Hoops Reall. ll-Tafel 22.

Peltavormig bronsbeslag; waarschijnlijk

Romeins; een veel groter exemplaar werd
gevonden bij Dongjum.

77. Beslag; brons, met resten van email.

78. Beslag (?); brons, vlechtband ornamen-

tiek; Scandinavisch(?). 5G-71.

79-80.
Twee beslagen (? ) van brons, functie
onbekend; geen parallellen, 5G-71.

Beslagstukje van brons met menselijk
gezicht en dierkop. ln Friesland zijn

meerdere identieke en verwante stukken
gevonden. Datering: Karolingisch, 5G-70.

Als vorige; twee exemplaren in de vorm

van een gevleugeld dier,5G-69. Dergelij-

ke kleine beslagstukjes zijn in wat andere

vorm veelvuldig gevonden in Domburg

en op Schouwen (Capelle). Waarschijnlijk

betreft het hier leerbeslag.

õ-lii-.ll*-
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Gereedschappen

83. Hamer; ijzer, waarschijnlijk is dit voorwerp
geheel gemineraliseerd; er lijkt geen kern

van gedegen ijzer meer aanwezig te zijn.

Het stuk lijkt wel wat op de hamers van

Antum en Garnwerd, (Miedema 1983, fig.

155) maar is smaller en meer gebogen.

Waarschijnlijk vroeg middeleeuws.

84. Fragment van vroeg middeleeuwse,

bronzen schaar. Dit soort bronzen scha-

ren zijn aangetroffen in Angelsaksische

context.

Munten

Op de Wijnaldumer terpen zijn vele Romeinse

munten gevonden, voornamelijk sestertien en

denarii van de adoptiekeizers (2e eeuw). Enige

triënsen (Friese of Bourgondische imitaties van

Byzantijnse prototypes en enkele Madelinus

Dorestad types) zijn door het Koninklijk Pen-

ningkabinet geregistreerd en bewerkt.

85. Merovingische denier; zilver l, waarschijn-

I ij k Poitiers, c¡vitas pictavoru m, vergel'rjk

Prou2264.

Iriëns (fragmentarisch) van Madelinus-

Dorestad (Friese imitatie?), laat type van

bleek goud en groot dun muntplaatje.
(2e helft 7e eeuw), 5G-71.

Sceatta; z¡lver; B.M.C. type 8.

Karolingische denier, zilver, Lodewijk

de Vrome 8"14-840, algemeen type met

cristiana religio) 5G-71.

Penning geslagen te Dokkum. (Bruno

1038-1057). V.d. Ghijs (Beeldenaar, pag.

't't2)

Diversen en Enigmata

90. Goudklompje 3,6 gram, spectraal analy-

tisch onderzoek van dit goudklompje, in

combinatie met een dergelijk onderzoek

van de aangetroffen gouden munten, zou

mogelijk aanwijzingen ku nnen opleveren

m.b.t. Friese muntslag, 5G-71.

Afgeka pt stukje va n zilv erbaarT¡e, 4,1 6

gram. ln Scandinavië veel aangetroffen

(Vikingtijd). Ook in Friesland zijn derge-

lijke goud- en zilverbaartjes gevonden.

19
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Dhr. H.J.E, von Beuningent|dens de
presentat¡evon HP 3.

40

Hriligtn ffiPrsfnnnl
Prwntntfuw stuilimiddng

in het Br ún's ìlluswm np fi juni

Het programma van die middag begon met de uitreiking van
het eerste exemplaar van het boek Heiligen en Profaan 3 aan

de nestor achter de insignes dhr. H.J.E.van Beuningen. Natuur-
lijk werd er stil gestaan bij het overlijden van Dory Kicken, een
grote drijvende kracht naast dhr. van Beuningen. Vervolgens
kwamen verschillende sprekers aan het woord welke elk een
stukje geschiedenis van de insignes belichtten. Duidelijk
kwam naar voren dat zonder het gebruik van de metaaldetec-
tor er niet zoveel insignes het licht hadden gezien. Vooral de
inzet van detectoramateurs op de plaatselijke storten afkom-
st¡g uit de binnensteden werden geroemd en met betrekking
op HP 3, speciaal de zoekers op de stort van Arnemuiden.
Dhr. van Beuningen vond zelf zijn eerste insignes op het

HEILIG EN PROFAAN 3
De prijs bedraagt € 60 per boek, excl. verpakkings- en verzendkosten.
lsBN 978-90-9026619-0

Bestellingen via e-mail: foundation@med¡evalbadges.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: Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane lnsignes, Gooyerdijk 43, 3947 NB
Langbroek.
Bankrekeningnr.06998O5767 t.n v. Sticht¡ng Middeleeuwse Religieuze en profane lnsig-
nes
I BAN: NLT4FVLB 06998057 67
BIC: FVLBNL22

verloren land van de Oosterschelde. Een radiointerview met
hem en Willy Piron, kunsthistoricus aan de Radboud Univer-
s¡teit te Nijmegen is te horen via deze link: wwwradiol .nl/
items / 59927 / -m iddeleeuwse-souveni rs

ln het Museum was een kleine tentoonstelling met enkele
topstukken uit HP 1, HP 2, HP 3 ingericht welke men na het
officiële gedeelte van het programma vrij kon bezoeken. Voor
hen die een boek besteld hadden of er een exemplaar wilde
aanschaffen, bestond de mogelijkheid het boek door de schrij-
vers te laten signeren.

HP 3, met de schrijvers H.J.E van Beuningen, A.M. Koldeweij,
D. Kicken (t), H. van Asperen, H.W.J. Piron, S.E. van 't Hof en

W. Gertsen is weer een dikke uitgave geworden met vele
nieuwe insignes. Het is zeker de moeite waard om het aan te
schaffen als je interesse bij de middelleeuwen ligt. Het zal wel

net als HP 1 en HP 2 een verzamelaarsobject en naslagwerk
worden.
Een onderwerp halen we er even uit, Hanneke van Asperen

belicht net als op de lezing het belang van getude boeken.

HP 4zal erook nog wel komen, al zal dat nog wel wat jaartjes

op zich laten wachten. Van Beuningen hield er echter al

rekening mee dat hij dat zelf waarschijnlijk niet meer zou

meemaken. Toch kunnen we hem nu nog blij maken met elk
gevonden nieuw insigne te melden. Het vinden van deze laat-

ste insignes kan wel eens moeilijker worden nu gemeenten en

bouwers al snel geneigd zijn de vrijkomende gronden, al snel

als chemisch verontreinigd te beschouwen en af te voeren
naar de schoonmaakbedrijven van vervuilde grond. Je wilt
niet weten wat voor informatie op deze manier verloren gaat.

Dit gebeurd niet alleen in Nederland maar ook in Belgie.

Tekst/foto's: Joh an Kon i ng

DETECTOR MAGAZINE 124



VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 11,8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Redactie: Johan Koning

Vraag I
Beste,

Ik ben nog een groentje en heb mijn detector (Prizm 6t)

nog maar sinds vorige zarerdag. Naar het schijnt zou ik bij

jullie terecht kunnen met enkele vraagjes. Deze week heb

ik een munt gevonden met nog deels leesbare tekst erop

en ze doet me een beetje denken aan een Romeinse munt.

Ook heb ik een stukje gevonden dat sterk lijkt op een deel

van een bronzen potje. Zilverachtige schijn met sporen

van handbewerking. In mijn streek is er een Gallo-Ro-

meinse villa gevonden en zouden er zich Franken/Mero-

vingers gevestigd hebben. Een heuvel tussen de Dender en

de Schelde moet wel populair geweest zijnvroeger '..
Hopelijk kunnen jullie me al een beetje helpen met de

dateringen van deze voorwerpen.

Alvast bedankt.

Vriendelijke groeten, Frederik

Antwoord: Frederik, leuk dat je ook begonnen bent met

deze schitterende en altijd weer fascinerende hobby'

Wat je eerste vondsten betreft moeten we je een beetje

teleurstellen. Het Romeinse muntje is een verzegelloodje,

gemaakt van een loodlegering. Je kunt dit o.a. zien aan

de kras die je schep vermoedelijk heeft gemaakt op de

bovenzijde. Hier kun je ook de volgende letters nog her-

kennen van links af: D(?-)P(?)-?- E-Rof 8-E-L(?)-C 0f G. De

tekst staat binnen een puntcirkel. Op de onderzijde zien

we ook vaag nog een puntcirkel met hierin een tekst met:

/-A-1 of L-5-? Datering 20e eeuw.

Het loodje kan o.a. gebruikt zijn voor het verzegelen van

zakken veevoer of water en gasmeters. Als we de gehele

tekst zouden hebben dan kunnen we op internetvaak

nog de fabriek vinden welke deze loodjes gebruikte- Er

komen steeds meer mensen die zich hierin verdiepen.

Het bronzen fragment is afkomstig van een bronzen pot, grape of

vessel. Deze laatste werd gebruikt voor het fijnmalen van ingredi-

enten voor medicijnen. Het fragment is te klein om een definitieve

toeschrijving te doen.

KLINKENDE MUNT

EÉN STUDiEDAG OVER METAAL IN ARCHEOLOGISCHE CONTEXT

op ZATERDAG 6 OKTOBER 2012 in ZWOLLE

ln het archeologisch onderzoek spelen metaalvondsten altÜd

een speciale rol. Er bestaan specifieke onderzoeksmethoden om

nu ju¡st metaal op te sporen; en er is b'rjzondere kennis en kunde

nodig om met metaalvondsten (en met de archeologische omgeving ervan) op een

verantwoorde manier om te gaan.

Onderwerpen als hantering, determinatie, restauratie etc. komen aan bod in twee le-

zingen ís morgens - daar hebben wij voor uitgenodigd Michael Klomp, gemeentelijk

archeoloog bij de Gemeente Zwolle, en Otto van DÜk de maker van de reconstructie

Van het Zwaard van Oss - en een tweetal workshops ís middags, te geven door Ronny

Meijers, restaurator van Museum Het Valkhof en Otto van Dijk. Ook een medewerker

van het Muntenkabinet en detectorspecialist Dirk Jan Laan zullen hun medewerking

verlenen. Naast de bfficiële'programma-onderdelen is er volop gelegenheid om aan

de aanwezige specialisten uw vragen en vondsten voor te leggen.

Locatie: Gymnasium Celeanum, Zoom 37, 8032 EM Zwolle.

vanaf 9.30 uur; het programma begint om I 0.1 5 uur. voor een lunch wordt gezorgd.

om ongeveerwl6.l5 uurverwachten wij de studiedag af te sluiten. Gedetailleerde

programmagegevens ontvangt u bij deelname enkele dagen voor 6 oktober.

De kosten bedragen € 25,- per deelnemer.

Hebt u belangstelling?

Schrijf u dan z.s.m. in. Liefst vóór 30 september, zo mogelijk per e-mail

(graag metvermelding van tenminste naam, woonplaats en gsm-nummer).

AWN Werkgroep Deskundigheidsbevordering

t.a.v. Kees Daleboudt, Dorpsstraat 21 , 4641 HV Ossendrecht

telefoon (0164) 67 26 35, e-mail cdaleboudt@planet.nl

.;, Ð,.Kijkyoelmeer info,op de website: www.detectoramateur.nl



Fisher CZ-2t
Ile aa¡de wamt op? ln het water vindt u verkoeling!

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

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

detector zich thu¡s.
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 gemaaKe instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen ¡s n¡et nodig.
Ongewenste inteferenties worden weggefilterd, dus geen nare
bijgeluiden. De dubbele D-schijf garandeert een goede diepgang, ook
voor kleinere vooruerpen.

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

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

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

dealers!

NrEUW!!
Nieuwe 15 inch zoekschijf

voor Fisher F70 en F75.

Fisher F7O
Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult
verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met ¡nstelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt 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 d¡g¡tale alleskunner,

en dan ook nog eens aantrekkelijk
geprijsd.

Met behulp van de 4-toons objectidentificatie

en de numeriek targetidentif¡catie, weet u waar
u opgraven wilt.Tijdens het pinpointen weet u automatisch
de diepte van het object.

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

concentr¡sche zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

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

gouden kettinkjes en kleine vooruerpen.
- Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

Het resultaat mag er zijn!

Een detector met een frequentie
van 19 kHz, uitstekende
gevoel igheid, verbluffende

diepgang, en u¡terst betaalbaar!Met instelmogelijkheden voor freq uent¡e shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aandu¡ding, 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



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 lTk1zaan 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.

Bedieningskast afkoppelbaar.
Wordt geleverd met 8 x 1'l"schotel.

DETECTIESYSTÊMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Hel Sterrenbeeld 48, 52I5 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 {0)23 548 ll95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Ssope 3rufK

De CS3MX is een hoogwaardige professionele detector. De 17 kHz frequent¡e is ontwikkeld

door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.

Al 25 jaar luistert C.Scope

naar ervarrngen van

zoekers, en gebruikt dit een

goede detectors te maken.

De CS3MX is makkelijk in

gebruik, ook voor beginners
De behuizing is afneembaar, en kan

aan de riem worden bevestigd.

De C53MX 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 gorontietermijn von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servìcedienst

- Open op zoterdog (no otsprook)
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Wij verwelkomen u groog mel een lg¡je koffie in onze showroom voor uilgebreid odvies !

3030

Bolt Melooldeteclors

0413 - 25 95 97 contocl@deleclorplozo.nl 0ó - 4432 4416
Showroom in uden, op ofsprook ook in Almere en Bredo

www.delectorplozo.nl Breukrqnd 215,5403 LG, Uden

¿\


