


die voldoet aan

Zoekt u een
metaaldetector

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

ONZE TROEVEN
'1. Wij leveren een groot assortiment (45-60 verschillende) A-merk metaaldetectoren voor

archeologie en hobby toepassingen uit voorraad.
2. Voor het demonstreren van putdeksel- grote objecten- leiding- en kabeldetectoren

maken we graag op korte termijn een afspraak met u, eventueel op locatie.
3. Voor het adviseren van een poortdetector komen wij indien gewenst graag bij u langs

en bieden wij u een korte levertijd. Visitatie detectors leveren wij in principe uit
voorraad.

4. Wij leveren een enorm groot assortiment accessoires; detectorstelen (Anderson &
standaard), boeken, tumblers, beschermkappen, RVS, stalen en kunststof scheppen
(land- en waadscheppen), hoofdtelefoons, beschermhoezen, detectortassen,
zoekschijven, pinpointers, goudpannen, accu,s, laders, batterijen, onderdelen,
allerhande "detectorsnuisterijen", etc. etc. uit voorraad.

5. Wij hebben steeds een uitgebreide, snel wisselende voorraad 2e hands
metaaldetectoren voor (professionele) hobby en archeologie toepassingen.
Vrijwel allemaal zijn ze voorzien van schriftelijke garantie en NL gebruiksaanwijzing.

6. U krijgt bij ons een goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector of detectie
apparatuur.

7. Voor detectiepoorten zijn wil officieel dealer van de merken carrett en Fisher.
8. Voor putdeksel- grote objecten- leiding- en kabel detectors zijn wij officieel dealer

van de merken C-Scope, Fisher en White's.
9. Voor archeologie- en hobby toepassingen zijn zijn officieel dealer van de A-merk

metaaldetectoren: Minelab, Xf Tesoro, C-Scope, Fisher, White's en Colden Mask.
10. Wij staan voor uitgebreid en eerlijk advies bij aankoop van een metaaldetector of

detectie apparatuur.
11. Wl zijn sinds 1980 een betrouwbaar adres voor (metaal) detectie apparatuur.
'12. Bij ons geen blabla, geen loze beloften en geen koude druktel
'13. online bestellingen worden in bijna alle gevallen dezelfde dag nog uitgeleverd.
14. Leden van de detectorclubs krijgen bij melding daarvan altijd 5% korting op de

aanschaf van een nieuwe metaaldetector,

Mathijs & Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat '12

1777 AP Hippolytushoef
Tel.: 0227 -593286
Mobiel: Dirk Jan 06202277 9C

Mobiel: Mathijs 06 13 74 50 21
E-mail: info@djlaan.nl
Website; www.djlaan.nl

qDgEE
Online betalingen worden
uitgevoerd met het nieuwe
betaalsysteem Omnikassa !

Bezoek onze website of bel voor een vr¡¡bl¡jvende afspraak!



DETECTORS EN z.O...
Waar zal ik beginnen want er is nogal wat te melden na een bijzonder intensieve periode.

Met ingang van 'l juni is onze zoon Mathijs fulltime compagnon geworden en heeft zich vol overgave op onze

nieuw ie bouwen website gestort. Ons streven was al jaren om een website te creëren waar u alles kunt vinden voor

uw metaaldetector hobby of professie. Op 1 september is de nieuwe site uiteindelijk online gegaan en ik kan u

beloven dat het een enorme klus is geweest. Er staan op dit moment honderden artikelen op de site en dat aantal

stijgt nog wekelijks. Van vrijwel alle artikelen hebben we eigen foto's gemaakt waaruit blijkt dat we ze ook werkelijk

opuoorãud hebben (en ze metde grootste spoed uit kunnen leveren). Erzijn diverse nieuwe leveranciers gezocht

en gevonden voor o.a. metaaldetectors en detectie apparatuur, speciale beschermhoezen, boeken, scheppen,

vondstentassen, etc. Daarnaast is het assortiment dat we van de reeds bestaande leveranciers afnamen verder

uitgebreid. Voor de archeologie & hobby tak hebben we van importeur Friesland Detectors het dealerschap van

Colden Mask verworven, alle types en accessoires leveren we steeds uit voorraad. Daarnaast hebben we onze

activiteiten uitgebreid met detectieapparatuur voor de grondverzet- en voor de beveiligingsmarkt. Ook hierbij

hebben *. g.kor.n voor de hoogwaardige A-merken, de kwaliteit die u ook van de metaaldetectors die wij voor de

archeologie & hobby markt aanbieden van ons gewend bent.

ln de beginfasezijn wat problemen ontstaan voor wat betreft de bereikbaarheid van de nieuwe site. De koppeling

van het oude gastenboek en het inschrijvingsformulier van het gastenboek lijkt daar de oorzaak van te zijn geweest.

We hopen dat de problemen nu tot het verleden behoren en wensen u veel plezier toe bij het surfen op onze sitel

Detectornieuws.

Minelab Pro-Find is de nieuwe pinpointer op de markt met instelbare gevoeligheid en uitschakelbare speaker

waardoor de pinpointer alleen trilt. Een prachtig degelijk product die het enorm goed doet in de verkoop en

enthousiaste reacties oplevert!
De Tesoro Outlaw is op de markt geÏntroduceerd. Niet echt een nieuwe detector maar in feite een opgefriste

Bandido Max. lnteressant is het feit dat deze detector met 3 zoekschijven (+ onderstelen) wordt geleverd, een

25x3Ocm DD, een 2Ocm en een 15cm concentrische. Besteen interessante detectorvoor €699,- excl-57"

ledenkorting.
De Xp DEUS nu ook leverbaar als XP DEUS Junior Audio die zonder bedieningsunit en als XP DEUS Junior Visio die

zonder hoofdtelefoon geleverd wordt. Hiermee wordt een XP DEUS voor meer mensen bereikbaar. Het

"ontbrekende onderdeel" kan in een later stadium eventueel los worden aangeschaft.

De Minelab Eureka Gold is een interessante detector die in Nederland nog niet echt is doorgebroken. De detector is

onvoorstelbaar goed in hetdetecteren van de kleinste non-ferro objecten op een metveel ijzervervuild terrein!!! De

Eureka Cold, een van origine Coud nugget detector, is instelbaar op 6,4,20 of 60(l!) kHz. en uit voorraad leverbaar.

Er staan uitermate interessante filmpjes op YouTube!

De Minelab CTX3O3O wordt prima verkocht. Diverse keren hoorden we al van klanten dat dit de beste detector is

die ze hadden gehad. Het betrof hier dan mensen die al heel veel detectors hebben gehad. De uitgebreide

(papieren) Nederlandstalige handleiding is klaar dus als u een echte nieuwe uitdaging zoekt.

De Minelab Sovereign GT wordt uit de productie genomen. Met name de zout strandzoekers zullen 'm enorm

missen. Wij hebben nog een paar CT's ingekocht dus als u er nog één wilt hebben...

Tot zover "DETECTORS EN 2O..."

Voor reactie en vragen kunt u ons altijd contacten!
Professionele detectieapparatu u r voor:

. Grondverzet . Archeologie ' Hobby
Met vriendelijke groet,
Mathijs & Dirk Jan Beveiliging
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Van de voorzitter

7-'aekd,ag
Do e sburg
lnmiddels ben ik met mijn gezin weer terug

van vakantie uit ltalië. Het was er warm; zo

warm dat wij er nooit weer naar toe gaan. Al-

leen aan het strand was het met een parasol

en wat interessant leesvoer noq uit te houden (zie foto onder)' Terug

in Nederland hoefden we niet bang te zijn voor dit weertype. De

temperatuur is inmiddels flink gedaald en het is lekker zoekweer

geworden.

ln ons vorige nummer stond een artikel van Jobbe Wijnen over

archeologen en zoekers. Daar zijn diverse reacties opgekomen en

ook op diverse forazijn heel wat discussies gevoerd. Wij komen in

het eerstvolgende nummer op dit artikel terug. Het vraagt enige tijd

maar ook zorgvuldigheid om een inhoudelijk passende en naar alle

betrokkenen respectvolle reactie te geven.

Ook hebben diverse leden zich gemeld voor een interview' Erg leuk

was een mailtje van een vrouw die haar man wou verrassen met

een interv¡ew. Alle mensen die zich hebben aangemeld; bedankt

voor de reacties!

Het bestuur en de redactie zijn deze dagen vooral in de ban van

de jubileumzoekdag. Albert van Es heeft in samenwerking met de

dealers een uniek prijzenpakket geregeld. Ook de zoeklocatie ziet

er veelbelovend uit en we verwachten dan ook deze keer weer een

aantal historische

vondsten. En nu

maar duimen dat
het weer een beetje

meewerkt!

Het bestuur hoopt
velen van jullie te
treffen op

3 november in

Doesburg!

Gert Lugthart

Van de redactie

Foto ! s
Omdat zoeken ook onze hobby is, zijn Johan

Koning en ik in het najaar vaak op de zoek-

velden midden in het land te vinden. Op de

zoekvelden kom je regelmatig andere zoekers

tegen. Uiteraard gaat het gesprek dan over

vondsten en detectors.

Zo nu en dan maken we van de gelegenheid ook gebruik om een

afspraak te maken, om bij de zoeker thuis zijn vondsten te fotografe-

ren. Maar soms reizen we voor een interview en fotoreportage naar

de andere kant van het land.

Om elk magazine weer te vullen met mooie vondsten moeten er

heel wat foto's worden gemaakt. Zo zijn we ook op de jubileum-

zoekdag in Doesburg aanwezig met 2 foto-opstellingen'

Graag fotograferen wij de voorwerpen die je mee hebt genomen.

Dat hoeven helemaal niet alt|d heel bijzondere vondsten te zijn,

ook de gewone alledaagse vondsten zijn welkom'

Voor het speciale Romeinen-nummer wat we in 2013 willen maken

hebben we nog heel veel fotomateriaal nodig. Neem dus gerustveel

Romeins en Kelt¡sch materiaal mee. Komen we er door de drukte

niet aan toe om alles te fotograferen, dan kunnen we een afspraak

maken om later langs te komen.

Heeft u vragen of heeft u ideeën voor een artikel,

kom gerust even langs voor een praatje.

Kees Leenheer

Detector magoz¡ne in 2013,4 pag. dikker.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen wordt het Detector magazine in

2013, 44 pagina's dik. Ondanks de prìjsverhogingen blijft de priis van het

magazine geliik.

Acce ptgi ro kaart b etali n g co nt ri b uti e

Bijgesloten vindt u een acceptg¡rokaort voor de contributie over 201 3.

De contributie is geliik gebleven aan 2012.



Omschrijving en details
Voorwerp: (Pronk) fibula

Details voorstelling: Aan de voorzijde van de fibula zien we aan de buitenrand een hoog
opgebouwde trapsgewijze parelrand versiering, die opgevolgd wordt in hoogte door een
gescheiden band van piramidevormige patronen, uitgevoerd in ruitvormig structuur die
aan de bovenzijde van de punt afgewerkt is met een klein bolletje. Vervolgens in hoogte
doorloopt in een concentrische lijn van kleine bolletjes met daar boven acht verdeelde vlakken,
vier gelijkbenige trapezium-vormige vlakken met ruitvormig structuur en vier gebogen
rechthoeken waarvan het vlak bezet is met drie bolletjes (drie heiligen eenheid). Deze vlakken
zijn omlijst met een verhoogde rand waardoor er in de middenpartij een kruisvorm ontstaat.
De fibula is afgewerkt aan de bovenzijde met een bolvormige bekroning. De achterzijde van de
fibula laat een bloemvormig patroon zien waarbij zowel parelrand alswel het middenstukvan
de f bula komvormig is (hol). op de rand zijn de naaldhouder en naaldvanger gemonteerd.

Periode: 12e-13e eeuw

Materiaal: Lood/tin legering

Gewicht/afmeting: De diameter is 3l mm, hoogte 17 mm, gewicht 9,3 gram.

ware grootte

Oorsprong en gebru¡k
Kegelvormige fibulae (pronkfibulae) zijn siera-

den die in de mode komen vanaf de 1 0e eeuw.
Deze in edelmetaal uitgevoerde fibulae zijn
rijkelijk versierd met open gewerkte fi ligrein-
versiering, ingelegde edelstenen en parels.

Kegelvormige fibulae werden gedragen als paar

en geplaatst op de linker en rechterzijde van de
mantel op borsthoogte. Tussen beide fibulae in
werd een koord geschoven dat er voor zorgde
dat de mantel op zijn plaats bleef. Met een
knoop kon je het geheel sluiten. Middeleeuwse
grafsculpturen waarbij de mannelijke of vrou-
welijke overledenen worden afgebeeld geven

een goed beeld van deze draagwijze.

Productie
Sieraden als deze waren niet voor een ieder

weggelegd en daarom werden er voor de man
met de kleine beurs, goedkope imitaties ge-

maakt. De fibula van Pieter is hiervan een mooi
voorbeeld. De in lood/tin gegoten fibula zal

door een vakman vervaardigd zijn of mogel'rjk
gemaakt door een kloosterling, die de kunst van
het tingieten beoefende. Veel is er niet bekend

over het tingieten ¡n de Hoge Middeleeuwen
(950 tot + 1270) maar sierspelden met religieuze

invloeden zullen mogelijk in het kloosterzijn
vervaardigd.

Bronnen:

Afgedamd en afgedankt, Michel Hendriksen.

Geloof en geluþ sieraad en devot¡e in Middeleeuws

Vlaanderen, Jos Kolderwe'rj.

Dress Accessories 1 150-1450 GeoffEgan and Frances

Pritchard. Das Reich der Salier, Thorbecke.

Medieval European jewellery I en ll., R. Lightbown.

Norsk guldsmedkunst i middelalderen,Thor B. Kiel-

land.

Fibel- und Gürtelmode der Hochgotilç G. Ditmar-

Trauth.Met dank aan: Pieter'Madelinus'



Arrhwlngen mznrkfts:
dntzrln ApVtßmleren!

Op het in Detector magazine 125 geplaatste artikel van Jobbe Wiinen
zijn diverse reacties binnen gekomen. Ook op diverse fora was er een

discussie over het artikel.
In Detector magazine 126 worden er reacties geplaatst en gaan we ver-
der in op de discussie.

Een bi j sonð,ere rekens om

Jaren tikken voorbij, dingen veranderen, maar één ding bliift

hetzelfde; op stap met m'n 2 maatjes naar Engeland. De reis is pas in

september, maar de voorpret begint al in maart. Even bii elkaar zitten

met een biertje, oude belevenissen herkouwen. De liist van belevenis-

sen wordt langer en langer naormate wij ouder worden. Ook ditiaar

hebben wijweer bijzondere dingen meegemaakt waarover nog long

zal worden nagepraot,

Na een nachtelijke rit en boottocht, doe ik miin bewalde

oogleden wot verder open. Een mooie heldere lucht

hangt er boven de krijtrotsen van Engeland. Binnen

enkele ogenblikken zal de laadklep neerdalen en landen

wij op de kuststrook van Dover. Als ware routeniers

lopen w|tussen de ietwat verworde toeristen door, die

holf versuft zoekende zijn naar het iu¡ste cardeck.

Aangezien ik inmiddels kind aan huis ben op deze Ferry,

is het voor m| geen probleem om de juiste sluis naor het

onderdekte nemen met twee ¡ets oudere heren in miin

kielzog. Binnen no-time rijden wiivan het schip af

richting douone. Onze door de vakantie get¡nte huidies,

doet de douonier ons staande houden voor een goed gesprek.'Wat

komen de heren in Engeland doen?! Soms heb ik zin om dan de meest

vreemde ontwoorden te geven op deze vragen, zoiets als;'We hebben

altijd aleens Denemarken willen bezoeken?!?' of '5orry, we hebben

weinìg tijd, de Koningin wacht op ons! Ervaring heeft echter geleerd

dat het beter is om het spel mee te spelen, het scheelt een boel tiid bii

de grenspost. Op het antwoord 'vokantie' en onze blauwe ogen ging

de slagboom open, voor we het wisten waren we'back on track'

richting ons vaste basiskamp. Ook deze keer hebben we enkele dagen

om zelfte zoeken op de velden die we kennen. Daarop aansluitend als

toetje een zoekweekend. Dit zoekweekend beloofde veel qua locatie,

opkomst en kostprijs. Achteraf bleek het toch iets meer uit de tiid van

voor de beurscrash; een beste prijs voor veel Iucht.

Ruim I 000 zoekers, een ware volksverhuizing, waren afgereisd naar

deze rally.Voor het eerst ¡n ons leven kregen wii te maken met een

ware frlevorming, veroorzaakt door zoekers. ln elke auto hing een

atmosfeer van hoop, hoop op mooie vondsten waar nog lang over

nagepraat kon worden. Nou die'vondst' moet bii ons nog steeds

komen, maar het was wel weer een weekend om lang over na te

praten. Op de eerste zoekdag kwamen we onverwacht in een

onderlinge compet¡t¡e terecht; knopeniacht. Het enige wat we konden

vinden deze dag waren knopen. Op het eind van de middag kwam ik

op 46 stuks, weinig andere vondsten zoals: gespies of

munten, alleen maar knopen. M'n maaties kwamen

op een vergelijkbaar aantal uit. Een rekensom leerde

ons het volgende: Stel dat er gemiddeld 40 knopen

per persoon werden gevonden, keer 1000 zoekers =

' 40.000 knopen! Dit betekent dat half Engeland in de

middeleeuwen, zijn broek moest ophouden, omdat

het bovenste knoopie van de broek kwijt was'

De voelbare spanning van hoop, was op zondag

behoorlijk weggezakt. De moed was miin maaties zo

ver in de schoenen gezakt, dat de één bii het

betreden van develden al op de grond ging liggen. Het kan ookziin

dat hij het prikkeldraad niet zag, die ziin 250 voorgangers wel hadden

zien hangen. Deel 2 had op het zoekveld meer zin in een zondagse

wandeling; de berg op. Eenmaal hiigend boven, bemerkte hii, dat de

batterijen van zijn detector leeg waren.Tia, toen was enkel uw

columnist c.q. die-hard zoeker nog over om de eer te redden.Terwiil

het startsignaal klonk, wreef de één nog over ziin zere knie en de

ander liep nog luidkeels met niet plaatsbare uitspraken de berg af,

r¡chting auto. En ik? tk had een I¡chteliike voorsprong op het vervolg

va n d e kno p e nj a chtwed strii d.

Klaas Bot

COLUMN



irin
Mensen, en andere dieren

De oorsprong van ons
bestaan

Een oude vondst.

Vroegmiddeleeuws. Romeins,

Keltisch, dat is echt oud. Maar wat

als je niet in duizenden, maar in

miljoenen jaren gaat denken. Dan

vind je geen metaal, maar wel

de sporen van het leven ver voor
ons bestaan, het bestaan van de

moderne mens. Hoogste tijd om

eens stil te staan bij het ontstaan

van mens en dier.

Martin Meredith heeft een boek

geschreven over de voorlopers van

de mens. Het heet toepas selijk 'Afrika,

De bron van ons bestaan. Want Afrika

is waar het allemaal begonl Dat klonk

de Europeanen eind negentiende,

beg¡n twintigste eeuw niet bepaald

als muziek in de oren. Afstammen

van Afrikanen was notdone, om het

voorzichtig uit te drukken. Het was

gewoonweg niet te geloven; als we

onze voorouders dan toch buiten

het eigen moedercontinent moesten

zoeken, dan maar in Azië. Onder-

zoeker Raymond Dart die in 1 924

in Zuid-Afrika een schedel van een

Austrolop¡thecus vond, kon rekenen

op een eensgezinde aanval van Eu-

ropese wetenschappers. Desondanks

bleven bewijzen voor het bestaan van

de voorlopers van de mens op het

Lucy, vernoemd naar the Beatles-hit

Lucy in the s|y with diamonds.

Woordenlijst

Australop¡thecus

Homo habilis

Paleoantropologie

Paleontologie

Vertebraten

zuidelijke mensaap

handige mens die werktuigen gebruikte

wetenschap waarbU uitgestorven mens-

achtigen bestudeerd worden.
wetenschap waarbij fossiele resten of spo-
ren van organismen bestudeerd worden
gewervelde dieren

8

Afrikaanse continent zich opstapelen:

in Zuid-Afrika, in Kenia en in Ethiopië.

Primitiefste mens
Bij de zoektocht naar de primitieve

mens vraag je je als lezer keer op keer

af:"Wie is nu de primitiefste mens;

de onderzochte of de onderzoeker?"

De onderzoekers rollen al vechtend

over elkaar heen om elkaars gelijk te

bestrijden en om haantje de voorste

te zijn. Dominant in het onderzoek

en de discussie is de Leakey-clan.

Louis Leakey groeide zelf op in Afrika

en zagzichzelf als White Afr¡can.

Voor hem was het wel duidelijk dat

de wieg van de mensheid in Afrika

stond. Onder erbarmelijke omstan-

digheden werkte hij samen met zijn

(tweede) vrouw Mary aan het leveren

van het bewijs. Toen dat vruchten

afwierp, ging hij als mediaster de

wereld over om zijn verhaalte doen.

Het onderzoek stond nu ook op de

publieke kaart en er kwam geld vrij.

Ambities om wereldschokkende

vondsten te doen zette Richard

Leakey, de zoon van Louis, er toe aan

om zijn eigen vader aan de kant te

schuiven. Naijver was niet alleen een

kwaal van de Leakeys, want toen de

Zweedse onderzoeker Donald Johan-

son het skelet van'Lucy'en botten

van'de Eerste Familie' had gevonden

kon hij zich niet inhouden:"Nu heb ik

je te pakken, Richard!" Het klinkt een

beetje als Gargamel die eindelijk een

smurf in handen heeft. Rivallteit over

wat onze gezamenlijke geschiedenis

is. .. een tamelijk sneue constatering.

Auteur Martin Meredith Iaat de twee

verhaallijnen, die over de bronnen

van het menselijk bestaan en over

de onderzoeksstrijd, pracht¡g door

elkaar heenlopen. Meredith is journa-

list en zijn journalìstieke aanpak

werkt prima. Na het lezen van deel

één heb je echt het idee dat je al die

Latijnse namen van Australopithecu s

toL Homo habilis eindelijk een plek

kunt geven. Meredith heeft de sche-

dels en botten een context gegeven:

het verhaal van hun ontdekking.

Deel twee is aanzienlijk korter en

ook minder meeslepend. Het begint

met een chronologische terugblik op

alle ontdekkingen van de voorloper

van de mens die eerder aan bod

zijn geweest. Meredith gaat daarna

verder met de speurtocht naar de

oorsprong van de moderne mens.

Martin Meredith
Afrika, De Bron van ons bestaan

(Utrecht 201 2)

lsBN 978 90 5977 779 8, € 19,95

Uitgeverij Omniboek,

www.omniboek.nl

Hoe zij zich verspreidden over de

wereld en evof ueerden tot verschil-

lende soorten zoals Neanderthalers

en Cro-Magnons. En nu, nu lopen wij

rond, soms met een detector en een

schepje: de moderne mens.

'Afrika, De bron von ons bestaan'

bevat een woordenlijst, uitgebreide

aantekeningen bij de bronnen, to-

pografische kaarten en foto's van de

belangrijkste fossielen en onderzoe-

kers. Echt een boek dat het waard is

om te lezen.

Dier en mens
Eenmaal in de oertijdsfeer kun je

nog veel verder terugblikken. Het

ontstaan van dìer en mens. Oei, dat

klinkt nog veel complexer. Ja, dat is

het ook. Wees gerust, in vier uur tijd

ben je al een stuk wijzer, Het ontstaon

von dier en mens is een Hoorcollege

over de evolutie van de gewervelde

dieren. Bijzonder hoogleraar vertebra-

tenpaleontologie prof.dr. Jelle Reu-

mer vertelt een boeiend verhaal over

de geschiedenis van de gewervelde

dieren. ln het begeleidende boekje

staan de onderwerpen samengevat,

maar het kan nogal ontmoedigend

werken door alle Latijnse namen

van botten en de tijdperknamen: "Ze

ondergingen er radiaties in conver-

gentie met de placentale zoogdie-

ren." Reumer vertelt zelf een helder

verhaal, met een prettige stem en

zonder overdreven te strooien met

wetenschappelijke namen.
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Jelle Reumer

Het ontstaan van dier en mens,

Hoorcollege over de evolutievon de

gewervelde dieren

(2012'), 4 cD's

tsBN 978 90 8530 107 3, €34,95

NRC Academie.nl, www.home-acade

my.nl

Uiteraard is het gedeelte interessant

waar de mens aan bod komt, zeker

als jeneTAfrikavan Meredith hebt

gelezen. Veel meer dan Meredith

zet Reumer de hominides neer als

slechts een van de vele gewervelde

dieren; vandaar ook de volgorde in

de titel: dier én mens. Mensen zijn

niet de kroon op de evolutionaire

'schepping'; dat zijn de knaagdieren

die razendsnel evolueren, en vogels,

de enige overlevende dino-groep,

waarvan veel meer soorten zijn dan

van de zoogdieren. Als er een dier

aanspraakzou mogen maken op een

eretitel dan is het de molrat. Een rust-

gevende gedachte dat wij niet het

eindresultaat z¡jn van de evolutie.

nlcacldemie>

Museon Den Haag

High Tech Romeinen

Vanaf23 september20l2
t/m I september 2013

Met computers, mobiele telefoons

en navigatiesystemen zijn wij

een high tech tijdperk ingegaan.

Maar 2000 jaar geleden hadden

de Romeinen op technisch gebied

al een niveau bereikt dat wij met

onze kennis nog steeds ongelofe-

lijk en soms zelfs adembenemend

kunnen noemen.

ln 'High Tech Romeinen'staat de

techniek en technologie die in

de Romeinse tijd werd gebruikt

centraal. De moderne vormgeving

van de expositie is geïnspireerd

op de antieke Romeinse wereld.

Op een interactieve en multime-

diale wijze wordt de bezoeker

uitgedaagd technische instal laties,

machines, gereedschappen en

instrumenten zelf uit te proberen

en te ontdekken.

Bij werkende modellen kan de

bezoeker ervaren hoe bepaalde

machines functioneerden en

waarvoor zij in de Romeinse tijd

werden gebruikt. Daarbij worden

telkens bijzondere, originele

archeologische voorwerpen ge-

presenteerd die het verhaal over

de techniek in de oudheid onder-

steu nen. Verschillende thema's

komen aan bod, zoals techn¡ek en

technologie in het bouwen, het

watergebruik, de wegen, machi-

nes, het leger en luxe voorzienin-

gen in huis.

Open op dinsdag t/m zondag

1 1 .00 - 1 7.00 uur. Tijdens school-

vakanties ook op maandag.

Stadhouderslaan 37

2517 HV Den Haag
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IDråa.ten. Foto'ltekst: Gert Lugthart

I Zilveren denarius Antonius Pius, periode 138- 161 na chr. Massa 2,72 gram,

diameter 18 mm.

2 Zilveren kromstaart Batenburg-Anholt, Diederik llvan Bronkhorst, 1435-1451.

Massa 2,58 gram,30 mm.

3 Zilveren gulden Overijssel, 1720. Massa 10,04 gram, 31 mm.

4 Zilveren stuiver KarelV periode 1506-1555. Massa 2,79 gram,26 mm.

5 Zilveren denarius Antonius Pius. Keerzijde: Marcus Aurelius. Rome, 140'144 na Chr.

Massa 2,63 gtam, 18 mm.

6 Zilveren denarius Elegabalus, Rome, 241 na Chr. Massa 1,98 gram, 18 mm.

7 Zilveren Grossar, periode 1539 na Chr. Massa 2,39 gram,20 mm.

8 Zilveren stuiver van Groningen van 8 Brabantse Plakken, 1600. Massa 1,66 gram' 25 mm.

g Zilveren 7¿ stuiver 1505 van Groningen, George van Saksen. Massa 0,59 gram, 17 mm.

1O Zilveren korte ruitergroot/dubbele sterling van Jan I van Kuinre. Periode t1330.
Massa 1,31 gram, 20 mm.
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I
Foto: Ronald Visser

De vond s t van
bronsen

erpunt
e et3
spe
Ronald, een beginnend detectoramateur vond

een bronzen speerpunt aan de rand van Leeu-

warden. Hij plaatste bijgevoegde vraag met

foto's op twee bodemvondsten-fora.

Weten jullie welke weg ik nu moet bewandelen

en hoe ik dit zo snel mogeliik gedetermineerd

kan krijgen? En natuurliik graag iullie oordeel.

Bedankt alvast!

Als lid van de Archeologische Werkgroep Leeu-

warden kreeg ik het mailtje ook onder ogen.

lk heb gelijk teruggemaild met de woorden, lk

denk dat ik weet waar je moet zijn en ik stuur

de mail gelijk door. Na de mail doorgezonden

te hebben naar S. Arnoldussen (RUG) kreeg

ik de volgende dag al vrij snel onderstaande

reactie terug.

Zo op basis van de foto liikt het een generieke

West-Europese bronzen speerpunt. Die krengen

zijn helaas erg eenvormig (de meeste vormvari-

atie ontstaat door het al of niet vaker aanscher-

pen/bijslijpen ervan en er is geen gedetailleerde

typologie beschikbaar (Fontiin 2003, 1 30)' Veel

van deze speerpunten hebben een'peg-hole'; een

niet-gat voor een dwarspen om ze aan de schacht

te frxeren, aan de sniiziide van de speerpunt,

vrijwel halverwege de schachthuls. De vinder zou

daar nog eens beter naar kunnen kiiken.

Verder wordt er soms nog hout aangetroffen in

de schachthuls (cf. Fontijn 2003, pag. 21 4). Vraag

hem dus de inhoud ervan n¡etweg te gooien

(eventueel naar mij op te sturen?). Op basis van

het gave oppervlak en de bruinige patina liikt dit

object uit een waterverzadigde context te komen,

maar we leren graag meer van de vinder (diepte,

exa cte p I a at s, a a n g ekoekt/om li g ge n de m ate r i aa I

(zand/veen/klei).

De dateringen van deze speerpunten ¡s, omwille

van de eenvormigheid, vrii ruim. Fontiin (2003,

1 1 5) houdt het met 1670-700 BC erg ruim, ik

zelf denk dat de bulk ervan tussen 1 300 en 700

v. Chr. zal dateren. CI 4-doteringen van hout uit

Belgische exemplaren variëren tussen 3200-2580

BP, oftewel 1 500-660 v. Chr. (Bourgeois et al 1 996,

72). Ze dateren daarmee wat wij de midden

bronstijd B en late bronstiid noemen.

Zulke speerpunten kennen we in enige aontallen

uit Drenthe (ca.30-40), uit Friesland slechts en-

kele (uit Donkerbroek, zie tekening, 1 uit Drachten

en 1 u¡t Bakkeveen). Voor Friesland is het dus een

tamelijk bijzondere vondst (de 4e!).

Qua afhandeling: ten eerste zouden Hannie

Steegstra en ik natuurliik graag van de vinder

meer informatie kriigen over de exacte v¡nd'

ploats. Wot ik dan minimaal zou doen is even

met een email de provinciaal archeoloog op de

hoogte stellen Hopeliik weet ie de vinder te bewe-

gen dit netjes af te handelen.

Literatuur:
Fontijn, D.R., 2003, Socrificial Landscapes. Cultural

biographies of persons, objects ond'noturol'ploces in the

Bronze Age of the southern Netherlonds, c. 2300-6008C,

Leiden (PhD Thesis) (Analecta Praehistorico Leidens¡o

33/34).

Bourgeois, J., M. von Strydonk, V. Hendrix, H' Wouters &

K.Vertaeckt, 1996, Archaeometr¡cal study of Brcnze Age

wet finds, in: K. Verlaeckt (eds.), Between r¡ver and boffow-

A reappraisal of Bronze Age metolwork found in the pro'

vi nce of East-Flanders (Belgium), (Britisch Archoeoloqical

Reports I nte rnot¡ona I Seri es 63 2), Oxfo rd, 63-7 2.

Ronald Visser deed zijn vondst tijdens graaf-

werkzaamheden aan de oostkant van de stad

Leeuwarden. Een dag later was de vindplaats

alweer toegedekt. Ondertussen heeft er al

contact plaats gevonden met dr. St¡jn Arnol-

dussen, o.a. over de houtresten in de schacht

die de vinder gelukkig niet had verwijderd

en het conserveren. De vondst is gemeld bij

de provinciaal archeoloog, prof. G. de Langen

en de stadsarcheologe van de Gemeente

Leeuwarden, Mariëlle Kenemans en zal worden

toegevoegd aan Archis.

Dit is voor een beginnende zoeker, die alleen

maar muntjes zocht, een schitterende vondst

en het verdient een compliment voor het

melden.

n,w
Als het hout uit de speerpunt is onderzocht is

er mogelijk een exacte datering van de speer-

punt te geven.

De gegevens van de bijl zijn als volgt'

Materiaal: brons. Afmeting: lang 18 cm., op het

breedst 4 cm. Gewicht: 135 gram.

11

Tekening: RUG,

Groningen.



Redactie: Johan Koninq, Kees Leenheer / foto's: Kees Leenhee¿ J.

O Juncheitsgroschen
Stad Aken.

Juncheitsgroschen 1 374.

Literatuur: Krumbach 86.7 4.1.

De afbeelding op de munt is van

Karel de Grote, dus niet van een in

1 374 regerende keizer of zo.

O Denar¡us (zilver)

van Titus (als Augustus),

geslagen te Rome tussen 1

januari en 1 juli van 80 na

Christus.

Voorzijde: gelauwerde kop van

Titus naar rechts.

Omschrift: IMPTITVS CAES VESPA-

SIAN AVG PM,

Keerzijde: gevleugelde bliksem-

schicht op een gedrapeerde tafel

Omschrift:TRP lX IMP XV COS Vlll

PP.

Literatuur: RIC 23.

O (oPenninszj.
(1234 - +1255)
.l3e 

eeuw.

Graafschap Gelre.

Muntheer: OTI} ll (1229-1271)

Muntplaats: Arnhem.

Literatuur: Van der Chijs l-8 en

9; BendersType lll (Jahrbuch für
Numismatik und Geldgeschichte

s0.2000).

O Penningz;.
1 3e eeuw.

Bisdom Utrecht.

Muntheer: Sede vacante (1 226-

1228 of 1267).

Literatuur: Niet in Van der Chijs.

Het muntje lijkt erg op dat van Wil-

lebrand maar het omschrift begint
met MAR en verwüst waarschijnlijk

naar de Heilige Martinus.

Waarschijnlijk geslagen in één van

de bisschopsloze periodes.

@ eu¡nar¡us
Zilver.

Keltisch muntje dat wordt toe-
geschreven aan de Ubii, een Ger-

maanse stam die in de omgeving

van Keulen leefde.

50-1 5 v. Chr.

Ø Riemuiteinde
Koper/messing.

1 5e - 1 6e eeuw.

@ ooos¡e
Messing doosje met puntenslijper

en 3 knikkers.

20e eeuw.

(Ð Groatz;.
1 5e eeuw.

Engeland.

Muntheer: Henry V (1 41 3-1 422).

Muntplaats: Londen.

Literatu u r: Seaby 1 7 62A.

@ Bakenlood
(haven-, vuur- en tonnenlood).
Drie vuurtorens.

Lood.

Jammer dat de achterzijde niet
bekend is. Daarop staat een leeuw

met tekst met jaartal en het merk

van de (Hollandse) stad.

@ m"t
Het lemmet is van ijzer. Het heft is
voorzien van latoenkoperbeslag

met gravure wat is aangebracht

op houten belegplaten.

1 5e - 1 6e eeuw.

@ H"urp"n
Brons.

1 -3eeeuw

(Þ r"1",
Beieren (Duitsland).

Taler 1861.

Muntheer: Maximilian ll (1848-

1 864).

Literatuur: Krause Mishler 234

@

@o
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Met dank aan: A. van Herwijnen, J. Zijlstra, W. Spoelder, D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk,

K. Pannekeet, A. Cruysheer, R. Holtman
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Registratie middeleeuws" 

L
Vindplaats Terwolde

Vorm en materiaal rond, oog afgebroken, r¡chting indicator
Collectie/data Jan Scholte, de vinde

Randschrift S'AR........DEN,zieopmerkingen

voorstelling Schild met daarin drie kepers, symbool van kracht en stevigheid
Datering 14e eeuw

Literatuur

Opmerkingen Zoals voorgeschreven c.q. gebruikelijk werden zegelstempels na de dood van de
eigenaar vernietigd of onbruikbaar gemaakt. Ook begroef men ze wel of wierp men
ze in het water waardoor ze feitelijk onvindbaar werden, maar niet vernietigd. ln dit
geval is het zegel deels plat gehamerd. Slechts enkele letters zijn leesbaar. Na de
S (van Sigillum = zegel) en de afkortingskomma staat er mogelijk (?) AR. De laatste
lettergreep is duidelijk DEN, waarschijnlijk van een naam bijvoorbeeld Arend den
Ouden o.i.d.
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Pieterman M etaaldetectors
Tesoro / Minelab IXP lFisher / C.Scope /
Garrett /Teknet¡cs / Wh¡te's / inruil mogelijk

Hengelosestradt298,7521 AM Enschede

tel. (053) 43o05 12, fax (053) 43455 58
info@detect.nl . www.detect.nl

rr\

Zijlsterweg 10,9988 RK Usquert
Tel. 0595-4233 82 06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl . info@p¡eterman-
detectors,nl

FRIESLAND

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

beveiliging particulieren en bedrijven

Weth. Beerdastraat 21,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel. 06 23 4'l 39 77 (op afsPraak)

info@detrijestinzen.nl . www'detrijestinzen.nl

FLEVOLAND

Flevo Detectors - \)lilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
o ps pori n g sservi ce

Kerkpad 1 8, 831 6 DB Marknesse N.O.P.

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel06-22242848
fl evodetectors6planet.nl www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND

Handelsonderneming D.f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope / Fisher /
White's / Troy / Golden Mask / lmporteur: Bliss-

tool / Anderson detectorstelen + accessoires

Pieter Maatssttddt 12, 1777 AP Hippolytushoef
Tel. (0227) 59 32 86, Íax (0227) s9 11 29

mobiel:.O6-2O227790
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

OVERIJSSEL

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

UTRECHT

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

Zwaluw'l 5, 37 52 NW Bunschoten
tel. O33-299 94 91, mobiel 06-21 885695
info@midholland.nl
wwwmidholland.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

Wingerdstraat6,664l 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 2'l
www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaa ldetectors, G rond radars, onderwaterde-
tectors, diepzoekers, accessoires, magneten
enz. o.a,: Garrett, Teknet¡cs, Golden Mask, OKM

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (NUmegen)

Tel. O24-8443430 bezoek op afspraak
info@a rena-metaaldetectors.n I

www.a rena-metaaldetectors.nl

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

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab, Garrett, F¡sher, Whiteb XB Teknetics,
C.Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter /
detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen I l3Oiaar
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 2'15, 5403 LG, Uden
Tel. 0413 - 25 95 97,Mob. 06 - ¿t4 32 44 16
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorPlaza.nl
www.detectorPlaza.nl

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

Het Sterrenbeeld 48,5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 1 1 99, fax: (073) s48 1 1 9s
infopgelan.nl . www.gelan.nl

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

Keepstraat 2,5702 LH Helmond
Tel. (0492) s7 4s2s
info@metaaldetector.nl
www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

Wh¡tet / Black Knight l'leso¡o lMinelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pljp- en

le¡dingdetectors / bodemradar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

::l
[t¡r¡eks+r,rt,.
p a,t B< Hre ü il s.l t"î-ìì

r/¿¡;nff¡ € 1 25

gen!
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Doemeemetde 1 ,':.
'': ' enmaak
kans op een boekenpakket
t.w.v. 125 euro!
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Stuur 1 ol2 foto's op van het door u gevonden

voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer
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Na 7 maand herinrichting is het'ln Flan-

ders Fields'-museum opnieuw publieke-
lijk heropend. En het is een groot succes

geworden.

t8
De voorstelling toont nu ook voor het
eerst militar¡a voorwerpen, ontdekt via

metaaldetectie. Niet de grote of gevaar-

lijke voorwerpen, maar wel de kleinere

metalen die je meestal niet te zien krijgt.

r-"ì

ln 2014 is het honderd jaar geleden

dat de eerste wereldoorlog begon.

Dit grote gebeuren zal ongetwijfeld
in Vlaanderen massaal herdacht wor-

den. De stad leper is alvast begonnen
met de voorstelling van deze honderd-
jarige herdenking.

Het meest voorkomende metaal in de

frontstreek is ook het meest getoonde

metaal in de voorstelling, dit is het loden

schrapnel-bolletje. Gans de frontstreek
is verzadigd van dit materiaal. Met
tienduizenden liggen ze in de Vlaamse

velden.

Voorwerpen vertellen wie daar aanwe-

zig was en wat er massaal gebeurd is

en. . . . . . Bijna honderd jaar na het einde

van deze moordende veldslagen kan de

metaaldetector ook nog een enorme
bijdrage leveren. En ook dit vondstma-
teriaal komt in het museum terecht. Het

mooiste voorbeeld is het Britse vondst-
materiaal uit de loopgraven van 'l 915.

Deze loopgraven zijn maximaal 70 cm

tot 90 cm diep. Ze bevatten duizenden
niet afgevuurde patronen en...... veel

gespen en knopen.

De soldaten moesten drie dagen

gehurkt in eerste linie verblijven. En er

waren geen loopplanken dus steeds

met de voeten in de modder. Resultaat?

70.000 ma n hadden 'trench feet' en

waren afgeschreven.

De gespen en knopen die nu in het
museum beland zijn kwamen van Britse

kledij en bepakking die op de bodem
van de loopgraaf geplaatst was. lk hoop
alvast dat de Britse bezoekers door deze
gespen geen verkeerd beeld krijgen
want weinigen hebben een voorstelling
van hoe de eerste loopgraven afgewerkt
zijn. Als ze naat de film "The Trench"
('1999) gekeken hebben, dan hebben ze

zeker een verkeerd beeld gekregen. ln

deze film is de loopgraaf bijna 2 meter

breed en 2 meter diep. ln Vlaanderen is

zoiets nooit gebouwd.

Wat ik wel weet is dat de metaaldetector
in de oorlogsgeschiedenis nog veel zal

bijdragen. Hier enkele voorbeelden van

op de slagvelden opgediept materiaal.

En deze stukken zijn nu te bezichtigen
in het museum en ze blijven daar per-

manentaanwezig......

lnfo museum:

http ://www. i nfl a nd e rsfi el ds.be
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van goede signalen op met rommel

verontreinigde terreinen. En als het

CT 3030
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 opvolger, 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 ziin uitstekend.

Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen

de nieuwste metaaldetectorrevol utie van Minelab !

t'

oe \
M.NELÁB ì warm wordt, gaan we er het water mee in.

MIÈELAB

De CIX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruih worden.

De CtX3030 is voo¡zien van GPS (Global Positioning

System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt,

bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee

tnvoeren.

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

€ ,eo oun T'åi:ìi:iil I:ffilf:'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Restellen b¡j Detect: maak 39,90 euro over (poftokosten gntis)

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

Vanuil Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto over naar onze Bank.

1BAN NL57RAB0 0396743870 SWIF|: RAB)NOU naar DEfECf ¡n

EnschedeVergeet niet je volledige naan en adres aan ons door te

geven bij de banktransfer of via: info@detect.nl Kies de bijbeho-

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

€, 23 9 5, 00,*'** 10en batterijhouder

incl.21% BIW

+ Met de CD€030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-

foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

Deze plug je in jeWM '10 (draadloze ontvangst).

+ Het scherm, de display van de CTX3030 is fu ll color.

+ Ultieme ljzer discriminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte

balans.

+ De CD/.3030 is meertalig, keuzemogel'rjkheden: Engelg

Duits, Frant Spaans, ltaliaant Portugeet Rusisch, Turk
en Pools.

Garantie:3 jaar

De CTX3030 is nu bij ons en de meeste dealers uit voorraad leverbaar' Er wordt een

zorgvuldig vertaalde en zeer complete Nederlandstalige handleiding bil gelevetd.

(De CTX3030 wordt door enkele zeer ervaren klanten als'de beste detector

die ik ooit had' omschreven)

Let op: ondanks de BTW verhoging naar 21 % blijven de prijzen inclusief BTW bij ons

voor deze metaaldetectors ongewijzigd!

POWERIIfT
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-

magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ingeboet Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kìlo, dubbel

zoveel als de vorige

Door een andere produc-

tiewijze is deze magneet echter goedkoper

dan de oude Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

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

Bijzonder geschikt voor teneinen die flink afgezocht

zijn en dus meer diepte bere¡kt moet worden, of .':

voor terreinen waar weinig ligt en waar met een

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

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

Minelab E-Trac / Expl / Safad r' ./ / ./

159,00 189,00 199.00 225,00

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

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede

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



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

een nieuwe standaard voor de middenklasse.
Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur-

dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.
Minelab is overtuigd van de kwaliteit die ze maakt en geeft maar liefst
3 ]AAR GARANTIE!

Ten opzichte van zijn voorganger, de
X-Terra 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven
met verschillende frequenties eronder
te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.
schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de
discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-
steem.

5limline schiit die minder weegt,
waardoor het zoeken op het land of

lF' ç langs de waterlijn veel minder zwaar is.

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

c995,-
Zonder extra accessoires

1399,

X-TERRA

26 cm

elliptische
schijf

€ 166,-

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van lVlinelab. Ten opzichte van

zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' herstehi.jd, waardoor je meer goede

voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!
Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt
zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee
tussen eb en vloed) De Safari is superstabiel, je hoeft

we¡n¡g rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe

reik voor normaie voorwerpen.

Voozien van een 26 cm wide scan

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

zoekschijven zijn uitgerust.

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 liggen!

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC.Via e-mail
kunnen programma's uitgewisseld worden met andere zoekers. De basistechniek

van de E-Trac komt van de Explorer 5E, maar het software programma is compleet
vernieuwd en uitgebreid.

X-TERRAsos € 599r'

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

- Nog snellere processoÍt waar-

dooro.a mindercamouflage

van rlzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar exÍeem veel ijzer

ligt, de E-Trac'slaat niet dichf
maar pakt de goede metaalljes

eruit!
-Groter dieptebereik, o a. door

grotere schiif van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te qebruiken, 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

uilwisselbare programma's,

waardoor je niet zelf de expert

hoeft te zijn.
- Logischer opbouw van de

programma's en instellingen.
- Eenvoudige Quickmask, snel

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

extra discriminatie programma, hand-

matlge grondontsloring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 1 8,75 kHz.

1495,-
Zie vooronafhankeli-
jke beærdeling op het

lnlenet (M¡nelabown-

e6) en maak contact

metde nu al talloze

E-Trac bezitters

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken.

2 grondstanden, een voor

normale grond en een voor

extreem lastige grond.

0p deze pinpointer zitten enkele bijzondere moge-
lijkheden:
- Deze Minelab PR0-F¡ND 25 pinpointer geeft door

een versnelling van de pieptonen aan wanneer je
het metalen voorwerp nadert. Dat is een enorme
verbetering t.o.v. de oude pinpointers.

- Trapsgewijs de gevoeligheid verhogen of verlagen
- Geluid kan worden uitgezet
- De PRO-FIND 25 is spahvaterdicht, kan echter niet

onder water gebruikt worden
- Werkt op 1 st. 9 volt batterij.

c729,-

Deze detector is misschien wel
de meest veelzildige detector d¡e

er bestaat. Want hiermee kun je ook
tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)
maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar
de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaáiì
zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 1 8,75 kHz

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

Hengelosestraat 298, 7 521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl wvr¡w.detect.nl
Volg ons op twitter!

Precision Pinpointing



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

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

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

is op stort en terreinen met veel i'ßet € z4g,-

Silver FMax
'ç\-

ê 3^ûrÉ JË+J,

Als.je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

499,-

De aanleiding voor het laten maken v¿n

een Nederlandse versie van de Clbola, de

Cibola Hollandia is. dat met name een aantal

archeologische bedrijven graag een vaste 'Alle l\4etalen

Stand' met een b¿sistoon op hun detector wìlden hebben

Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanìg

¿{stellen, dat elk kle¡n stukje ijzer en zelfs bepaalde

'iizertljdscherven' opgezocht kunnen worden 0p de

gewone discrimìnatiestand kan op de laagste stand verschìl

gemaakt worden tussen het 'goede' (smeedijzer) ijzer en

Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt

geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 2'l x 24

cm concentrische schijf (makkeliike grond), beschermkap, originele Tesoro

regenhoes en 9 Volt batterij.

e tB0 tA
I-IOLTANEIA

het'slechte' ijzer (gietijzer)

De Cobola Holl¿ndia is als deze is uÌtgerust met een ellip-

tische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische

doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op

gemineraìiseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein

ijzer En toch een detector met een makkelijke bedlening

dìe nog geen kilo weegt De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid

i,p v sensitivity en threshold heet nu gewoon basistoon

Warm aanbevolen voor sladsgrondzoekers!

Vaquero

De Cortes is een uiterst goed

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

Kleur: blauw, zwart en grils.

,+ F- fà wide scan van 25 x 30 cm.

€ 5 5g * o. eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

--Ç ïîT':ïii:ilet 
weinis vervuirins' krei en

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen' Revolutionaire

ontwikkeling, waarbil Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe'

ligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte-
bereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de grond

Cibola & Vaquero,
twee krachtige m¡d en ssers

Gibola € 469'-

tiger dan hun voorgangers (+20%)

en zijn daarmee echte krachtpatsers
voor een milde prijs. Het gewicht
van deze twee modellen ligt rond

de 1 kilo, terwijl er toch een schijf
onder zit van 21 x 24 cm. Ook

voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe

schijven: een concentrische van 1 5 cm en een

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstor¡ng heeft.

Deze bìjzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoel¡ge detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en veruuilde grond. Nu ook extra grote

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

1 5 cm concentrìsche schijl voonadig. De Lobo is in twee

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

21 x24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € 849,- e¡1 € &99,

Drie vederlichte TESORO reuzen!
Cortes, Teión, DeLeóAfgezie de rode PinPoint

schakel veranderd.
N iets

De o zijn veel krach-
Cortes € 869,-

doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

batterijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichle2l x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

Vereenvoudigd model van de cortes, ln Engeland bekend als

HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-

zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,

parken en vervuild terrein zoeken. 
€ 659, -

Teión

t



De eerste

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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen k¿be/s mee¡ ook niet op de zoekschijf, de schijf
communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding

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

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

den geheel in te schuiven tot een klein pakketje Draadloze koptelefoon

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

NIEUWI Deus nu te koop in de lite.nlversie € 895100 (zonder huis)
Bediening op de draadloze koptelefoon.

G-MAXX tl
Buitengewoon krachtige detectoç geschikt voor het zoeken naar munten en
speciaal voor hen die naar grotere voorwerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een

edienen is. Ook is een speciale
len door y'e áanwezigheid van

zijn gg{íag en ziln stabiliteit
rouníl-detector.

825,00 ADX 150 e.p,ADVENT|S ll
specificafitis:

. BuitMgewoon goede werking

r. üehtgewicht (1500 gram) en
:I perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mrcfopfocessors

. 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

o Draadloze hoofdtelefoon (WSl,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

o Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap
595,00

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met2kanaten) 169,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren tlvee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hÌnder van
de hoofdtelefoondraad en geen ångst voot kabelbreuken.
DeWSI isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram. DeWS2 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met opladeç waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen Oplaadtijd 2 uur Batterijduur 50 uur.

. Zeer stev¡ge zoekschilf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterd¡chte

zoekschijf aansluiting.

o Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Voh.

. Batteriiduur Alkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

o Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

495,00

strekt ADX 1 50 met
€ 429,00)

Let op:

Ondanks de BTW verhoging naar 2l 0,6

blijven de prijzen inclusief BTW bij ons
voor deze metaaldetectors ongewijzigd!



Wandel-en met eea
a rülie oLogi s eh
tintje
Tijdens de vakanties in het buitenland laat ik de metaalde-

tector altijd thuis, omdat ik mijn vrouw in de gezamenlijke

vakantie niet alleen wil laten zitten. Maar soms als je langs

de prachtige akkers loopt begint het zoekersbloed toch

wel te kriebelen. Had ik maar.......

Al bij de receptie van de camping in de Duitse Eifel werd

ik qelijk verrast met een brochure (Nederlandstalig!) met

allerlei wandelingen met allemaal als thema de Romeinen

die eeuwen geleden in de Eifel waren gelegerd en woon-

den. Veel bezienswaardigheden zijn met de auto te berei-

ken, maar een aantal zijn echt alleen te voet bereikbaar.

Omdat we in de vakantie toch graag lange wandelingen

in de natuur maken, kozen we voor een aantal prachtige

wandeltochten met een archeologisch tintje.

Een daarvan was de Römerpfad-wandeling, een wande-

ling in een fantastisch heuvelachtig gebied met rots-

partijen, kliffen, spleten, holen, veel smalle paden en

veel klimwerk. De route werd duidelijk aangegeven met

opmerkelijke richtingaanwijzers.

De afgebeelde Sesterzius van Maximinus l, Thrax, 173

n. Chr. -238 n. Chr., die regeerde van 235 - 238, is bij de

Pijtzlöcher gevonden.

De Pützlöcher is een oude voormalige kopermijn uit de

Romeinse tijd uit de 2e eeuq die alleen te voet is te be-

reiken. ln de zomermaanden is de tunnel onder begelei-

ding van een gids te bezoeken en kunt u in de schachten

afdalen. Hier zijn sporen te vinden van het delven van erts

vanaf de Romeinse tijd tot in de 19e eeuw. De schachten

zun 9 tot '18 diep, die na 1781 door nieuwere gangen met

elkaar zijn verbonden. Omdat de winning van kopererts al

ten t'rjde van de te weinig rendement opleverde

werd de als steengroeve gebruikt.

ikt voor de Porta Nigra, de

stadspoort in Trier.
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Tekst: Gert Lugthart

kippenvelmoment
van:

¿:{i1ev. 23

Bo

p een mooie voorjaarsmiddag, niet zo lang geleden, reed ik in mijn omgeving
langs een akker waar mij plots iets opviel. lk stopte onmiddellijk, stapte uit en

liep de akker op. lk zag een lichte verhoging in het land wat mij zeer interes-
sant leek. Mogelijk was dit een voormalig terpje geweest van een boerderij. Er heb-
ben afgelopen eeuwen namelijk heel wat stormvloeden de kust van de Zuiderzee
geteisterd! lk liep nu verder de akker op en onderzocht deze nader. Al snel vond ik
in diverse molshopen scherven van laatmiddeleeuws aardewerk. "Dat ziet er goed
uit"dacht ik en ging gelijk bij de boer langs om toestemm¡ng te vragen. Dat was
geen enkel probleem.

Diezelfde avond nog ging ik terug naar de akker. Eenmaal aangekomen begon ik

willekeurigoverdeakkertelopenwatikaltijddoetijdenseen1ezoekactie.>>
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1 Gouden zegelstempel ingelegd met
glaspasta, periode I 8e eeuw, met voorstel-
ling. Hoogte 1 7,5 mm, stempelovaal 12

x 13,5 mm. Franse randtekst lu¡dt in het
Nederlands...."mijn vreugde is in de hemel'i

2 Muntschat van 22 zilveren stuivers van
Kampen, Deventer en Antwerpen, periode
1475 - 1525 na Chr.

3 Twee ijzeren klotendolken met houten
handvatten, I e inclusief schedepuntbe-
schermer en 2 mesjes (eet en snijmes) 2e

met één mesje. Periode l5e eeuw (mag-

neetvondst). Afmetingen 1e dolk lengte
378 mm / klootbreedte 46 mm. Afmeting
2e dolk lengte 352 mm / klootbreedte 53

mm.
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Al snel vond ik twee op elkaar geplakte zilveren munten; een
stuiver uit Deventer en een dubbele stuiver uit Kampen. "Wat

een toevalstreffer" dacht ik. lk zocht verder en liep kris kras

over de akker. Maar de plek bleef knagen en zoekend liep ik
weer terug richting de vondstplek. lk arriveerde uiteindelijk
weer bij de plek en zwaaide er nog eens goed overheen. lk
kreeg zowaar weer een signaal, maar wel een heel zwakke.
lk zette de schep in de grond en begon te graven. lk zwaaide
over de hoop maar kreeg geen signaal. Dan maar over het gat
zwaaien; echter daar ook geen signaal.

lk groef nu maar wat dieper en drukte de schep flink diep in
het gat - ik schatte dat ik wel zo'n35 cm diep zat - en schepte
de grond er uit. De grond viel uiteen en ..............ik2ag
gelijk een rol (zo op het oog munten) liggen die op datzelfde
moment uit elkaar viel. lk schrok en staarde naar de munten
voor me op de grond. lk raapte de losse munten op en bekeek
ze eens goed. "Dit was een muntschat!!!" Dolblij telde ik de
munten, in mijn handen lagen er maar liefst tweeëntw¡ntigl lk
groef verder maar vond er niets meer bij. lk had in één keer de
hele muntschat op de schop gehad.

Snel ging ik naar huis en bekeek daar de munten nog eens

nauwkeu rig. Zo Te zien wa ren ze d u idelijk ouder da n provinci-
aals, maar ik wist niet wat voor munten het waren. Eerst maar
eens de munten reinigen. lk probeerde de dagen er na de
munten met elektrolyse schoon te krijgen, maar dat lukte van
geen kant. "Dan maar in de citroensap" besloot ik. Beetje voor
beetje verdween de aanslag en na een dag of drie had ik ze

schoon. lk zette foto's van de munten op een forum en kreeg
al snel de determinaties. De tweeëntwintig zilveren munten
bleken stuivers en dubbele stuivers van Kampen,

Deventer, Antwerpen

en Groningen uit de

periode 1475 - 1525

na Chr. te zijn. De

waarde van de schat

zal in die periode on-
geveer een weekloon
geweest zijnl'

De muntschat van

Bennie uit het kip-
penvelmoment is een

mooi voorbeeld van

het feit dat er ook nu

nog muntschatten
gevonden worden.

rDp 
1

4 Muntschôt van 4l driesteden munten
van (Zwolle, Deventer en Kampen) en I
zilveren Philips de Schone stu¡ver uit 1 495.
V[fendertig Drieplak munten van biljoen
uit 1 556 en zes éénplak munten u¡t I 559 na
Chr.

5 lJzeren lans- ofspeerpunt met bevesti-
gingsoog. Periode 1 5e-1 6e eeuw. Lengte
306 mm.

6 Koggelood, lakenlood uit Amsterdam. 1e

helft l5e eeuw? Diameter 37 mm.

7 Lood/tinnen pelgrimsinsigne heilige Ursula

uit Keulen, periode I 300 - 1 350 na Chr.

Hoogte 54 mm, breedte 48 mm.

8 Lood/t¡nnen zwaan insigne. Periode le
helft l5e eeuw met rolband tekt Amour
(volgens de heer van Beuningen). Hoogte
23 mm, breedte 25 mm.

9 Lood/tinnen pelgrims belletje met klepel.
Randtekst in het klokje staa! AVE MARIA
GRACIA. Periode 1 e helft 14e eeuw. Hoogte
30 mm, diameter 30 mm.

10 Complete aardewerk Siegburg trechterbe-
ker kannetje. Periode I 5e eeuw. Hoogte
145 mm, buikdiameter 81 mm.

Toen Bennie wegging

bij de wegenbouw

en ging werken bij de

gemeente, kreeg hij een metaaldetector als afscheidscadeau,

omdat hij had aangeven dat hij dat wel leuk vond. Al lang

voordat hij bij de gemeente g¡ng werken was hij geïnteres-

seerd in archeologie.

"lk kreeg een Micronta detector cadeau en vond daar mijn
eerste roosschelling van Zeeland uit het jaar 1601 na Chr.

mee. Daarmee was ik definitief verknocht aan deze hobby. Nu

zoek ik met een Minelab Explorer SE. lk zoek het liefst op ak-

kers en stortgrond. Door mijn werk bij de gemeente kwam ik
in contact met de stadsarcheoloog. Dat leidde tot samenwer-
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king.Zo heb ik vorig jaar meegeholpen met een opgraving ter

plaatse. lk zocht de stortgrond af en heb diverse leuke voor-

werpen gevonden. Ook zocht ik wel eens in de opgravingsput

zelf. lk stopte dan de voorwerpen in een zakje en legde ze op

de vindplek, waarna ze door de archeologen werden ingeme-

ten en gedocumenteerd."

Ook zoekt hij wel eens met een magneet. "lk was de eerste

die in de rivier bij ons zocht en vond verscheidene fietsen en

ander zwaar ijzer. Hier liet ik mij echter niet door weerhouden

en vond de eerste avond een klotendolk (één van de nummer

3 uit mijn top 10). Het was een prachtige complete kloten

dolk met nota bene een mesje. Een week later vond ik tot mijn

verbazing nogzo'n dolk. Ook deze was kompleet en had zelfs

nog een schedebeschermer en twee bijbehorende mesjes!

Onvoorstelbaar dat je zo iets vindtl'

We gaan naar de top tien van Bennie. Het leuke er aan is

dat het allemaal lokale vondsten zijn! Op de eerste plaats

staat een gouden zegelstempeltje. Op de tweede plaats

staat de muntschat uit het kippenvelmoment. Op de vierde

plaats staat nog een muntschat! "Bij een opgraving van een

terp bood ik aan mee te helpen met zoeken. Daar was geen

behoefte aan, maar ik mocht wel in de vrijgegeven gestorte

grond zoeken. Op een gegeven moment kwam ik in een

mestlaag te zoeken. ln een flinke mestkluit van zeker 20 bij

20 cm kreeg ik een mooie piep. lk sloeg de kluit uit elkaar en

vond een muntje. De piepjes bleven echter maar komen en

uiteindelijk vond ik maar liefst 42! biljoenen driesteden mun-

ten van Zwolle, Deventer en Kampen uit de 16e eeuw en een

zilveren Philips de

Schone stuiver uit
1495 na Chr. De vondst heb ik aangegeven bij de instantie die

de opgraving deed en alles is opgehaald en keurig gefotogra-

feerd en gedocumenteerd.

Op plaats tien staat een compleet Siegburg kannetje. "Net

terug van vakantie bezocht ik een bouwlocatie waar op twee

meter diepte drainage aangelegd was. Tegen beter weten

in zocht ik de bulten gestorte grond af. Opeens zag ik een

rond ding uit de klei steken. lk trok er achterloos aan maar

het kwam niet los. lk bekeek het nog eens beter en zag dat

het een aardewerken voorwerp was. Voorzichtig spitte ik de

kleikluit met het voorwerp los. Met de hand verwijderde ik de

klei en tot mijn stomme verbazing kwam er een complete kan

te voorschijn. De locatie bleek een dichtgeslipte zijarm van

een oude rivier te zijnl'
Tenslotte beleeft Bennie ook nog op een andere mannier

plezier aan de hobby. "ln een bouwput

vond ik in twee verschil-

lende beerputten diverse

Siegburg kan scherven. Deze

heb ik met veel geduld in

elkaar gelijmd en gerestau-

reerd met gips. Uiteindelijk

zijn het nog twee heel aardige

Jacoba kannen uit de 14e

eeuw na Chr. geworden die

een mooie aanvulling zijn op

mijn collectiel'
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Spaanse munt

Even een praatje gemaakt met de landeigenaar en toestem-
ming gekregen. Hij vertelde mij dat de Spanjaarden op zijn
land hadden gebivakkeerd.

Maar eens kijken of die Spanjaarden nog iets voor mij had-

den laten liggen. Na een paar uurtjes zoeken plots een mooi
piepje, er kwam iets naar boven waar ik de rillingen van kreeg.
Er lag een gouden dukaat uit .1656 

uit West Friesland te glim-
men in de zon.

De volgende dag ben ik er - best wel een beetje zenuwachtig
- weer gaan zoeken en liep ik maar eens een andere richting
op.

Tot mijn verbazing vond ik daar al vrij snel weer een gouden
munt. Het betreft hier de gouden dubbele excellente, gesla-
gen te Sevilla van Ferdinand & lsabella,l474-1504.

Met deze munt wil ik graag meedoen met vondst van

hetjaar 2012. Al met al twee vruchtbare dagen.

Met vriendelijke groet,

los den Broeder

Gouden gesp

Op woensdag 2 mei 2012 ben ik op uitnodiging van een

medepieper een dagje in een andere regio wezen piepen. Het
was een akker die niet zo groot was en de mannen waarmee

ik daar ging zoeken waren er al eerder over heen geweest.

Omdat beide mannen een XP Deus hadden en ik met een
Fisher F75 zoek, dacht ik bij mijzelf: Kleine kans, maar een
mooie vergelijking tussen deze md's.

Na een uurtje gelopen te hebben en wat kleine dingetjes
gevonden te hebben kreeg ik een mooie zachte, zuivere piep.

De schep in de grond, de grond los en mijn hart stond stil.

Goud en wat voor goud, mooi goud! Op het moment dat ik
een dansje van geluk wilde maken zag ik dat de medepieper
stond te praten met een toeschouwer, dus het dansje moet
nog komen.

Piet
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Prachtige schodenpen

Eind maart 2012, het was een lekker zachte avond en ik was

nog even van plan om een klein uurtje te gaan zoeken op

mijn stortakker. Er lag niet zo heel veel meer, maar wie niet

waagt, w¡e niet vindt.

Na een klein halfuurtje kwam deze prachtig versierde

complete schortenpen met een vaag merkje uit de 9rond.
Een schortenpen is een speld die in de kleding werd gestoken,

deels als versiering maar ook om de stof bij elkaar te houden'

Datering 18e eeuw

Materiaal zilver

Versiering bloemen

Gewicht ongeveer 7 à 8 gram

FreekWildeboer, 18ir
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Sur-f naar onze webshop op www.metaaldetector.nI en bestel vanuit je luie stoel.

:,, Wü zorgen voor een snelte levering van:

etectors. Accesoires. Scheppên . 0ccasions Munsters



Een medaillon, een opmerkelijke vondst
Als lid van de ACO (Archeologische Club Oldenzaal) en de
AWN afdeling Twente mocht ik meehelpen met het archeolo-
gisch onderzoek op het 5t. Plechelmusplein.

Omdat ik op dat moment nog veel vakantie-uren had staan,
was dit onderzoek een goede reden om eens wat aan die uren
te gaan doen. Het hele onderzoek heeft vele maanden ge-
duurd, met name werden veel skeletten opgegraven, dit lag

ook in lijn der verwachting, daar er hier al meer dan duizend
jaar wordt begraven. Men heeft uitgerekend, dat hier zo'n 30

à 40.000 mensen ter aarde zijn besteldl

Tijdens het graven van een proefsleuf kwam ik met behulp
van de metaaldetector een stuk hout tegen waarin zich een

een metalen voorwerp bevond. Aan de buitenkant zag ik al-
leen enkele schakels van een kettinkje, verder kon ik er niets
van maken. Het voorwerp werd meteen ingeleverd. Verder
hoorde ik er niets van terug.

Totdat ik enkele weken geleden door Huub Scholte Lub-
berink, Senior Archeoloog bij RAAP, werd aangesproken. Hij
vertelde dat ik voor 2 jaar terug een bijzonder voorwerp had
gevonden. Het betrof een zilver medaillon met inhoud. Er

bevond zich een stukje papier in het medaillon met Latijnse
tekst die rond 1570 gebruikelijk was, daarbij zat tevens een,
mogelijk pauselijke zegelafdruk van was.

Op de voorzijde van het medail-

lon zijn de letters lH5, het kruis en
' florale motieven gegrafeerd,

IHS is een monogram en betekent

o.a.Iesus hominum salvator (Jezus de

redder der mensenJ. Een andere betekenis

is ln hoc signo (ln dit teken zult gij over
winnen). Het wordt gebruikt op katholieke

voorwerpen.

l0

Op de achterzijde zijn de letters MRA,

het Omega teken en florale mo-

tieven gegrafeerd. MRA is een

trigram voor Maria.

Het medaillon na openen van het deksel.

Het eerste vel papier heeft dezelfde

afbeelding als op het medaillon: IHS

met een kruis en een plantmotief.

ln het papier bevinden zich enkele

zwart geblakerde gaatjes en er is

een hoekje ingescheurd en omge-

vouwen. Het tweede vel papier is

blanco en bevat eveneens enkele

zwart geblakerde gaatjes.

Het derde vel papier lijkt een fragment

van een pagina uit een boek. Het bevat en-

kele zwart geblakerde gaatjes. Het vierde vel

is een blanco vel en zit aan het derde vel vast.

Het is voor de veiligheid niet van het derde vel gescheiden.

Voor- en keerzijde van het medaillon

tijdens behandeling. Het medaillon is

verwijderd uit het hout. Aan het medail-

lon bevinden zich twee oogjes en een ring

met een stukje touw eraan geknoopt.
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St. Plechelmusplein Oldenzaal
Archeologisch onderzoek

Vooronderzoekin 2009
Tijdens voorbereidende

werlsaamheden in 2009 blijkt

dat de omgeving van de St.

Plechelmusbasiliek bijzondere

archeologische resten bevat.

Zoals wettelijk is bepaald, heeft

daarop een archeologisch proef-

sleuvenonderzoek plaatsgevon-

den. Hieruit kwam naar voren

dat het plein een'r'tjk en uniek

bodemarchief'heeft.

De omgeving van de basiliek is

eeuwenlang als begraafplaats

gebruikt. Deze grafplaats is

zeldzaam, mogel'rjk zelfs inter-

nationaal gezien. Dit onderzoek

was tevens nodig om goed

inzicht te kr'rjgen in de versprei-

ding en diepteligging van de

onder- en bovenkant van de

archeologische lagen onder het

plein. Verder is onderzocht wat

de dichtheid aan skeletten in

begravingen is. Het plein heeft

immers tot in de 19e eeuw

gefungeerd als kerkhofen in

de bijna 1 200 jaar dat er niet

alleen de bewoners van Olden-

zaal maar ook uit omliggende

marken werden begraven,

moeten er vele tienduizenden

begravingen aanwezig z'tjn. Bij

een gemiddelde van circa 30

begravingen per jaar zullen

er al 30.000 begravingen zijn

geweest! ln mei 2009 heeft de

aanleg van de nieuwe kabels

en leidingen onder begelei-

ding gestaan van professionele

archeologen van het archeolo-

gische adviesbureau RAAP. Deze

hebben t'rjdens de graañruerken

gelet op aanwezige archeologi-

sche vondsten, grondsporen en

archeologische lagen.

Proefsleuvenondetzoek
Na de archeologische begelei-

ding is in juni 2009 gestart met

ee n p roefsleuven o nderzoek.

Dit onderzoek was van belang

om meer concrete informatie

te krijgen over de'hoeveelheid'

archeologie die zich onder het

plein bevindt. Zonder deze

informatie is het niet goed

mogelijk om de kosten van de

opgravingen ten behoeve van

de realisatie van het nieuwe

rioolstelsel en het nieuwe plein

te begroten. De vier proefsleu-

ven hebben zeer veel concrete

i nformatie opg eleve rd.

Veldwerk
Het veldwerk in 2009 is in nauwe

samenwerking uitgevoerd met

amateurarcheologen van de

Archeologische Club Oldenzaal

(ACO), en de Archeologische

Werkgemeenschap Nederland

(AWN), afdelin g Twente. Leden

van de ACO en de AWN hielpen

b¡j het speuren naar archeologi-

sche sporen, het vrijleggen van

skeletten en andere archeologi-

sche objecten en bij de docu-

mentatie ervan.

Bron: www.oldenzaal.nl

Onder de vier vellen zit een opgevouwen vel

papier met tekst. Het medaillon is verder leeg,

maar bij nadere bestudering van de foto's bleek

dat er zich een klein plukje haar rechts boven

bij de rand bevindt. Dit plukje haar bevindt zich

nog in het medaillon.
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De Latünse tekst

is het Laatste

Evangelie van

Johannes 1,1-14.

Dat werd op het

einde van de Hei-

lige mis gelezen

en is een korte

samenvatt¡ng

van het christelijk

geloof in God

als Schepper en

in Christus als

mensgeworden

Zoon van God en

de ware Verlosser

die evenwel door

de wereld niet

werd erkend. Het

is onderdeel van

de Tridentijnse

liturgie die rond

1 570 de standaard

mis in de RK kerk

werd.

Het papier is

aan beide zijden

bedrukt, Onderin

is er een hoekje

omgevouwen en

ingescheurd.

lk zag deze week het onderzoeksrapport, waarin de geconser-
veerde medaillon stond beschreven en tevens foto's ervan. Dit
was prachtig om te zien.

Verder werden er, zoals gezegd, veel skeletten opgegraven.
Je kon soms goed zien dat er kwetsuren weer waren genezen,
bijvoorbeeld een fractuur van een been of een slag met een
scherp voorwerp op de schedel.

ln verband met de begravingen werden er vele smeedijzeren
spijkers - nagels van de doodskisten - opgepiept.

Het medaillon is geconserveerd en beschreven door RAAP

archeologisch adviesbureau.

Graag wil ik bij deze meedoen met de vondst van het jaar.

Groeten, Huub SIot

1.,

ü1
Met dank aan:

drs. J.A.M. Oude Rengerink

Foto's: Restoura, Haelen

Vettaling van de tekst

In hetbegin wøs hetWoord; Enhet
Woord wøs bij God, en God was het
Woord;

Het was in het begin bij God.

Alles is door Hem gemaakt; En

zonder Hem is niets gemøøkt, wat
gemaakt is.

In Hem was het leven, en het Leven

was het licht vøn de mensen;

En het Licht schijnt in de duister-
nis, en de duisternis heeft het niet
begrepen.

Er wøs een men5 tøn God gezonden,

wiens naam Johannes was.

Hij kwam tot getuigenis, om van het
Licht te getuigen, opdøt allen door
hem zouden geloven.

Hij was niet zelf het Licht, maar
kwam om te getuigen yan het Licht.

:'í;

Het was het ware Licht, dat elke mens

die in deze wereld komt veilicht.
Het was in de wereld, en de wereld ís

erdoor gemaøkt, en de wereld heeft

Hem niet gekend.

Hij kwam tot de zijnen, ook de zijnen
onhtingen Hem niet.

Maar aan wie Hem ook ontvingen,

Cøf Hij de macht Gods kinderen te
worden, aan hen, die in zijn Naam
geloven.

Die niet uit bloed, noch uit de wil yøn

vlees, noch uit de wil vøn de man,

maar uit God zijn geboren.

En het Woord is vlees geworden, en

Het heeft onder ons gewoond; en wij
hebben Zijn glorie qønschouwd, de

glorie als van de Eengeborene uit de

Vøder, vol uan genøde en wøarheid.

ln het stukje opgevouwen pa-

pier bleek zich een fragment van

een groene waszegel te bevin-

den. Hiernaast het fragment van

de waszegel voor behandeling.

Voor- en keerzijde van de wasze-

gel na behandeling. Op het frag-

ment bevinden zich aan de ene

zijde de letters:.SP en aan de

andere zijde de letters: CGA(?)

De zegel heeft oorspronkelijk

ongeveer een diameter van

4,5 cm gehad. Mogelijk betreft

het een (pauselijk) waszegel,

gemaakt van een paaskaars.

,.'iç¡Ét,.]
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Nieuw in Noord-Nederland,
een metaaldetector-winkel met groot
assortiment detectors uit voorraad
leverbaar.

Goede inruilprijs voor uw huidige detector.
Levering door geheel Nederland.

w¡r.nr¡r¿ffi
Pieterman metaaldetectors 0595-423382

Zijlsterweg 10 06-42203240

9988 RK Usquert www.pieterman-detectors'nl
info6pieterman-detectors,nl

www.pieterman-detectors.n I Graag bellen voorvrijblijvendeafspraak

MUNTHANDEL
G.HEI.{ZEN

Munthandel C. Henzen
Postbus 42 . NL-39582T Amerongen . Telefoon, 0343-430564 . Fax 0343-430542

E-mail , info@henzen.org o website, www.henzen.org
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Gewichtje (?); brons,3,99 gram, twee
puntcirkels.

Twee aan elkaar gecorrodeerde zilveren

2andlopertjesl ln brons komen deze

getailleerde cilindervormige voorwerp-
jes veel voor, soms vers¡erd met kruisjes

of puntcirkels. Misschien hebben ze te

maken met een spel, of zijn het baartjes

of gewichten? De eerste mogelijkheid is

m.i. de meest waarschijnlijke.

Object van brons met ronde'knobbeltjes',

mogelijk gewicht.

95. Pincet (?); brons.

Pincet; brons, fragment, vroeg middel-

eeuws type,6e-eeuws.

I nstrumentje, brons, waarschijnlijk beho-

rende bij een garnituur.

Onderdeel of fragment, brons, waar-

schijnlijk vroeg middeleeuws.

Prik van een ruiterspoor, brons, voor
+ I350.

100. Fragment; brons, (tinbrons, geen mes-

sing). Dit stukzou een fragment kunnen

zijn van een laat Romeinse of vroeg

middeleeuwse radfibula, maar het lijkt
daarvoor toch te zwaar en massief.

1 01. Gebogen stukje brons, rond op doorsnee

en aan een zijde excentrisch aangepunt.

102. Sleutel (fragment); Karolingisch type.

lO3. Dierplastiekje (?), brons.

104. Bronzen dobbelsteen; (1-6,2-3,4-5). De

ordening van de ooggetallen wust op de
(vroege) middeleeuwen.

105. Fragment van bronzen schijf of sleutel,

ajour, vroeg middeleeuws.

97.

9695
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Enige in noordelijk Westergo gevonden

vroeg middeleeuwse oudheden
(summiere beschrijving)

1 06. Stutzarmfibula, fragment, brons, Saksisch,

+ 400, Midlum.

107. Buttonbrooch of kleine schaalfibula,

brons, 5e-6e eeuw, Noordwest Friesland.

108. Buttonbrooch of kleine schaalfibula,

brons, versierd met menselijk gezicht

in Kerbschnitt-techniek. Deze fi bulae

komen in Engeland hoofdzakelijk voor in

de zogenaamde'Jüttisch' regions (Kent)

6e eeuw Gralda Menaldum.

109. Ringfibula, brons, gestyleerde dierkop-

pen,6e eeuw? Midlum.

'l 10. Beugelfibula, fragment, zilveç verguldsel,

verg. type Domburg, 6e eeuw Ried.

1 1 1. Kopplaat en halve beugel van fibula;

brons, verguldsel, 6e eeuw, Slappeterp.

1 12. Frankische vogelfibula;6e eeuw, Slappe-

terp.

1 13. Kopplaat en beugelfragment van 'Goe-

thes Fibeli zilveç verguldsel, 550-600,

Dongjum. D¡t type is genoemd naar een

exemplaar in het bezit van Goethe.

1 1 4. Frankische fibula, brons, deel voet ont-

breekt, 6e eeuw, Slappeterp.

1 15. Beugelfibula; brons, 6e-7e eeuw, Dong-

Jum'

1 16. Schijffibula in de vorm van een dierkop,

6e-7e eeuw, Dronrijp.

1 17. Beslag, brons, ajour, Karolingisch/

Ottoons (stijgbeugelfragment?),

Minnertsga.

t 18. Beslag, zilver. verguld, Karolingisch,Tzum-

marum.

1 19. R¡emtong, brons, Scandinavisch 9e eeury

Oosterbierum.

107

110

- .'r?-1 J\-V r

t,

117

119



U]
Fieterman
metaaLd.eteetors
ln de kop van Groningen is een nieuwe metaaldetectordealer
gevestigd. Met 30 jaar ervaring in de elektronica-engineering en
een ruime ervaring als zoeker weet Wim wel waar hij het over
heeft. De klant kan dus een goed advies, een duidelijke uitleg en
demonstratie verwachten.
Pieterman metaaldetectors is dealer van merken alsTesoro, XP,

Minelab, Teknetics, Garrett, Fisher, C-Scope en White's. Dus een
groot assortiment welke ook uit voorraad leverbaar is. Een detector
inruilen is geen probleem, u krijgt een goede inruilprijs terug.
Betaling via iDeal of pin is mogelijk.

Adres:
Zijlsterweg 10,

9988 RK Usquert,
te|.0595 423382.
Graag bellen voor
een afspraak.
www.pieterman-
detectors.nl

Open huis
17 en 18 november

White t s Coinmaster
Fro Refi
White's heeft een nieuwe versie van de populaire Coinmaster Pro als

tijdelijke jubileum aanbieding: de Coinmaster Pro R2H wat staat voor
"ReadyTo Hunt'i
Deze metaaldetector heeft in tegenstelling tot de Coinmaster Pro

een steel die in drie stukken deelbaar is. Door deze kortere stelen
kan de R2H gemakkelijk in de bijgeleverde rugzak vervoerd worden.
Deze rugzak is gemaakt van stevig materiaal en bovendien zijn de
onderkant en bovenkant verstevigd met leer.
Een ideale metaaldetector voor die zoekers die lopend of met de
(brom)fiets naar de velden gaan. Ook ideaal is dat de tussensteel
zelfs helemaal weggelaten kan worden zodat zelfs de kleinste
kinderen ermee kunnen lopen.

Verkoopprijs: € 315,00

Verkrijgbaar bij MidHolland Metaaldetectors (www.detector.nl)

Nokta IIS Binpointer
Nokta Engineering heeft een nieuwe robuuste pinpointer gemaakt
die voorzien is van een trilfunctie en tevens kan werken op geluid.
Ook aan een ledje is gedacht wat alleen brand als het donker is.

De pinpointer werkt op één 9 Volt batterij die zorgt voor ongeveer 40
uur zoekplezier. Er is een riemhouder bijgeleverd die een ijzeren clip
heeft waardoor je nooit vergeet om de pinpointer uit te zetten. Voor
meer informatie: http://www.noktadetectors.com/rs-pinpointer.asp

Verkoopprijs: € 120,00

Verkrijgbaar bij MidHolland Metaaldetectors (www.detector.nl)

OBræB ! IrEo-munter.
Momenteel ben ik ten behoeve van een artikel bezig met een numismatische

inventarisatie naar de'LEOLmunten van het graafschap Holland (zie foto).
lnmiddels heb ik zo'n 35 exemplaren in beeld, maar wellicht is er nog een

detectorzoeker die zo'n muntje heeft gevonden? Heel graag neem ik deze

mee in de inventarisatie! Alvast dank voor reacties.

Met vriendelijke groet, Anton Cruysheer

cruysheer@gmail.com
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 11,8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NT

Vraag 1:

Halio vraagbaak,

Een half jaar geleden vond mijn zoekmaat deze munt, ik heb lang gedacht dat het

een 28 stuiver was van de drie rijkssteden, maar er is toch iets wat niet helemaal

klopt. Hopelijk kunt u mij daarmee helpen.

Vz. FERD.II.D.G.ROM.IMPER.SEM....?

dubbele adelaar met een rijksappel op de borst

Kz. 3 pas van wapens gekroond

I met 2 horizontale balken

1 met een klimmende leeuw

1 met een adelaar

Diameter: 38 mm, 11 gram

Bij voorbaat dank, Hendrik de Jong, Oranjewoud

Antwoord: ik denk dat als je de volgende

determinatie leest, je verrast bent: http://wcn.pll

a u cti on s/24l883.

OLDENBURG. Ferdynand ll 1619-1637,32 grote

= 24 stubery bez daty, Dav.712, Merzdorf 79,

bardzo rzadka moneta

De munt is later als hanger gebruikt.

Yraag2

Goedendag Iohan.

Sinds een half aar ben ik lid van de Detectoramateur, ais beginnend zoeker een

leuk blad om te lezen.

Nu had ik niet verwacht dat ik al zo snel hulp nodig zou hebben om een paar

munten (als die ene een munt is) te determineren, kun jij mij hier bij helpen?

De schade aan die twee is van mijn schep, stom maar ja beginner he, weet jij ook

een site waar ik wat boeken kan kopen om zelfbeter te kunnen zoeken.

Alvast bedankt voor de te nemen moeite

Met vriendelijke groet, Martien Bierhaalder

Antwoord: Hoewel het omschrift

van de zilveren munten niet goed

is te lezen toch de volgende deter-

minatie: De eerste munt naar alle

waarschijnlijkheid deze:

1 4e eeuw

Engeland

Groat zj. (Treaty period, 1 361 -1 369)

Muntheer: Edward lll (1327-1377)

Muntplaats: calais (vlLLA cALlSlE)

L¡teratuur: Seaby 1 61 9

Het gebeurt regelmatig dat er zilveren middeleeuwse

muntjes uit Engeland in Nederland worden gevonden. Zul-

ke muntjes woorden door de Engelse zoekers Hammered

coins genoemd en zijn daar zeer gewild door de zoekers.

Omgekeerd worden er in Engeland ook wel Nederlandse

munten gevonden.

Dit muntje lijkt ook

op een Engels muntje,

maar vraagt wat meer

zoekwerk. Deze behan-

delen we later.

Het boek voor de

beginnende zoeker is het'Handboek voor de zoeker'van

Gert Gesink (zie adv. ln magazine). Op onze website vind

je onder de links, ook websites met boeken. Natuurlijk kun

je ook op de zoekdagen, bij de aanwezige stands oude en

nieuwe boeken kopen.

Hallo Cees,

We zijn vandaag weer begonnen met zoeken' Na de paar

uurtjes van deze middag heb je al zin om niet meer te stop-

pen. Toos vond meteen een oude gouden ring met steen en

graveerwerk. Ik had 2 zilveren dubbeltjes, een vingerhoed en

dit gewichtje; mooi gaaf.

Mijn vraag is waar deze voor gebruikt werd en de leeftijd'

want ik heb nog nooit een gewichtje met een cijfer gevon-

den. Ik ben benieuwd en wens een ieder veel zoekplezier.
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Bij voorbaat dank, Annemiek Engwerda

o, ja, de hoogte is; 8 mm., de bovenkant

is: 10 mm., de onderkant is: l2 mm., het

gewicht is: 10 gr.

Antwoord: Van Rio Holtman kregen we de

volgende determinatie.

Dit lijkt een korenschaalgewicht te zijn, '2' eenheden,

vermoedelijk voor een 1 kop korenschaal' De massa van het

gewichtje zou dan iets boven de 10 gram moeten liggen

(10,47 gvoor een 1 Amsterdamse kop). Datering is dan vóór

1823. Andere mogelijkheid is een '2'eenheid à 5 gram voor

een metrieke korenschaal van 1/2 Ned. Kop. Maar dan had

het opschrift'2 G-G' moeten luiden (2 Graancewicht). lk

hou dit gewicht daarom op voormetriek.



Fisher CZ-21
De aade wanrt op? ln het water yindt u verhoeling!

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

legendarische

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

detector zich thuis.
Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.
Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.
GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector
inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote'vef ichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaakte instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

Ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

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

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

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

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

dealers!

NIEUW!!
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.

lVlet instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instell¡ng welke u wilt.
Permanente diepte uitlezing, object identificat¡e en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert

Fisher een digitale alleskunner,

en dan ook nog eens aantrekkelijk
geprijsd.

Met behulp van de  -toons objectidentificatie

en de numeriek target¡dentificatie, weet u waar

u opgraven wilt.Tijdens het p¡npointen weet u automatisch
de diepte van het object.

Naast de 11 inch DD zoekschijf is een 4 en 8 inch
concentrische zoekschijf leverbaar.

Kortom: een 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
gevoeligheid, verbluffende

diepgang, en uiterst betaalbaar!Met instelmogelijkheden voor freq uentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F7O u zeker aanspreken.

De F2 laat zich eenvoudis bedienen,

mede door het goed uit te lezen LCD display,

^é
.4a4

Goldbug Pro

De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontvvikkelen van deze

detector waren de uitgangspunten

ffij
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3 zoekschijven leverbaar:

8" conc, Polo schijf

2D elliptische schijf
Ix11"

2D elliptische schif 11 x14"

CS4MX¡ Dat digitaal n¡et altijd het toverwoord is, bewijst de 4MXi detector.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zonder

digitale uitlezing.

zorgendatdezedetectorhaarwegnaarveelzoekerszalwetente ot t u- orsLr

(¡ c* i 
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Automatische en instelb. grondbalans. Pas na 50 uur zoeken zullen i'i:t 3'l"o'

nieuwe batterijen nodig zijn, ook prettig! . . '" .:

Wordtgeleverdmetsxll"schotel. G

CS MX¡
17 kHz

'b

@

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 1 TkHz aan de basis voor veel

zoekplezier.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zonder

digitale uitlezing. Met instelbaar ijzervolume en discriminatie volume heeft u goede

troeven in handen om waardevolle voorwerpen te onderscheiden van oud ijzer.

Automatische en instelb. grondbalans,

De juiste ligging kan worden bepaald door middel van pinpointen.

Bedieningskast afkoppelbaa r.

Wordt geleverd met 8 x l l"schotel.

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 52,Ì 5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 lol73 5481199 fox: +31 (0)23 548 ll95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3MX

De CS3MX is een hoogwaardige professionele detector. De 1 7 kHz frequentie is ontwikkeld

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

Al25 laar luistert C.Scope

naar ervaflngen van

zoekers, en gebruikt dit een

goede detectors te maken.

De C53MX is makkelijk in
gebruik, ook voor beginners.

De behuizing is afneembaar, en kan

aan de riem worden bevestigd.

De CS3MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors.

- Ruim 35 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen gorontielermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)
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Deleclor Plozo is een initiotief von williom en Adrie von der Bolt Melooldeteclors

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

Kom blj ons voor
lesl en demo lll

0413 - 25 95 97 contocl@delectorplozo.nl 0ó - 4432 4416
Showroom in uden, op ofsproqk ook in Almere en Bredq
www.deleclorplozo.nl Breukrqnd 215,5403 [G, Uden

r

IìI o rl


