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Mathijs & Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel.: 0227 - 593286
Mobiel: Dirk Jan 06 20 22
Mobiel: Mathijs 06 13 74
E-mail: info@djlaan.nl
Website: www.djlaan.nl
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Online betalingen worden
uitgevoerd met het nieuwe
betaa lsysteem Omni kassa !
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Zoekt u een
metaaldetector

die voldoet aan u eisen en wensen?
Ons doel: goed en objectief adviest

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 "detectorsn u isterij en", etc. etc. uit voorraad.

5. Wij hebben steeds een uitgebreide, snel wisselende voorraad 2e hands
metaaldetectoren voor (professionele) hobby en archeologie toepassin gen.
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 wij 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, XB 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. Wij zijnsinds'l980eenbetrouwbaaradresvoor(metaal)detectieapparatuur.
12. Bij ons geen blabla, geen loze beloften en geen koude drukte!
'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.

Bezoek onze website of bel voor een vr¡¡blijvende afspraak!
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DETECTORS EN ZO
Gelukkig ligt de winter alweer bijna achter onsl
De voorjaarszoek/clubdagen komen eraan en iedereen ontwaakt langzamerhand uit zijn of haar "winterslaap".
Hoewel er ook genoeg diehards zijn die er niet voor schromen om met veel geweld door de bevroren bovenlaag van
de aarde te beukenl De adrenaline doet zijn werk en detector verslaafd ben je immers niet voor niets...
Ook wij hebben weer heel veel zin in het voorjaar en de voorjaars zoeklclubdagen. ln februari is onze nieuwe
grotere bestelwagen afgeleverd waarmee we nog makkelijker en sneller onze stand en detectors + accessoires naar
de zoekdagen en andere beurzen kunnen vervoeren. Onze aanhangwagen was gevuld behoorlijk tezwaar voor de

vorige kleine bestelwagen. We zijn steeds vaker op pad naar beurzen en detectorevenementen waardoor de risico's
gewoon te groot worden. U vindt ons "evenementen programma" voor de komende tijd op onze site onder
"nieuws".

Over nieuws gesproken:
- We hebben nu voor bijna alle detectors beschermhoezen in ons assortiment. Let eens op de nieuwe hoezen voor

de XP DEUS, de Minelab CTX3030 en die voor de nieuwste C.Scope modellen!
- Een prachtig assortiment vondstentassen voor op het land en voor in het water.
- Voor de C.Scope CS3MX|, CS4MX| en CS6MX| zijn nu ook eindelijk de grote 28,5 x 35,5cm DD zoekschijven

leverbaar en voorradig. De eerste reacties zijn bijzonder positief!
- Voor de XP DEUS hebben we nu ook een WS4 adapter op voorraad. Wanneer deze adapter wordt gebruikt kan de

elektronica unit van de hoofdtelefoon eenvoudig worden gekoppeld aan elke willekeurige (favoriete) hoofdtelefoon.
- We leveren diverse metaaldetectors nu als DJL pack. Bij deze (populaire) detectors hebben we een aantal

praktische accessoires toegevoegd en ze worden tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- Fisher ColdBug PRO dp DJL pack met extra 12cm stortschijf en beschermhoes voor slechts €.785,-.
- C.Scope CS4MXi DJL pack voor€ 669,- met gratis C.Scope detectortas t.w.v. €45,- en gratis beschermhoes voor

de bedieningskast t.w.v. € 24,90.
- Fisher F2 ùL pack met 3 zoekschijven, extra ondersteel, Fisher detectortas, Fisher pinpointer voor slechts €379,-
- Minelab X-Terra 305 DJL pack meteen ronde concentrischeT,5 kHz een elliptische DD zoekschijf van 18,75kH2,

een KOSS hoofdtelefoon en een beschermhoes voor €579,-
- Colden Mask 4+ 18 kHz DjL pack met een 25x30cm DD en een 18cm ronde DD zoekschijf en een tweedelige

hoezenset voor slechts € 699,-

White's metaaldetectors leveren we tijdelijk allemaal inclusief gratis White's tas en beschermhoes of hoezenset,
afhankelijk van het type.

Tot zover weer "Detectors en zo". We zien er naar uit u weer te ontmoeten op de voorjaars zoekdag!

Dirk Jan Laan

Mathijs Laan

Professionele detectiea ppa ratu u r voor:

Beveiliging . Grondverzet . Archeologie . Hobbymetaaldetector!
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Van de voorzitter

Int ervi ew
Leeland e

]-id t eLt I
Onlangs toog ik naar Zeeland om twee zoekers te inter-
viewen. Een verslag van deze reis vind je verderop in

dit magazine. Het was al met al meer dan 800 km rijden
plus een (goedkope) hotelovernachting; mijn hoogste declaratie ooit. Maar

ook al is het wat verder weg; ieder lid telt! lk vroeg mij af hoeveel leden we

eigenlijk hebben in Zeeland. Weet jij het?

Deze vraag was een mooie aanleiding om Anneke van de ledenadmin¡stratie

te vragen eens uit te pìuizen hoe onze leden verdeeld zijn per provincie. lk zal

je het antwoord niet onthouden; ik heb ons 36e (oud) en 37e (nieuw) lid uit
Zeeland geTnterviewd. Onderstaand vind je de verdeling van de 1558 leden

over de provincies. Het geeft een mooi inkijkje in de verdeling van DDA-zoe-

kers over het land. Trouwens; we hebben ook nog 70 buitenlandse leden.

Dit jaar zal de redactie weer zijn uiterste best doen om mooie magazines

te maken. We hebben besloten later dit jaar weer een extra dik nummer uit
te brengen, en wel een'Romeinen editie: Ook deze keer lukt dit binnen de

hoogte van de huidige contributie. Het bestuuren de redactie hopen je hier-

mee een plezier te doen!

PS. Vriendelijk verzoek van mijn vrouw of dit keer iemand in de nabije omge-

ving van Gasselternijveen (Drenthe) zich wil melden voor een interview.

Gert Lugthart

o¡ detec tor nunrcua

Adressen

Ledenadministratie
Opgove van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen,
ledenpos, vragen over de contributie enz.

Postadres: lt Nije Paad 2,846TIAYegelinsoord
e-mail: ledenad ministratie@detectora mateu r nl

Algemeen seGretar¡aatsadres
Overige correspondentie oon de vereniging

Postadres: lt Nije Paad 2,846Tf\Vegdinsoord
e-mail: secreta r¡aat@detectora mateu r.nl

Ledendagen, zoekdagen
Vrag e n, su g gesti e s over zo ekdag en, deter m i noti edage n

e-mail: zoekdag@detectora mateu r nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen von een ledenpos dient u een pasfoto
op te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en
adres oan:

Postadres: lt Nije Paad 2,846TIAVegelinsoord
e mail: ledenpassen@detectoramateur.nl

Bestuur en medewerkers
Voorzitter
Gert Lugthart
g lugthart@detectoramaleur nl

Penningmeester
Xian-Wei Lu

penningmeester@delectora m¿teur nl

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detectoramateuanl

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff
a.groothoff6detectoramateu r.nl

Jan Ringenaldus
(Tijdelijk secretariaat en

ledenad ministartie)

Friso Bakker

Evert Slappendel
Ed der Nederlanden

Lidmaatschap veren¡g ¡ng

Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt al-

tijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwügend
met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 decem-
ber schriftelijk of via email bij de ledenadminstratie binnen te zijn.

Het Detector Magazine verschìjnt 6 keer perjaar. Degenen die vóór
1 5 juli lid worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van
datjaar en betalen
€ 33,00 (6 Magazines). Degenen die na 15 juli lid worden ontvan-
gen alleen de nog te verschijnen magazines van datjaar en betalen
€ 1 6,50 (3 magazines). B¡j 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 acceptgi-
rokaart voor de contributie van het nieuwe jaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00

Bank: Rabobank 10.76.81.048 t.n.v. De Detector Amateur te
Apeldoorn

ldtrdr$f . d,e t e e t o rama t e ur . r.t

Vnrnigingsn¡ruws
O proep Iedenvergade ri ng
23 meì2O13
Aanvang:20.00 uur
Locatie: Mercure Hotel,
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle

Agenda
- Opening
- Notulen Jaarvergadering 201 2
- Mededelingen
- lngekomen stukken
- Financieel verslag boekjaar 20'l 2
- Verslag kascontrolecommissie
- Bestuurssamenstelling
- Rondvraag
- Sluiting

LN
ieder

Aanvullingen op de agenda en aanmeldin-
gen van kand¡daten voor het bestuur d¡enen

met ondertekening, uiterlijk 7 dagen voor
aanvang van de vergadering in handen te
zijn van de secretaris. Aanvullingen die na

deze datum binnen komen, worden niet
meer meegenomen naardejaarvergadering.

Deelnemers ledenvergadering
De ledenvergader¡ng ¡s u¡tslu¡tend toegan-
kelijk voor leden vän de verenìging.

Aanmeldingen
Aanmeldingen voor de jaarvergadering

dienen uiterlijk 7 dagen voor de aanvang
van de vergadering bij het secretariaat bin-
nen te z¡jn.
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Redactie en medewerkers
Hoofdredactie: C B. Leenheer, redactie@detectoramateuLnl

Redactie: C.B. Leenheer, J. Koning, K Bot

Medewerkers redactie: G. Lugthart, ).Z\lslÚa, L C. Müderw¡jk,
A. van Herwijnen, W Spoelder, J. Bosma

Adressen magazine

Redactie Detector magazine
Kopij en andere inzendìngen voor het magozine

Hanebalken 153,9205 CL Drachten,
redactie@detectora mateu r.n I

Vraagbaak Detector magazine
Vrogen over bodemvondsten

Prinsessenweg I 1, 8931 EC Leeuwarden,
vraagbaa kPdetectora mateu r.n I

Van de redactie

LeeLand r Brabant
en BeLei;;
Terwijl hier vandaag de sneeuw zo nu en dan naar

beneden dwarrelt en het licht vriest, ben ik bezig met de

aankondiging van de aankomende ledendag op 9 maart.

lk hoop dat dan in ieder geval de vorst uit de grond is en

de schep de grond in kan. Het zal niet de eerste keer zijn dat het e¡nd februari
nog behoorlijk vriest. Voor het eerst zijn we met een leden-zoekdag in de

omgeving van Tilburg. Zoals u op de pagina hiernaast kunt zien, hebben we

37 leden in Zeeland, 188 leden in Brabant en ook aardig wat leden in België.

lk zou zeggen:"Kom allemaal naar deze dag en neem mooie vondsten mee,

die we op de foto kunnen zetten':

Zoals al eerder aangekondigd is het magazine nu steeds 44 pagina's dik. En

omdat we ook nog eens 1 pagina minder aan advertenties hebben, heeft u

meer te lezen. Omdat we proberen het Detector magazine steeds mooier te

maken hebben we hier en daar de layout iets aangepast. We hopen dat u het

ook mooi vindt.

Dat er nog steeds leuke dingen gevonden worden, kunt u o.a. zien aan de vele

inzendingen voor'de vondst van het jaar 2012'. Als lezer kunt u mede bepalen
wie de winnaars worden door de bijgaande kaart in te sturen. Kijk eventueel
ook nog even naar de inzendingen die al eerder vorig jaar ingezonden zijn.

Op onze website www.detectoramateur.nl hebben we een overzicht van alle

inzendingen voor 201 2 geplaatst.

Heeft u ideeën voor een artikel, een mooie collectie vondsten die u aan de

lezers wilt laten zien of wilt u meedoen met de Top 
.l 
0, meld u dan even op de

ledendag bij de redactie en/of fotografietafel.Tot ziens op de ledendag.

Kees Leenheer

Data magaz¡nes
Uitercte aanlev. ddta kop¡j

Nr. 128 6 april
Nr 129 7 juni
Nr.130 2 ougustus
Nr.131 4 oktober
Nr.132 23november

Ve r s ch íj n ì n g s d ata m a g o z¡ n e

4 meí
9 juli
2 september
4 november
21 december

Colofon
Detector magazine ¡s het verenigingsblad van de'De Detector Amateuri

Advertent¡es: Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertent¡es zonder opgave
van redenen te we¡geren Door het opnemen van advertent¡es doet de redactie van
het Detector Magaz¡ne c q. de verenig¡ng De Detector Amateur geen aanbeveling
van de daarin vermelde producten of diensten

Advertent¡everkoop: tarieven; Grafisch bureau Crealype Ê mail: stud¡o@creatype nl

Vormgeving en productie: Gransch bureau Creatype, Drachten, (05 1 2) 54 52 40,
www.creatype,nl

Druk De Marne, Leens

ISSN: I 386-5935

@Copyright: N¡ets u¡t deze uitgove mqg worden verveelvuldigd en/ofopenbaar ge-
moakt door middel vqn druk, fotogrofre, m¡oofrlm, internetof op welke wijze don ook,
zonder voorafgaonde, schr¡ftelüke toestemm¡nq van de rcdoct¡e.
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Deze ledendag zijn wij te gast in de gemeenten Goirle en Tilburg.
We hebben een mooie locatie gevonden vlakbij het dorpje Riel.

Op deze dag worden twee zoekwedstrijden gehouden. Er zijn op flinke akkers maar
liefst 600 prijstokens verstopt, waarmee je mooie prijzen kan winnen. De prijzen zijn
o.a. detectors, petjes, pinpointers, scheppen, boeken, waardebonnen, tassen, shirts,
koptelefoons etc. etc. Voor de "vondst van de dag" is er een mooie prijs en er is een
loterij.

Er zijn natuurlijk weer determinaties van uw meegenomen vondsten mogelijk. Daar-
naast zijn diverse handelaren aanwezig waarbij je de nieuwste detectoren kunt bekij-
ken en waar je veel accessoires zoals boeken, schijven, tassen en kleding kunt kopen.

Fotograf,e vondsten
Onze DDA fotografen zijn ook weer aanwezig.
U kunt uw mooiste meegenomen vondsten laten fotograferen voor
eventuele plaatsing in het DDA blad of op de website.
Voor een speciale uitgave van het magazine zijn wij ook op zoek
naar uw mooiste Romeinse vondsten,

Programma
09:00 Zaal open en inschrijving
10:00 Opening door de voorzitter
'10:30 l e Zoekwedstrijd
12:30 Jeugdwedstr'rjd Tlm 12 jaar (deelname gratis)

14:00 2e Zoekwedstrijd
16:30 Prijsuitreiking

Insehri jfgeLd zækwedstri jden
Leden:€15¡p.p.
Niet-Leden: € 2O; p.p.

Gezinsleden van betalende DDA leden betalen de ledenprijs (€ 15,1.

Opgave als nieuw lid is natuurlijk ter plekke mogelijk.
Voor bezoekers die alleen voor de dealers, de determinaties of uit belangstelling komen is de
toegang gratis.

* \

Riel is een typisch Br¿bants dorp. De eeÊ

ste ontginningsactiviteiten hebben hier al

in de 7e eeuw plaatsgevonden. De plaats

Riel omvat de buurtschappen Brakel,

Zandeind en Kerkeind Laatstgenoemde

buurtschap groeide uit tot het huidige

dorp. Brakel is echter de oudste woonkern.

Hier was reeds bewoning in de prehistorie

en de Romeinse tijd. 0p de Brakelse

Heide werden in 1840 een 50 tal urnen

0pgegraven.

In de I2e eeuw was erin Riel een opleving

in de ontginning van de woeste gronden,

doordat de Abdij van Tongerlo zich daarop

toelegde. 0mstreeks 1 540 werd de gehele

0mgeving, en ook Riel, geteisterd door de

Gelderse troepen onder bevel van Maarten

van Rossum.

Tegenwoordig is Riel vooral een forenzen-

dorp. Veel mensen die er wonen

werken in Tilburg of in de andere

Br¿b¿ntse steden.

loeatie
Gasterij De (ommanderie

Rielseweg 861, 5032 58 Tilburg

www.decommanderie.nl

Determinaties vondsten
Het determinatieteam bestaat uit o.a.:

R. Holtman - gewichten, D. Dijs - Middeleeuwse insignes, algemeen-modern,
W. v.d. Brandhof - Romeins, Rob Reijnen - Romeinse munten

Zie voor de laatste aanvullingen/wijzigingen: www.detectoramateur.nl

Sponsors: o,a. Fa, Detect - Gert Gesink, Gelan Detect¡esystemen,
D.J. Laan Handelsonderneming, MidHolland detectoren, Detector Plaza,

lk zoek een boek enz.

gem. Goirle



t of zuiden des lands. De zuiderling r|dt met evenveel gemak
¿ richting het noorden om eens een terpte verkennen.we kun-

Vindplaats

Vorm en materiaal

Collectie/data

Randschrift

Voorstelling

Dater¡ng

Literatuur

Opmerkingen

Sent iment el-e

Door dejaren heen hebje veel plekken

gezien en op vele soorten landjes gezocht.

Soms heb je geluk, soms n¡et. Dan heb

je een stekje waar de rest van zoekend

Nederland totaal geen weet van heeft.

Dan zoek je jaar in jaar uit heerlijk op zo'n

akker. Elkjaar als de grond gekeerd is, ko-

men de vondsten weer boven. Vooral de

veteranen onder ons zullen dit gevoel van

geluk wel herkennen. Maarja, aangezien

vroeger alles beter was... geld dit ook

voor onze hobby.

De wereld is tegenwoordig kleiner

geworden; een Noordeling schroomt niet vroeg

op te staan, om eens te gaan piepen in het midden

nen eigenlijk wel stellen dat de grote volksverhuizing na 1000

jaar, ook onder zoekend Nederland goed is doorgedrongen. Bijzonder

is het om te zien dat we totaal geen'angsten'meer kennen om zo'n

reis te ondernemen op een vrije zaterdag. Twintig/dertig jaar geleden

keek je daar wel anders tegenaan. Je was elke keer weer blij als je

auto in een vochtige ochtend wou starten. Grote papieren ANWB-

landkaarten van A1 formaat, lagen uitgevouwen half over het stuur

en tegen het raam om zo de route te bepalen.Van moeders kregen

we een grote kan koffie mee, net als het bekende sneetje met ham en

één met kaas.'Veel plezier schat'klonk het na, terwijl je met je wagen

pruttelend de straat uit reed; gewoon omdat de motor nog niet op

temperatuur was. ln de binnenspiegel zag je nog een zwaaiend hand-

je van moeders in haar peignoir. Het was echt zo¡ets van:'Heb ik mijn

schepje mee, detector getest, extra batterijen mee?... vaders gaat op

stap'. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen; zal alles wel

goed gaan; zonder autoproblemen veilig aankomen en thuiskomen?

Eenmaal thuis van de lange reis, werd je met open armen ontvangen

en na een warme kop koffie ging je samen door de vondsten en bele-

venissen van die dag...

Registratie middeleeuws. 
7.lg

Het stempel zou in Bergum (Fr.) zijn gevonden.

Spitsovaal, op de keerzijde onafgewerkt oog en in het reliëf een lelle, lood.

Part. coll.

S'HENRICI D(E) ROYE...; zie opmerkingen.

Heraldische lelie

Waarschijnlijk 1 4e eeuw

Het zegel is grof gesneden en moeilijk leesbaar. De oplossing van de tekst zoals

hierboven gegeven is zeer onzeker. De laatste letter(s) islzijn geheel onherkenbaar

evenals de letter H van Henrici. Al met al dus een problematische transcriptie.

Conclusie, er staat misschien: zegel van Hendrik van Roye.. of iets dergelijks.

Het is vrij zeker dat "Hendrik" een geestelijke was.

r oud.e t so eker

Tja, vroeger was alles beter. Nu rollen we zaterdagochtend uit bed,

pakken vrolijk de detector en schep mee. En passant pikken we nog

even een croissantje mee en roepen onder aan de trap:'Schat ik ben

wegi'Veel plezier'hoor je nog net terwijlje al met één been buiten

staat. De auto wordt gestart en vriend TomTom wordt verzocht na te

denken voor je. Na een dag zoeken aan de andere kant van de rivieç

rij je voldaan weer naar huis met 130/140 km per uur. Met t hand

aan het stuur en de andere aan je mobiel stel je moeders alvast op

de hoogte van de vondsten, zodat ze haar hoge verwachtingen een

beetje kan bijstellen. Zij vertelt nog even over het leuke jurkje dat ze

die dag in Utrecht had gekocht, omdat ze zin had om eens ergens

anders te gaan shoppen dan in Groningen. Aan het einde van het

gesprek vertel je nog even dat je over 22 minuten op de oprit staat en

dat het dan handig is, dat zij en de kindertjes, aan tafel z¡tten met een

dampende pot zuurkool met worst omdat je barst van de honger.

Wellicht is dit een beetje aangedikt, maar aangezien we tegenwoor-

dig ook meer dikmakers hebben in ons voedsel, misschien wel nodig.

Op de vraag:'Genoot je dan vroeger meer van je hobbyi denk ik

persoonlijk, dat ik dat met ja moet beantwoorden. Voor mijn gevoel

moest je meer moeite doen om je hobby uit te oefenen. Het was al

een hele toer om überhaupt een metaaldetector aan te schaffen.

Daarnaast moest je de kennis van historie en historische gegevens

vooral halen uit boeken ofoude verhalen. lk denk datje, voordatje

op het veld stond, al een hele belevingsreis had gemaakt. Nu is het

op vrijdagavond een druk op de bekende computerknop en de route

van de zaterdag staat al vast. Daarmee zeg ik niet dat het vroeger

beter was, maar meer dat je ook

het plezier vooral vond in de

voorbereiding er naar toe; de be-

kende vlinders in de buik. Maar

misschien is het ook wel zo dat

met de ouderdom het sentiment

begint op te spelen.

Kloos Bot
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Honderdêh... stukken
sierbeslag

Het boek Honderden... over mid-

deleeuwse mode in metaal is de

eerste in een serie van sPA Uitgevers.

Honderden... Wijnflessen staat onder

meer nog op stapel voor 201 3. Een

serie om op de voet te volgen voor

de detectoramateur met oog voor

bijvondsten en interesse voor een

historische context.

De archeologische vondsten die de

aanleiding zijn voor de uiTgave Mid-

deleeuwse mode in metaal, Sierbeslag

op riemen en tassen u¡t de Nedeilanden

1300-1600zijn onderdeel van de

collectie van het Rijksmuseum van

Oudheden uit Leiden. De oorsprong

van de vondsten is hetVerdronken

Land van Zeeland en het Staten-

plein van Dordrecht. Het zijn vooral

detectoramateurs die door de jaren

heen bergen beslag uit hetVerdron-

ken Land opvisten. Maar ook al is de

opgraving op het Statenplein veel

meer een'traditioneel' archeologisch

onderzoek, ook hier bl¡jkt het goed

dat de storthopen nog eens onder

de schotel zijn genomen, want"uit

d¡e stortgrond komen de meeste leer-

fragmenten met beslag'i

Selectie van beslag uit het Verdron-
ken Land van Zeeland, voor 1 530

De illustraties zijn de blikvan-

ger in het compacte boekje.

Naast afbeeldingen van het

sierbeslag en tassen en riemen

zelf zijn dit tal van laatmid-

deleeuwse bronnen zoals

handschriften, schilderijen

en een enkele gevelsteen en

majolica bord waarop de deze

zaken zijn afgebeeld. Een snelle

blik op die afbeeldinqen laat

zien dat allerlei aspecten van het sier-

beslag aan bod komen in het boek:

archeologie, productie en verkoop,

verschijningsvormen en gebruik,

beeld en betekenis.
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Als we het boek vergelijken met zijn

eigen onderwerp dan zijn de illustra-

ties het sierbeslag en de woorden

de riem die het verschillende beslag

verbindt.

Doordat de tekst bol staat van

verwijzingen naar de afbeeldingen,

komt de leesbaarheid soms wel in

het gevaar en ¡s er het ris¡co datje

de draad kwijt raakt. Tip ¡s om het

concluderende hoofdstuk'De rol van

sierbeslag in de middeleeuwse outfit'

eerst te lezen om met dat overzicht

in het hoofd de rest door te nemen.

Enkele redactionele slordigheden

zijn er helaas wel, zoals een foutieve

werkwoordsvorm (boodt, p. 70),

het sporadisch ontbreken of dub-

bel vermelden van een woord en

inconsequent gebruik van joods (p.

97 en 'l 13). Niet schokkend, maar wel

het verm'rjden waard. Zeker als nog

honderden... uitgaven in deze serie

op stapel staan.

I ttgl9s

Annemarieke Willemsen en Marlieke

Ernst

Honderden... Middeleeuwse mode in
metaal, Sierbeslag op ríemen en tassen
uit de Nederlonden 1 300-1600
(Zwolle 2012)

|SBN 978 90 89321107,€19,sO
SPA U¡tgevers

Middeleeuwse mode in metaal is een

uitgave die de tentoonstell¡ng M¡d-

deleeuws chic, Sierbeslag op riemen

en tossen (l 300-1 600) begeleidt. De

tentoonstelling loopt t/m 15 septem-

ber 201 3. Zie ook Detectormogazine

726 (december 201 2) 9. Er is ook een

Engelstalige versie

Selectie van riembeslag van het
Statenplein in Dordrecht; opho-
gingspakket 1 300-1 350.
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Riembeslager en ijzerwarenkramer,
bladzijde uit handschrift uit 1586.

DETECTOR MAGAZINE 127



Whitets Friøm úT
vervangen door de
Coinmaster Gî

Net als van de overige Coinmasters is de kleur

aangepast naar wijnrood. Deze krachtige metaaldetector heeft

alle functies die een detectoramateur nodig heeft. Van een auto-

matische grondbalans en vondstnummers tot een dieptemeter,

beeldschermverlichting en negen notch filters.

En dit naast een geweldige discriminatie waarmee je heel

gemakkelijk ongewenste vondsten kunt uitfilteren. Een perfecte

machine voor de beginner en de gevorderde zoeker.

Nog meer goed nieuws: De White's Coinmaster GT is 100 euro
goedkoper geworden ten opzichte van de White's Prizm 6T

Prijs: € 479,00

Verkrijgbaar bij MidHolland Metaaldetectors www.detector.nl

@@@@

Utrecht: Romeinse glazen en be-

kers, gouden en zilveren munten

en sieraden, mooi versierd'terra

sigil lata' aardewerk, olielampjes,

schrijfstiften en riemgespen.

Het is een bonte, maar vooral

indrukwekkende verzameling van

voornamelijk Romeinse objecten.

Van dinsdag tot en met vrijdag

is een PUG-medewerker aan het

werk met determineren, beschrij-

ven, fotograferen en restaureren

van 6000 objecten. U kunt het

@@m

Wijziging en / aanvullingen :

Kijkvoor een lijst met alle adressen op:

www.dete cto ra m ateu r. n I

Centraalmuseum
Archeologen aan het
wefk

De collectie van het Provinciaal

Utrechts Genootschap

1 l oktober 201 1 t/m
31 december2013

De zolder van het Centraal Muse-

um staat in het teken van de PUG-

collectie. Deze beroemde oud-

heidkundige verzameling van het

Provinciaal Utrechts Genootschap

voor Kunsten en Wetenschappen
(PUG) is met ruim 10.000 stukken

één van de belangrijkste archeo-

logische collecties. De verzame-

ling bestaat uit objecten uit de

prehistorie, Romeinse tijd en de

vroege en late middeleeuwen. De

voorwerpen zijn deels afkomstig

uit opgravingen in Utrecht en om-

geving, onder andere rondom het

Domplein, bij fort Vechten en in

De Meern. Stuk voor stuk getuigen

de voorwerpen van het vroegste

verleden van de stad en provincie

proces volgen, vragen stellen en

meedenken. Er zal ook een inloop-

spreekuur komen waarin u uw

eigen vondsten kunt voorleggen.

Let op: in het weekend wordt er

niet gewerkt in deze opstelling.

Nicolaaskerkhof 10

351 2 XC Ut¡echt

Open: dinsdag t/m zondag

1 1.00 - 17.00 uur

http://centraalmuseum.nl
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Gert Lugthart tekst & foto's

Zilveren gros tournois, Philippe lV, periode 1285-1 29O,25 mm, 3,81 gram

Bronzen kelt, van Trinovantes/Catuvellauni, periode 200 voor Chr., 13 mm,
1,63 gram

Zilveren massalia kelt, periode 100 voor Chr., 10 mm, 0,68 gram

Zilveren dubbele groot van Lodewijk van Male, periode 1346-1384, 30 mm, 3,10 gram

Zilveren leeuwendaalder van Gelderland , 1640, 42 mm,25,9 gram

Zilveren long cross penny van Henry lll, periode 1216-1277,17 mm,1,04 gram

Zilveren maille of denier van Aalst, periode 1 180-1208, 10,5 mm, 0,29 gram

Zilveren 1 stuiver van Zwolle, periode 1599,25 mm, 1,48 gram

Zif veren schelling van Maria Theresia 1750,23 mm, 3,81 gram

Zilveren duit van stad Utrecht, 1786,22,5 mm,2,60 gram
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Tekst/foto's: Gert Lugtha rt

oB hes,oek in Læel-And. en oB de val-reep

Op vrijdag 7 december zou ik naar

Zeeland vertrekken voor twee

interviews. In dit geval twee in

plaats van één, omdat het nogal

ver rijden is voor maar één inter-

view. De routeplanner gaf vanuit

Drenthe 3 uur en 15 m¡nuten aan

voor de heenreis, 1 uur en I 5

minuten voor het vervolg en 4 uur

en 10 minuten voor de terugreis.

Bijna 9 uur in totaal dus. Voor dit
soort ondernemingen helpt het

wel als je af en toe last hebt van

een kleine verstandsverbijstering.

Voor deze keer dan ook

maar een overnachting
geboekt en wel in pension

'De Kersentuin' in Nieuwvliet.

Dit is een kle¡n ontbijthotel
dat nog betaalbaar is. De

weersvoorspelling voor
die vr'rjdag was met 20 cm

sneeuw zo dramatisch dat ik

mijn programma omgooide

en alles een dag opschoof.

Zaterdagochtend vertrok ik

om kwart voor negen van

huis en na Assen, Zwolle,

Utrecht, een truckersbal in

de jus en Rotterdam kwam

ik 3 middags om één uur

aan bij mijn eerste bezoek.

lk werd hartelijk ontvangen.

Zoals altijd beheerste ik

mij niet en dook gelijk de

vitrinekast in om m'tj te ver-

lekkeren aan al die prachtige

voorwerpen. De hond des

huizes, een teckel, begroette
mij ondertussen uitbundig.
Door de vrouw des huizes

werd mij verzekerd dat hij

voor mensen lief was, maar

wel alzo'n beetje een halve

dierentuin had doodgebe-
ten. Toen ik een foto met
het bewijs van één van z'tjn

moordlustige aanvallen on-

der m'rjn neus gedrukt kreeg,

besloot ik het beestje die

middag goed in de gaten

te houden. M'rjn sokken

roken namelijk naar kat en

zijn bek zat precies op die

hoogte.

l0

We gingen aan de slag en

het werd een gezellige mid-
dag met heel veel mooie

vondsten. Wat heeft iedereen

toch weer prachtige, unieke

voorwerpen.Vele zouden

niet eens in de top tien ko-

men. Aangezien het zonde

was hier niets mee te doen

besloot ik deze vondsten in

dit artikel weer te geven. Bij

de kofñe kreeg ik een typisch

Zeeuwse lekkernij; bolussen.

Dit is een soort brooddeeg

met suikerstroop en kaneel

*-



lnsigne vogel, eend of zwaan?
Lood/tin, 1 4e-1 5e eeuw, afmeting
20 mm breed, 17 mm hoog.

Spiegelinsigne, 13 bij 1 2 mm met
glas aan de achterkant, 1 4e-1 5e
eeuw,

lns¡gne, van falluspaard of ridder
te paard, lood/tin,14e-15e eeuw.

Letter¡ns¡gne, gekroonde letter M,
lood/t¡n, '1375-1425.

Buste insigne, lood/tin 1350-1450.

Deel van loodtinnen insigne met
voorstelling Job Wezemaal met
muz¡kanten en muziekinstrumen-
ten, I 525-1 575, Tekst "vrient bid
voor ons'i ander exemplaar met

tekst "S.Job gods vrient b¡t voer
ons': Met koperen achterplaat.

Lood/tinnen mantelhaak, laat 1 5e
tot 1 6e eeuw.

Zegelstempel van Adel 1 3e eeuw
met tekst S.JACOP.F.MICHAEL

??UL?RlCHT. Volledig staat er
ZEGEL VAN JACOP ZOON VAN
MICHAEL ??UL?RICHT

Lood tinnen kinderspeelgoed
een getande zaaghaal, hing in de
keuken boven het vuur om potten
aan te hangen en er mee te koken.
Periode 16e eeuw.

lnsigne van Adr¡anus van Gerards-
bergen, lood/tin, 1 5e eeuq 72 mm

bij 28 mm.

1 1 Gegoten bronzen schijffibula met
uitgediepte velden, opgevuld met
ema¡l samen geheel vormend een
gelijkarmige kruis. Periode laat 9e
tot 1 0e eeuw.

12 Gegoten bronzen schijffibula met
kruismotief, de fibula is verdeeld
door vier halve cirkels aan de rand,
die hier omheen zijn uitgediept en
vervolgens opgevuld met email.
Periode laat 9e tot I 0e eeuw.

13 lnsigne, draagspeld, vogel op
tekstband, lood/tin, 14e eeuw.

14 lnsigne, met letters lHS, loodtin,
48 mm, 1 5e eeuw.

t5

t6
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nog Êen historisehe veruassingl
erop dat lekker zoet is. Zo

zoet dat ik daarna drie klont-
jes suiker in de koffie nodig
had om nog watte kunnen
proeven.

De hond hield zich die mid-

dag verder rustig. Slechts

éénmaal, toen ik naar de wc

liep, gromde hij vervaarlijk

maar gelukkig ging hij niet
tot de aanval over.

Tegen vijf uur zaten de foto-
sessie en het interview erop.

De middag was omgevlogen

en ik vond het erg gezellig.

We namen afscheid en ik ver-

volgde m|n reis.

lk reed nu via de Zeeland-

brug eerst naar mijn pension

in Nieuwvliet om in te chec-

ken. Tegenover het pension

was een gelegenheid waar
ik kon eten. Het was al kwart
voor zeven en ik had afge-
sproken om tegen halfacht
3 avonds bij de volgende

afspraak te zijn. Niet veel tijd
over dus om te eten aange-
z¡en het nog zeker twintig
m¡nuten rijden was. lk liep
naar binnen en vroeg aan de
man achter de bar of ik een

'plate'kon krijgen. Dat kon

niet en ik kreeg een chique
menukaart in mijn handen
gedrukt. lk werd een beetje
onrust¡g en vroegi "lk w¡l

graag een snelle hap!'De man
vertrok geen spier en wees

vriendelijk naar de kaart in

mijn handen. Gelukkig haal

ik wel eens zalm bU de Aldi
en op het pak staat dat die in
vier à vijf minuten gebakken

moet worden. Zolm dus.

lk werd naar een redelijk
groot restaurant geleid en

g¡ng daar in mijn eentje zit-
ten. lk hoopte dat ik niet al

te lang op mijn zalm hoefde
te wachten. Er kwamen nog

een man en vrouw binnen
die naast me gingen z¡tten.

Ook zij hadden een hondje.
Het harige opdondertje
ging vlak bij mij liggen. Het

beestje met tanden zo groot
als die van een walrus keek

me wat vreemd aan, maar

hield zich verder koest. Niks

ten nadele van honden hoor,

maar zelf geef ik de voorkeur

aan poezen.

lk moet zeggen, de kok

maakte het helemaal

waar en na nog geen

tien minuten kreeg ik

mUn mooi opgemaakte
zalm met frietjes. lk kon

echter nog sneller en b¡n-

nen vijf minuten had ik de
hele handel naar binnen
geschoven. Snel rekende

ik af en tevreden ging ik
op weg naar m|n laatste

afspraak die avond. lk had er

geen flauw benul van waar ik

reed. Gelukkig deed mijn na-

vigatiesysteem zün werk; wat

een geweldige uitvinding is

dat toch. Twintig minuten

Lood tinnen kinderspeelgoed.
Steelpan met geschulpte rand en
binnen versierring op vuurbok.
Periode 1 4e eeuw,

Medaillonsluiting met een afbeel-
ding van twee staande figuren,
oorspronkelijk bedoeld als een
voorstelling van de aankondiging
van de geboorte van Christus door
de aartsengel Gabriel (Links) aan
Mar¡a (Rechts), messing 14e-15e
eeuw.

Pincet, koper, middeleeuws.

l'dãÇil'#éæF
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verbrand gehemelte van

de patat, dat dan weer wel)

keurig om half acht bij mijn

afspraak.

Ook hier werd ik weer harte-

lijk ontvangen en dook ik we-

derom gelijk in de vitrinekast.

r'Weet Je Gerrit; dat
werkt-* perf eet ! ! tt

22

"Allemachtig wot een moo¡

spul zeg".lk zei dat ik alles wel
gr aag zou wi I len fotograferen

en vroeg hoe laat hij naar

bed wou gaan. Zijn vrouw
antwoordde onmiddellijk dat

hij toch nooit voor half twee

's nachts ging slapen." Mooi",

zei ik handenwrijvend, "dat

komt dan goed uit".

Na de koffie gingen we aan

de slag. Het werd wederom

een ontzettend gezellige

en mooie avond, waarbij

ik ook nog wat leerde. Zo

vertelde hij mij dat hij alle

boeren waarbij hij mocht

zoeken een'kilo paling' gaf.

Glunderend zei hU met een

zuidelijk accent tegen mij:
"Weet je Gerrit; dat werkt......

perfect!!". Gezien de

ling in zijn ogen

hem onmiddellijk.

Om half twaalf stopten we

ermee en met een voldaan
gevoel reed ikterug naar

mijn pension. ln bed bekeek

ik nog even de ruim zeshon-

derd foto's die ik die dag

gemaakt had en stiekem se-

lecteerde ik ze alvast. Om half
twee's nachts ging ik slapen

en om acht uur's ochtends

werd het ontbijt voor de

deur gezet. lk pakte de

mand die vol zat met
lekkere spullen: wat
mij betreft het gezel-

ligste kamerontbijt
van Nederland.

lk was die nacht de enige

gast geweest en bij het

uitchecken raakte ik met de

vriendelijke eigenaresse aan

de praat over de reden van

mijn bezoek aan Zeeland en

onze moole

hobby.

Ze vond

het erg

interessant

en toen...
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Gegoten bronzen onderdeel van
een paardenbit. 1 0e tot 1 3e eeuw.
Leerbeslagen in de vorm van een
engel, koper, 1 7e-1 8e eeuw.
Gegoten bronzen gelijkarmige
fibula met een decoratie op de
schouder van geputte gaten, en

op de eindplaten cilindrische
cirkels waarbij op de eindplaat drie
uitstulpsels zijn meegegoten. Het
geheel is goud verguld geweest
en de gaatjes waren opgevuld met
email. Periode 7e eeuw.
Muntgewicht. De voorkant is een

erg mooi gesneden stempel van
de koning, scepter en rijksappel en
de letters lC = Jacobus Croon. Dit is
een Engelse munt gemaakt tussen
1 604-1 619. Met op de achterzijde
het makersmerk IDBV met ster =
Jan Davidsz Boudringen te Amster-
dam (deze maker heeft later ook
in Rotterdam gewerkt). Messing,
1 7e-eeuws.

22 Heiligenhangertje met kruis.
23 Brons met goud verguld, 4-potig

paardenbeslag met doorbroken
middendeel. 1 1e eeuws+.

Zilveren dubbele stuiver Filips ll,
Doornik, 1593, 28 mm.
Zilveren Quinarius van Vettius
Sabinus, 99 voor Chr.

Medaillonsluiting, 1 4e-eeuws met
de tekst NIETVOER WELDOEN,

diameter:30 mm
l3e eeuws riemtongetje lengte: 90
mm, breedte:8 mm.
Keltische kwart stater van de Remi
40-60 voor Chr.

Een halve dukaat van Margaretha
van Brederode van Thorn.
Materiaal: goud, gewicht: tussen

3.213 en 3.3 gram.
Lit: V d Ch XVl, 2 (zie plaatje) en

Delm 263 ( R2 ) P Lucas 40.6 Jean
Elsen: THORN, Abdij, Margaretha
van Brederode (1557-1577), AV

dukaat, zj. Op naam van Ferdinand
| (1 558-1 564). Zeer zeldzaam.

21

28

...kwam er nog een verras-

s¡ng! Ze vertelde mU dat hun
(zelf tot hotel omgebouwde)
pand vroeger het gemeen-

tehu¡s was geweest. Er had

ook een echte cel in gezeten.

Haar man, die een Fransman

is, vond daar onder het dak
een aantal wapens die later
Frans bleken en u¡t de tijd van

Napoleon stamden! Ze lieten
mU twee prachtige complete

geweren zien, waarvan één

met bajonet,verder twee
handpistolen (volgens mijn
vrouw Aie grappige kromme

dingetjes') en een sabel. Uiter-

aard heb ik deze wel heel

bijzondere verzamel¡ng nog

op de foto gezet waarna ik
naar huis vertrok.

Via de Zeelandbrug, waarvan

ik nog even wat foto's heb

genomen, reed ikterug naar

Drenthe. Onderweg schalde

de muziek van Chris Rea uit
de luidspreke rs,' Dr¡v¡ng home

for Christmas, w¡th a thousand

memor¡es...: Met betrekking

tot de DDA was ik ook al

aardig op weg bedacht ik mü.

Ruim vier uur later stapte ik

om half twee's middags uit
de auto en het was fijn om

weer thuis zijn.

Stef, Rob, kok van de'in
tien minuten klaar zalm'
en e¡genaresse van de
Kersentuin; het was mü een
waar genoegen!



O ou¿gereedschap
t.b.v. metseldraad

Messing

60x45mm
1 8e-1 9e eeuw

O Talertse¡
1 6e eeuw

Graafschap Hohnstein (Duitsland)

Muntheer: Ernst Vll (1 580-1 593)

Literatuur: Davenport 93 1 8

Zilver

27.8gram, dia.40 mm

O xwart¡e

1819

Zilver

1.5 gram

Foto van de achterzijde ontbreekt,

hierop staat het muntmeesterte-

ken. De munt zou in Utrecht moe-

ten zijn geslagen (12.568 stuks).

Het zou een prijzige munt zijn als

hij inderdaad echt is.

@ z Marck lzss
Stad Aken

Met titel tranzl (1745-1765)

Literatuur: Krumbach 1 69.53.1

Zilver

O ou¡trser
(afgekort jaartal). Op deze munt

zijn wat belangrijke details niet

meer te zien, vandaar de vraag-

tekens:

1 6e eeuw

Bourgondische Nederlanden /
Hertogdom Brabant

Muntheer: Philips ll (1555-1598)

Muntplaats: ???

Literatuur: Van Gelder/Hoc 233-?

Koperlegering

@ n"ligi"u.e hanger

Vz: Maria van Moresnet

Moresnet ligt in de Belgische prov.

Luik. ln 
.1823 

heeft men hier een

kapel gebouwd.

Kz: :souvenir notre dame de

Moresnet.

Aluminium

Datering 20e eeuw

Ø n"ligi"ure hanger

Vz: afbeelding van Bernadette

5oubirous.

Kz: Maria verschijnt in 1858 in

Lourdes voor het eerst aan Berna-

dette. De visioenen van Bernadet-

te vormden de aanleiding voor het

ontstaan van Lourdes. Tekst: Je surs

I'immaculee concept¡on ='¡k ben de

onbevlekte ontvangenis'.

De Onbevlekte Ontvangenis van

Maria is een dogma van de Katho-

lieke Kerk dat met een hoogfeest

gevierd wordt op 8 december,

negen maanden voor het feest

van de geboorte van Maria op B

september. Het dogma bevestigt

de bijzondere status van Mar¡a

door te stellen dat zij verwekt

werd en ter wereld kwam zonder

met de erfzonde te zijn bevlekt.

Zijwerd met een onbevlekte ziel

ontvangen in de schoot van haar

moeder, volgens de traditie Anna.

Op haar ziel werd door God reeds

tevoren de zuiverende werking

van de toekomstige verlossing

door haar Zoon Jezus Christus

toegepast. Volgens de katholieke

geloofsleer bracht de bijzondere

uitverkiezing van Maria met zich

mee dat zij de enige mens in heel

de geschiedenis is, wier ziel nooit

met enige zonde bevlekt geweest

is, dus zelfs niet met de erfzonde.

Voorwerpen op 150o/o

tt

o
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van goede signalen op met rommel

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 zijn uitstekend.
Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen

de nieuwste metaaldetectorrevolutie van Minelab!

trT 3030

"'f.: frj
+

tt

oo
ì.

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

MINELAS

I

Jr
1', I.

6ì @
CTX 17 Smart Co¡

WM 10 Replaceable

Wireless Module Battery Pack

Waterproof
Headphones

De ClX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruikt worden.

De CTX3030 is voozien van GPS (Global Positioning

System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt,

bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee

tnvoefen.

cfx 06
smart co¡l

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

€ ,e0 o,n iiii:ìi:iil llii;liil'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen b¡j Detect: naak 39,90 euro over (poftokosten grat¡s)

over op GlR0 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + J,00 euro pofto over n¿ar onze Bank:

IBAN NL57RABq 0396743870 SWF|: RABqNL2U naat DETEC| ¡n

EnschedeVergeet n¡et 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 ín de juiste taal: NL00J (Nederlands).

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

incl.21% BTW

+ Met de CIX3030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-
foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

Deze plug je in je WM 1 0 (draadloze ontvangst).

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

+ Ultieme lJzer discriminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte

balans.

+ De CDß030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engelg

Duits, Frans, Spaans, ltaliaant Portugeeg Rusisch,Turk
en Pools.

Garantie:3 jaar

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

zorgvuldig vertâalde en zeer complete Nederlandstalige handleiding bij geleverd.

(De CTX3030 wordt door enkele zeer ervaren klanten als'de beste detector
die ik ooit had' omschreven)

Let op: Ondanks de BTW verhoging naar 2l % blijven de prijzen inclusief BTW bij ons

voor deze metaaldete<tors ongewijzigd!

POWERlIÍÏ
POWERTIFT NU MET
VERDUBBELDE 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 kilq 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 sch'rjven, gaan dieper en de

pinpointing is beter.

Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht
zijn en dus meer diepte bereih 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"
Minelab E-Trac/ Expl / Safari I t r'
MinelabSovereign - / /
Tesoro Te¡ofl, [obo, Vaquerq Cibola t (
Tesoro alle andere landmodellen / /
l/Vhite's DFX, MXI M6 - ./ r'
lllhite'sPrizm / / /
XPG-ManenADX Q/

XP Gold Maxx Power /
GârrettAce t / t
Fisher F75 t/

159,00 189,00 199,00

18"x1 5"

225,00

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

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



Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en mel

cm zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

w '4æ': langs de waterlijn veel minder zwaar is.

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

Uitstekende kwaliteh, 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 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 JAAR GARANTIE!

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.
schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd

X-TERRA sos € 599r'

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan

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

'nllc995,-
Zonder extra accessoires

Vereenvoudigde versie van de E-lrac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van

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

voorwerpen ìn met ijzer vervuilde grond kunt vinden!

Bovendien voozien van de nieuwe E-Trac zoekschilf

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

weìnig rommel op te

graven, hoge gevoeìig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe-

reik voor normale vooruerpen.

Voorzien van een 26 cm wide scan

zoekschijf (qespaakt), die breed de

grond in gaat en bij elke zwaai meer

grond afzoekt dan detectors die met concentrische

zoeksch¡jven 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 SE, maar het software programma is compleet

vernieuwd en uitgebreid.

1495,-
Zie voor onafhankeli-
jke beoordeling op het

lntemet (M¡nelabown-

ers) en maak contact

met de nu al talloze

[-Tr¿( bez¡neß-

26 cm
el liptische
schijf

€,166,-

- Nog snellere processors¡ waar-

door oa mindercamouflage

van rlzer.

' Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt, de E-Träc'slaat niet dicht'

maar pakt de goede metaaltjes

eruitl
' 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

uitw¡sselbare programma's,

waardoor je niet zelf de expert

hoeft te zijn.

- Logischer opbouw van de

programma's en instellingen

- Eenvoudige Quickmask, snel

op ijzerinhoud en 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 mogelijk-

heden:
- Deze Minelab PR0-tlND 25 pinpo¡nter geeftdoor

een versnelling van de pieptonen aan wanneer ie
het metalen voorwerp nadert Dat is een enorme

verbetering t.o.v. de oude p¡npointers
- Trapsgewijs de gevoeligheid verhogen of verlagen
- Geluid kan worden u¡tgezet

- De PRo-FIND 25 is spatwaterdicht, kan echter n¡et

onder water gebruikt worden

Werkt op I st. 9 volt batter¡i.

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaar en tun¡ng. Daarmee heeft de X-Terra 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.

Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz

X-TERRA 705

c729,-

Deze detector is misschien wel

de meest veelziidige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook
tussen eb- en vloed zoeken (geen nauout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

26 cm

wíde scan
(DD)

schijf
€ 166,-

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 tw¡tter!

Precision Pinpointing

€ 139,50



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

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

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

is op stort en terreinen met veel iizer.' €. ¿"ttg,-

FMax

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

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

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

CIBOLA
N.IO LLAIU DIA

die nog geen kilo weegt De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid
gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil i.p,v sensit¡vity en threshold heet nu gewoon basistoon,
gemaakt worden lussen hel'goede' (smeedijzer) ijzer en Warm aanbevolen voor stadsqrondzoekersl

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

Niets is minder waar!

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

en zijn daarmee echte krachtpatsers
voor een milde prijs. Het gewicht
van deze twee modellen ligt rond
de I kilo, terw¡jl er toch een schijf

onder zit van 2'l x 24 cm. Ook

grote terreinen met wein¡g vervuiling, klei en
andere zware grond.

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

,¡tg*È € 869,-
De Cortes ¡s een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt
batterijen ;:itten onder de armsteun ve¡werkt, in combinatie

met de superl¡chte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

9,-

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 vervu¡ld terrein zoeken. 

€ 669, _

cibola € 469, -

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

€ 5 6 9, - i:'.ï:il JåiÍ'o 1.'.','#;.n,* voor ers ver.
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebberi van
gevoel¡ge detectors een topper, Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grole
wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine
'15 cm concentrischeschijf voorradig De Lobo is intwee
uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide scan schilf en met
21 x 24 cm concentrische sch¡jf,

Respectievelijk € 849,- en € 899,-

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

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

Kleur: blauw, zwart en gri¡s.

499,-
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 (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt batter¡i.

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

een Nederlandse versie van de Cibola, de De Cobola Hollandia is als deze is uitgerust met een ellip'
Cibola Hollandia is, dat met name een aanl¿l tische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische

archeologische bedrijven graag een vaste'Alle l\4etalen doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op
Stand' met een basistoon op hun deteclor wilden hebben gemineraliseerde bewonÌngsgrond die vervuild is met klein
Daarmee kan een (amateur)archeoloog de delector zodanig ijzer En toch een detector met een makkelijke bediening

Cibola & Vaquero,
twee krachtige midde-nklassers

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Teión, Deleón

Cortes

Teión

È¡

DETECT . GE GESINK Hengelosest t298,7521 AM Enschede
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Dc cerste

Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,

hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat

alles draadloos: een elektronisch hoogstandjel

Geen kabels meeç 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. 5uperlicht, de

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

den geheel in te schuiven tot een klein pakketje Draadloze koptelefoon

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

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

G.MAXX II
Buitengewoon krachtige detector, geschikt voor het zoeken naar munten en

speciaal voor hen die naar grotere vooruerpen en muntschatjes zoeken.

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

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

Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van

ijzer te voorkomen. Batter-iiduur.45 tot 50 uur. Zijn gedng en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer kiachtige all round detector.

825,00

495,00

(zolang de strekt ADX 1 50 met

oude s-telen vpór € 429,00)

ADX 150 enADVENTIS ll
spec¡f¡cat¡és:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcfoproceSSorS

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voozien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (W51,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschilf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

o Werkt op: 8 Alkaline batter¡jen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanaten) 175,00
ws 3 225,00

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

Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdteleloondraad op pad. Geen hinder van

de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeWSI isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram DeW52 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)

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

'_t!

Let op:

Ondanks de BTW verhoging naar 2l%
blijven de prijzen inclus¡ef BTW bû ons
voor deze metaaldetectors ongew¡jzigdl

lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van 'Handboek voor zoekers'

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede

Tel.(053)43005 12(Bezoekop pfaak)
E-mail: info@detect.nl detect.nl
Volg ons op tw¡tter!
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GRONINGEN

Pieterman M etaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /
Garrett / Teknetics / White's / inruil mogelijk

Pieter Maatsstrcat'12,'1777 AP Hippol¡ushoef
Tel.(0227) 59 3286,iax(O2271 59 11 29
mobiel: 06-20227790
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

, t-¡,

OVERIJSSEL

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

i \ ''-t

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 pr'rjsklassen ! / 30 jaar
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 215,5403 LG, Uden
Tel. 041 3 - 25 95 97, Mob. O6 - 44 32 44 1 6
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.nl

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

Zijlsterweg 10, 9988 RK Usquert
Tel. 0595-4233A2 06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl . info6pieterman-
detectors.nl

FRIESLAND

De Trije Stinzen Metaaldetectie
Tesoro / Minelab / Laser / XP / inruil mogel-
ijk / verhuur / opsporing en beveiliging
particulieren en bedrijven

Weth. Beerdastaat2l,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. 06 23 41 39 77 (op afspraak)
info@detrijestinzen.nl . wwwdetrijestinzen.nl

FLEVOLAND

Flevo Detectors - Wilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
opspori ngsservice

Kerkpad 1 8, 831 6 DB Marknesse N.O.P.
Tel. (0527) 20 39 29, mobiel O6-22242848
fl evodetectors@pla net.nl
www.flevodetectors,nl

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.f . Laan
Tesoro / Golden Mask / Minelab / XP / C.Scope
/ Fisher /White's ITroy I Ganett beveiligsde-
tectie , 

',
lmporteur: Anderson detectorstelen + acces-

Hengelosestra at 29A, 7 52'l AM Enschede
tel. (053) 430O5 12,lax (053) 434 55 58
info@detect.nl . wwwdetect.nl

UTRECHT

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

Fortika Company detectiesystemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-

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

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

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (Nijmegen)
fel O24-8443430 bezoek op afspraak
infoParena-metaaldetectors.nl
www.arena-metaaldetectors.nl

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

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

Schonauwen 54 .3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
infoqfortikacompany.nl . tel. (030) 761 05 2'l
wwwfortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

GETDERLAND

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

Keepstraat 2, 5702LH Helmond
Tel. (0a92) s7 4s2s
info@metaaldetector,nl
wwwmetaaldetector.nl . www.tesoro.nl

BELGIË

Belgadetect (catmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight /Tesoro / Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
le¡dingdetectors / bodemradar Nokta Gold- -enKing/pinpointers/supermagneten/ .1

detectorverhuur/opsporingsservice ., - 
_

3 h¡eeeåi<r;rsl
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Doe mee met de ;. ,

, en maak
kans op een boekenpakket
t.w.v. 125 euro!

eæm

Stuur 1 oÍ 2 foto's op van het door u gevonden
voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer
125 woorden naar
Alles van vóór l5OO dient te zijn aangemeld.

r/såEr € 125
leÕftJ

f¿

Het trdnèn tège¡ èn ánde¡e plgen!



Aflev.25

van:

n het najaa¡ zo'n7 jaar geleden, ging ik naar een van mijn

favoriete akkers. Zoals altijd ging ik gelijk na mijn werk

door naar de akker, om zo nog even in het licht te kunnen

zoeken. De akker was net gerooid van suikerbieten. Zo te zien

was ik de eerste die ging zoeken, wat wel goede verwach-

tingen gaf. Het was een akker waar stadsafval was gestort,

ik had het afgelopen jaar hier al diverse duiten van redelijke

kwaliteit, gespjes en vingerhoedjes gevonden. Materiaal dus

voornamelijk vanaf het jaar 1600 na Chr. lk kwam om een

uur of vijf in de middag aan en begon gelijk te zoeken. lk was

al een uurtje bezig en had al wel wat gevonden maar niets

noemenswaardig. Het begon al een klein beetje schemerig te

worden.

Op een gegeven moment kreeg ik een zwakke piep. lk zette

de spa in de grond en gelijk rolde er een voorwerp uit........
Een'yes-gevoel'kwam in mij op, ik zag een gouden ring en

pakte hem op.

Op een klein beetje grond in de rand na was hij helemaal

schoon. Ook zag ik heel duidelijk een rode steen. lk keek en er

leek iets in te staan maar dat kon ik niet goed zien. lk stopte

hem heel voorzichtig in een borstzakje van mijn jas en zocht

nog vijf minuten

door. Daarna reed ik

snel naar huis. Thuis

gekomen spoelde

ik de ring af. Nu zag

ik heel duidelijk een

voorstelling in de rode

steen zitten. lk had

een puntgave gouden

ring gevonden met

alleen een kleine

breuk in de boog! De

afbeelding leek op

een zwaan met een

mannetje. De ring

kreeg een mooi plekje

in mijn vitrinekast.

Na een jaar plaatste ik

de ring op een forum.

Daar werd de ring gedetermineerd als een 17e-eeuwse ring

met mogelijk een authentieke Romeinse gem. De voorstelling

bleek van Leda en de zwaan te zijn; in de Griekse mythologie

was Leda de echtgenote van de Spartaanse koning Tyn Da-

reus. Geen mannetje maar een vrouwtje dus. Leda is bekend

door het verhaal "Leda en de zwaan". Zeus was

verliefd op haar maar kon haar niet

overtuigen met hem gemeenschap

te hebben. Hiertoe veranderde hij

zichzelf in een zwaan en overwel-
1

digde Leda. Beschaamd om wat er

gebeurd was, had Leda gemeen-

schap met haar man die avond.
' Na negen maanden kregen zij vier

kinderen die volgens zekere overleveringen

ui| eieren kwamen!

Dit verhaal achter de voorstelling maakt de ring voor

mij nog specialer en het is tot op heden mijn mooiste vondst!"

De ring uit het kippenvelmoment van Stef Nelisse is een

intrigerende vondst. Stef is 46 jaar en zoekt nu zo'n tien jaar.

1 Gouden I 7e-eeuwse r¡ng met carneool
gem (mogelijk Romeins) voorstelling van

Leda en de zwaan.

2 Gouden rozennobel van Eduard zj.in 2 de-
len. Diameter 35 mm. Gew¡cht 7,54 gram.

3 Gouden ring uit de 17e eeuw met 2 stem-
pels waarvan één de z of 3 van Zierikzee.

4 Tn gegoten gelijkarmige fibula, type dom-
burg. 750 tot 900 na Chr. Afmet¡ng 50 mm
bij 17 mm.

5 Zilveren zegelstempel met voorstelling van

adelaar met in het midden een gezichtje.

l5e eeuw.

6 Zilveren Leicesterdaalder (30 stuiver) van

1590. D¡ameter4l mm, gewicht 27,45

grcm.

7 Lood/tinnen pelgrimsinsigne met voorstel-
ling Lam Gods.1400-1450. Afmet¡ng 33

mm.

8 Bronzen belletje met ijzeren bal. I 400 -
1 600 na Chr. Hoogte 38 mm, breedte 27
mm.
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Hij is op een bijzondere manier met de hobby in aanraking
gekomen. "lk was vroeger een fanatiek springruiter en huurde
een weiland waar mijn paarden in liepen. ln dat weiland had
ik veel last van molshopen. Daarop plaatse ik wat mollenklem-
men die ik op een gegeven moment niet meer terug kon
vinden. Ik leende van mijn oude schoolmeester een oude
detector en ging daarmee op zoek naar de mollenklemmen.
Die heb ik nooit meer gevonden, maar wel een boel mooie
duitjes. lk was gelijk verkocht en heb het hele weiland afge-
zocht!'

De eerste 7 jaar zocht hij vooral op akkers rond dorpjes en

steden bij hem in de buurt. "Dat is veranderd na toevallig
eens een keer op de stort gezocht te hebben. De kwaliteit
van de vondsten was zo mooi, dat ik mij nu wat meer richt op
de stort. Dat vergroot mijn mogelijkheden. lk ga ook nog bij
gebrek aan leuke stortgronden op de akkers zoeken. lk zoek
nu met een E-trac en ben ooit begonnen met een Whitet
Classic lll. lk zoek vooral lokaal en mijn top 10 bestaat dan ook
uit vondsten uit mijn nabije omgevingl'

Op de eerste plaats staat de gouden ring met Romeinse gem

uit het kippenvelmoment. Op de tweede plaats staat een
gouden rozennobel."lk had al een keer eerder op de bewuste
akker gelopen en wat slechte duiten gevonden. Die keer dat
ik ging zoeken wou ik eigenlijk op een ander deel van
de akker gaan zoeken. lk liep net die kant op toen
ik een mooie piep kreeg.Tot mijn stomme
verbazing vond ik een gouden munt. lk keek

heel even of niemand mijzag, waarna ik
een vreugddans maakte op de akker. Mijn
eerste gouden munt! Helaas mistte er een
stuk. lk mat de plek vervolgens met voet-
stappen goed op.Tweejaar later bezocht
ik opnieuw deze akker. Op tien meter van

de vondstplek kreeg ik weer een piep. Tot mij
grote vreugde bleek dit het ontbrekende deel
van de gouden munt 'f.e zijnl Hoe is het mogelijkl"

Op de vierde plaats staat een middeleeuwse fibula. "ln
januari 201 1 was er zeer interessante grond gestort.
Het was winter en het vroor. De bovenlaag was net
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9 Zilveren, complete gesp met lettersTw8
en drie merkjes. Periode lT93jaarletterV
en Schoonhoven merkje; drie sterren en

meesterteken lR van Jan Roozenburg.

10 Loden blokgew¡chtvan een derde Keulse

mark met punwersiering en stempel op
achtezijde. Periode 1 3e tot I 5e eeuw.
Afmeting onderzijde 3,2 cm, bovenzijde 2

cm. I cm dik. Gewicht 68,4 gram.

bevroren maar ik kon er toch nog met de schep doorheen ko-

men. ln de bovenste bevroren laag kreeg ik een mooi signaal.

Met de schep kon ik een bevroren stuk kluit los krijgen met
het voorwerp erin. lk zag een klein stukje metaal zitten maar

kreeg het er niet uit en ik kon ook niet zien wat het was. Dan

maar de hele kluit meegenomen. Thuis hield ik het voorwerp
onder de warme kraan en langzaam ontdooide de kluit.
Beetje bij beetje werd het voorwerp zichtbaar. Uiteindelijk
was het helemaal schoon en tot m¡jn stomme verbazing had

ik een prachtige donkere lood/tinnen Karolingische joekel van

een fibula in perfecte staat in mijn handenl'

Tenslotte zijn er volgens Stef meerdere mogelijkheden om

mooie vondsten te doen. "lk werd getipt door iemand dat er

een huis was afgebroken om op dezelfde plek nieuwbouw
te plegen en dat de bouwput mogelijk interessant kon zijn.

lk ging er met mijn zoekmaat nog dezelfde dag naar toe, We

zochten met de detector de bouwput af maar vonden vrijwel
niets. Wel lag er een concentrat¡e van scherven. We zochten

deze plek wat beter af en op een gegeven moment zag ik

een voetje. lk trok er aan maar kreeg het niet los. Voorzichtig
wipte ik met de schep het voorwerp er uit. lk haalde de klei

eraf en een prachtig klein - nog vrijwel heel - kannetje kwam

tevoorschijn.

Het bleek een 15e-eeuws kannetje uit Langerwehe in Duits-

land te zijn. Een schitterde oogvondst ter aanvulling van

mijn collectie metalen voorwerpenl"

10
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schatvondst

streeksieraden

Een gewone veld-
verkenningsdag in
maart 2012. Na een

melding van één van
onze werkgroeple-
den over scherven
op een akker in het
buitengebied van
Staphorst, besluiten
we een zaterdag
te wijden aan een

veldverkenning.

Tekst: F.J. Spijk

Links het horloge met
foedraal voor restauratie.
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Links de zilveren snuifdoos vóór de restauratie,
rechts na de restaurat¡e,

knoop uit de modder naar boven te duidelijk waarom Fred een dubbele moeten de nog ontbrekende gouden

halen, en daar blijft het niet bij. Tot to- toon opving u¡t z'n detector. Naast de keelknopen zitten, want dat zou de set

tale verbijstering van de toeschouwers sieraden ligt een hoop roest met een ko- compleet maken. We nemen onmiddel-

wordt het ene na het andere onderdeel peren slotje, compleet met de roestige lijk het besluit niets aan te raken of te

van een set Staphorster mannensiera- sleutel: de restanten van een blikken openen en laten eerst alles bezinken en

den uit de grond gehaald . doos waar het fraaie materiaal in heeft maken vervolgens na een paar dagen

gezeten. Wanneer we gaan inventar¡- een actieplan, ook besluiten we de

We zijn allen zo van de kaart dat we ver- seren komen we op 3.1 zilveren knopen vondst voorlopig niet in de publiciteit te Zl
geten alles op video vast te leggen en met een variatie qua vorm en gewicht, brengen.

dat terwijl we met de mobiele opname- een zilveren snuifdoos, een zilveren'bil-

apparatuur in de hand staan!! lenketting'(chatelaine) en een horloge De stappen die we vervolgens onder-

Als Fred alles nog eens goed heeft afge- in een foudraal. Wanneer Carla Boers namen:

tast met de nieuwe werkgroepdetector het snuifdoosje licht schudt horen we . Overleg met onze adviserende

(Minelab XTerra 70) blijkt er niets meer een'gerammel'en een'Staphorst ken- archeologen: Kasper van den Berghe

indegrondaanwezigtezijnenwordtner,Weetdangenoeg.lndesnuifdoos(stadsarcheoloo9vanArnhem)en>>

'it ii

Boven zilvermerken in het horloge.
Rechts het horloge met foedraal na

restauratie.
Onder resten van de gerestaureerde
papieren visitekaartjes,



Restanten van de
blikken doos.

Koperen slotje met
sleutel van de blikken
doos waar de sieraden in
hebben gezeten.

Jos van Dalfsen (werkzaam bij De

Steekproef, Groningen)
De vondst melden bij de regio-arche-
ologe Marijke Nieuwenhuis.
Benaderen van de eigenaar van de
grond: m.b.t. het afgeven van een

afstandsverklaring (dit om een'verde-
ling'van de sieraden te voorkomen)
Het inschakelen van specialisten:

zilverkenners Siem Willems en Jan

Schipper en de Staphorster goud- en

zilversmid Freddy Drost.

Het materiaal voorleggen aan een

restaurateur: fa. Restaura in Haelen

Een besluit nemen over de restaurat¡e:

we besloten tot een grondige

resta u ratie/conserver¡ ng.
. Het achterhalen van de achtergrond

van de vondst.

Al gauw blijken de voorwerpen een

verzameling sieraden van een'familie'
te zijn: erfstukken die bewaard zijn

gebleven. Aan de hand van de initia-
len in de'billenketting'komen we v¡a

een ex-voorzitter van de historische
veren¡ging achter de mogelúke naam

van de eigenaar en dan besluiten we het

geheel in de openbaarheid te brengen.
Met een grote mate van zekerheid kun-

nen we vaststellen dat het gaat om de

buit van een roofmoord in 1941 waarbij
een inwoner uit Rouveen om het leven

werd gebracht. Dit onderzoek duurt nog

voort en met hulp van enkele personen

uit dit dorp proberen we klaarheid te
brengen in het raadsel van de gestolen,

maar voor de dief onverhandelbare sie-

raden. Bew|smateriaal van de misdaad

dat de dief in de grond stopte.

De werkelijke materiaalwaarde van

de gevonden spullen is eigenlijk te
verwaarlozen, de historische waarde is

echter groot:

Zilveren 'billen ketting' (chatela ine).

lnitialen van de eigenaar.
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Voor- en achterkant van een aantal zilveren knopen,

. Namen van enkele zilversmeden zijn kunnen we nu gaan werken aan het vertonen naast afbeeldingen de namen

achterhaald. opzetten van een expositie en zijn histo- van drie horlogemakers.

. ln het horloge werden 3'visitekaartjes' rische achtergronden optimaal aan het Zilveren knopen: diverse modellen

van horlogemakers uit Meppel aange- licht gekomen. (waaronder een aantal gegoten exem-

troffen.
. Het geheel vormt mogelijk het siera- Uit een eerste onderzoek zijn enkele Zilversmeden: o.a.

denbezit uit 1 familie uit eind 1Be en gegevens inmiddels bekend: . Jan Jonker (Meppel)

plaren) met en zonder zilverkeurmerken.

. Jouke Piers Vogelzang (Heerenveen)de 19e eeuw. 2g
We hebben kunnen constateren dat Zilveren horloge in een zilveren foe- Witje Willems Nauta (Heerenveen)

wij als werkgroep nooit alleen in staat draal, Engels fabricaat, 1810. Zilversmid: . Johan Coenraad Gottfried Cabboes

waren geweest de gevonden spullen Edward Lees. (Leeuwarden).

te determineren, te restaureren of te Het horloge was in onderhoud bij Mep-

conserveren. Mede dankzij het besluit peler'horlogiersi de heren Halfmouw

om geld uit te trekken voor de behande- en Van Dijk en dhr. Van Slooten: de

ling van het gevonden zilvermateriaal, gerestaureerde papieren'visitekaartjes'

Voor- en achterkant van een

aantal zilveren knopen.
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Topvondst(en) in stortgrond
te Cuijk aan de Maas

Tijdens onderzoek van stortgrond in het Romeins
<astellum gebied heb ik met de metaaldetector een
gouden ring uit de 15e-18e eeuw gevonden, een Middel-
eeuwse penning in zilver van Graaf Wigman lll (994-1016)

uit Friesland, en een spectaculaire as van keizer Augustus
(27 voot - 14 na Chr.) met een klop'CAESAR'(aangebracht
in Nijmegen).

Gouden ring 15e-18e eeuw. Het is een kleine ring en de
versiering met een steen/parel is waarschijnlijk in de bodem

vergaan. De ring heeft een mooie kartelversiering aan de
buitenkant met een diameter van 20mm, is ongemerkt dus
uit een vroege periode. De ring heeft geen gebruikssporen
wat kan duiden op een grafgift. Een juwelier heeft een

hoog karaatgehalte vastgesteld, dat de ring geen merkte-
kens en geen gebruikssporen heeft, wat duidt op een vroege
periode. Het is mijn eerste goudvondst in de 12 jaar dat ik
onderzoek doe met de metaaldetector Tesoro Bandido (nog

steeds een geweldige zoekmaat). De vondst is een spectacu-
laire aanvulling op eerdere vondsten in dit gebied. Professor

Bogaers heeft in de jaren zestig van de vorige eeuw in dit
gebied een grootschalig onderzoek verricht. Het gebruik
van metaaldetectoren was pas echt in de jaren zeventig in
opkomst. Daarom zijn waarschijnlijk vele munten, kleine me-
talen en ook deze ring onopgemerkt gebleven.

Middeleeuwse penning van Graaf Wigman lll (994-

1016) uit Friesland. De penning in zilver met een diameter
van 18,5 mm van muntheer Graaf Wigman lll

is nog in bijzonder fraa¡e staat. De penning

heeft geen jaartal en is beschreven onder
llisch, JPM 1997/8, nummer 20.2; Dannen-

berg 1229.

As van keizer Augustus (27 voor -
14 na Chr.) met klop'CAESAR'.

De muntvondst is een z.g. as

van Romeins keizer Augustus en

geslagen in Rome. Augustus was

Romeins keizer van 27 voor tot 14 na

Christus. De munt is voorzien van een

klop'CAESAR' en waarschijnlijk aangebracht
in de legioenstad Noviomagum (Nijmegen). De bronzen
munt is versleten, maar de klop is nog duidelijk zichtbaar
omdat deze ingeslagen is waardoor het profiel van de letters
'CAESAR'dieper liggen. De gevonden munt in Ceuclum (Cuijk)

geeft aan dat er contacten waren vanuit Nijmegen met een

legereenheid in het achterland van het legioen en mogelijk
handel i.v.m. voedsel. Cuijk aan de Maas is vooral bekend met
de vondst van de Romeinse brug over de Maas. Het was de

aanvoerroute va nuit Tongeren via Maastricht, Cuijk (Ceuclum)

naar de legioenstad Nijmegen (Noviomagum). De Romeinse

heerbaan is op diverse plaatsen gevonden.

Met het handboek voor kloppen kom ik uit op het type Werz

61.43/1-2. Het cijfer 6l staat voor het type, 43 is een variant
daarvan, en 1 -2 daar weer een variant van; het laat je zien

hoeveel verschillende varianten er van deze klop CAESAR zijn.
Volgens dat handboek is deze variant het meest gevonden in

Nijmegen en omgeving en in Xanten. ln mijn muntenbestand
staan ook een paar munten uit Nijmegen met deze variant.
De datering: gebruikt in de jaren 14-16 na Chr., en dan in de

legerplaatsen in Beneden-Germanië, in opdracht van Germa-

nicus, de toenmalige veldheer van de troepen in dat deel van

het Romeinse rijk. Die was hulpkeizer (ten tijde van Tiberius)

oftewel CAESAR. Rob Reijnen, specialist Romeinse munten,
heeft de munt gedetermineerd.

De vondsten zijn aangemeld bij de provinciaal archeoloog en

waren te zien in een tentoonstelling "Cuijk aan de Maas door
de eeuwen heen'in hetTop l0 museum Ceuclum. Graag wil ik
met deze vondsten meedoen aan de'Vondst van hetjaar 201 2i

Jan Kusters

W
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Gouden florijn - Gerord

Zilverschat - Hilbrand Balk

124
Gouden dukaat- King Kooper

Grape - Paul Hendriks

125
Medaillon - Huub SIot

Schortenpen - Freek Wildeboer

Gouden gesp - Pief

Spaanse munt - Jos den Broeder

126
'Stock buckle'g esp - Piet van

Schuppen

Schijffibula - Bas enTeun Lucassen

Keltische armband - Danny van

de Krevel
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Vondsten - Jan Kusters

Speerpunt - Ronald Visser

Gouden souverein - Jean Peusens

Sierbijl - Ruud vd Bosch

Goudgulden - José Elfrink

Tandenstoker - OIav Lijzengo

Pelgrimsinsign e - Bennie

Tapkraan - Linda Elfrink

Votiefbijltje - Johan Postma

Beeldje Fortuna -JohnW
Ring Ameland - Klaas Heeremo

Zie ook het overzicht van alle
'vondsten van hetjaar 2012 op
onze website:
www.detectora mateu r.nl

Stuur de kaart
en ma ak kans o

op voor 31 maart
een mooi boekl



aÉd,er øLen:

Zeldzame speerpunt
Graag doe ik langs deze weg ook mee met'Vondst van het Jaar

2012i Het was 26 september 2012. Door een collega die onder-

weg naar huis al fietsend wat bulten grond zag liggen, werd ik

gebeld. Hij wees me op de werkzaamheden en zei:"Het is vlakbij

je huis, misschien is het wat voor je':

Er lagen inderdaad bulten grond aan de rand van de stad en

naast de bulten een u¡tgegraven cunet en dat is natuurlijk altijd

erg leuk om naar toe te gaan en de detector even'uit te laten:

Dus zo gezegd zo gedaan. Samen met mijn dochter ben ik er

naar toe gegaan (ook zij mag graag mee om te zoeken naar

muntjes, pijpenkopjes of anderszins bud'materiaal). Het zag

er veelbelovend uit, dus detector aan en zoeken maar. Tot mijn

grote teleurstelling bleef het erg stil, geen muntje te bekennen

en zelfs de gebruikelijke piepjes van spijkers of de lipjes van blik-

jes bleven uit. Erg jammer natuurlijk, maar het was prima weer

en we waren er even lekker uit, dus wat wil een mens nog meer.

Op zeker ogenblik kwam dan toch de

langverwachte piep, dus schep in de

grond en al snel zag ik een groenachtig

stuk metaal. "Het zal wel weer een groen

u¡tgeslagen stukje koperbuis zijn", was miin

eerste gedachte. Dus schep er achter

steken en omhoog wippen.Tot mijn

stomme verbazing lag een seconde later

een gave speerpunt voor mijn voeten. lk

dacht nog btj mezelf "Dit zal wel een paar honderd iaar oud ziin",

maar stond verder niet echt st¡l bij de vondst. ln de zak van de

bodywarmer dat ding en verder zoeken. Toen ik niet veel later

de punt uit mijn zak haalde en hem nog eens bekeek en aan

mijn dochter liet zien, ze¡ zij tegen mij dat ze op school wel eens

met geschiedenis over dit soort dingen hadden gesproken en

Wat een knoepeft!

Het was één van de laatste nazomerse dagen dat ik eindelijk

kon gaan zoeken op een omgeploegde boomgaard die van de

wortels was ontdaan. lk had met de boer gepraat en hij vertelde

dat de boompjes 20jaar hun best voor hem hadden gedaan en

dat het nu tijd was voor nieuwe. lk mocht zoeken, maar hij had

stokjes geplaatst voor de nieuwe aanplant en die moesten op

hun plek blijven staan.

lk had mijn detector nog maar net aan, of hij begon al te piepen.

lk vond de ene munt na de ander. Toen ineens kwam er een

enorm sterk signaal door. lk groef en toen dacht ik bij mezelf:

'Ouwehoer niet'- ik had een knoepert van een gouden munt

in mijn hand! Hij was zo groot als een zilveren knaak.Toen ik

dat dit vermoedelijk wel eens van'voor Christus'kon zijn. Aan

de ene kant geloofde ik haar wel en had zelf toch ook wel een

beetje zo'n gevoel, maar anderzijds verwacht je niet zelf zoiets

te vinden. En al helemaal niet als je net, zoals ik, pas vanaf maart

met de MD aan het zoeken bent.

Om een lang verhaal toch kort te houden: navraag op diverse

fora en onderzoek op google leverden me diezelfde avond al vrij

snel de informatie waar ik alléén maar van durfde te dromen. lk

had een bronzen speerpunt van ca. 3000 jaar oud gevonden. Dat

ik blij was, kun je je vast wel voorstellen.

De speerpunt is uiteraard netjes gemeld bij de diverse instanties

en wordt op dit moment door deskundigen geconserveerd.

Ook wordt er door twee verschillende laboratoria in Nederland

onderzoek verricht (koolstofdatering) op de restanten hout die

zich nog in de schacht van de speerpunt bevinden'

Ronald VÌsser

hem later thuis had opgezocht bleek het een dubbele gouden

souverein te zijn van Philipe 4 uil1641,geslagen te Antwerpen.

Dit is mün beste vondst ooit.

Jean Peusens

tt
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Sierbijl

Bij dezen wil ik deze sierbijl aanmelden voor de'vondst van
hetjaar 2012'. Aangezien ik pas een andere detector had en

deze moest uitvogelen, groef ik op alles wat er maar te horen
viel. Op een zeker moment haalde ik een bonk dik roest
uit de grond met de enigszins herkenbare vormen van een
hellebaard, nou ja met wat fantasie gezien.

Thuisgekomen zag ik er voldoende in om hem aan een uit-
gebreide schoonmaakbeurt te onderwerpen. Na wat tips van
bekenden maar snel een Dremel gehaald en stap voor stap
bewerkt. Uiteindelijk kwam er een sierbijl tevoorschijn met

figuren erin van vermoedelijk Maria en

Ch ristus.

lk heb de bijl aangemeld bij de

Provinciaal archeoloog in Den Bosch

en deze gaf me een compliment dat
ik het zelfstandig en met geduld tot
een determineerbaar voorwerp had

omgetoverd.

De bijl is vermeld in Archis vanwege de

aparthe¡d, maar nadere info ontbreekt.
Zelfs Johan Koning, die vaak tot een

Goudgulden Willem van Gulik
Graag wil ik meedoen met de vondst van het jaar 2012. Een

dinsdagmiddag in november. Het was redelijk weer en mijn
dochter en ik trokken er weer op uit. Onderweg zaten we nog
te fantaseren (de week ervoor had ik namelijk een zilveren
Denarius van Domitianus gevonden) dat het wel leuk zou zijn
om eens middeleeuws zilver of goud te vinden.

We begonnen vol goede moed op een veldje, hemelsbreed
een kilometer of drie van het vorige veld. Na een vingerhoed,
een aftandse duit en een hele poos niets, eindelijk weer een
goede piep. lk graven en wat het ook was, het zat in een

stronk. Deze uitgeklopt en zie daar: een prachtige gouden
munt. lk rende naar mijn dochter verderop. "Oh, heb je weer
een Romein?'i vraagt ze. "Nee, maar misschien wel iets beters'|
zeg ik. Het commentaar was niet van de lucht.

Deze goudgulden van Willem van Gulik uit1377 wil ik daarom
met jullie delen. Een speciale afsluiting van het jaar.

Josë Elfrink

'rrL#
sluitende determinatie komt, kon het niet zo snel plaatsen.

Voor mij is het een topper omdat het van een gewone ijzeren

bonk roest tot een geweldig voorwerp is gekomen. lk graaf

sindsdien dus ook maar verder op ijzer.

Ruud vd Bosch

tl..
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Tandenstoker +1600

Hierbij wil ik ik de vondst laten zien die ik toch wel erg de

moeite waard vind. lk heb deze gevonden in de omgeving

van Stiens (Friesland). Daar men met de aanleg van een

fietsroute aldaar veel kleigrond verplaatste, dacht ik Hier ga ik

m'n detector eens proberen. Na een tijdje gelopen te hebben

kreeg ik ineens een mooie piep uit m'n Tesoro. Dus graven

maar. En zie daar: een apart puntig voorwerp.

lk herkende het niet en heb het thuis beter gereinigd. Het zou

een tandenstoker moeten zijn van rond 1600, heb ik me laten

vertellen. Al met al vind ik dit zo'n leuke vondst dat ik hem wil

aanmelden voor de vondst van hetjaar 201 2.

Olav Lijzenga

Munthandel G. Henze
Postbus 42 . NL-39 58 ZT Amerongen . Telefoon, 0343-430564 . Fax 0343-430542

E-mail, info@henzen.org . website: www.henzen.org
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Pelgrimsinsigne

Afgelopen voorjaar 2012 is een stort van een opgraving (eind

201 1) gezeefd. Na enkele dagen met andere zoekers onder de
zeef gestaan te hebben, vond ik dit pelgrimsinsigne. Het gaat
hier om een insigne van de Heilige Ursula van Keulen.

Breedte: 48 mm
Hoogte: 54 mm

Datering: 1 300-l 350

Materiaal: Iood/tin

De legende wil doen geloven dat in de 4e eeuw de Engelse

koningsdochter Ursula uitgehuwelijkt werd door haar vader,
maar dat zij om uitstel vroeg om eerst op pelgrimage naar
Rome te gaan. Ze ging daarop met 1 1 maagden (later vertaald
1 1.000 maagden) op een boot over de Rijn naar Rome. Op
de terugreis werden de vrouwen bij Keulen overvallen door
Hunnen. Omdat ze niet met de leider van de Hunnen wilde
trouwen werd Ursula, en ieder die bij haar was, doorboord
met pijlen.

De pijl is links op het

insigne te zien, rechts

het scheepje en links

en rechts de maagden.

Ursula is later door de

Katholieke kerk heilig
en tot beschermheilige

verklaard. Volgens dhr.

van Beuningen zijn er

meerdere typen Ursula-

rnsr9nes.

Tapkraan

Bij deze wil ik graag mijn dolfijnentapje laten meedoen voor
vondst van het jaar 2Ol2.Dittapje heb ik gevonden tijdens
een zoekdag in Groningen. lk heb al eerder tapjes gevonden,
maar tot die dag altijd model 'kerstboomi Op de zoekdag zelf
was al vastgesteld dat het om een dolfijnentap ging, alleen
leek het erop dat er ergens een stukje miste.

Bij thuiskomst heb ik het tapje goed gereinigd en kwam ik
erachter dat hij wel degelijk compleet was. Het lijkt een zeer
mythische vorm van een dolfijn te zijn. lk heb inmiddels ook
een simpeler exemplaar gevonden.

Dit is mijn mooiste vondst tot nu toe en ik wil hem graag met
iedereen delen.

Linda Elfrink

Het gevonden exemplaar is een

onbekend type Ursula-insigne. Graag

wil ik met dit insigne meedoen met de

'Vondst van hetjaari

Bennie

Bronnen: dhr. van Beuningen, Wikipedia

Foto: Gert Lughart
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Votiefbijltje

De afgelopen jaren heb ik weinig gezocht. Enerzijds omdat ik

weinig tijd had en als ik al eens t'ljd had waren mijn favoriete

zoekstekken ofwel al vele malen bezocht door collegazoekers,

ofwel de zoekstekken waren niet echt geschikt om op te zoeken.

Het aantal malen dat ik dus kon zoeken waren op de vingers van

één hand te tellen. Het zoekvirus verdween een beetje moet ik

eerlijk toegeven. Tot na de zomervakantie er opeens een zeer in-

teressant stuk grond vrij kwam. Een terp in mijn woonplaats. Dit

is een restant van een eens veel grotere terp waar op de rand er-

van eens een hele mooie en voorname Stins heeft gestaan. Deze

is helaas afgebroken. Restanten zijn niet meer te vinden omdat
de grond tijdens de commerciële terpafgravingen aan het

begin van de 20e eeuw is afgegraven. De plaats van de

toegangspoort is nu nog te herkennen aan een huis

wat er nu nog staat. De fundamenten en zijkanten

van de toegangspoort zUn gebruikt in dit bouwsel

en ook de oude grachten zijn nog te herkennen.

Van het restant van de terp had ik in het verleden

al eens een aantal hele mooie vondsten gehaald. Dit
is een terp met een interessante geschiedenis die loopt
vanaf het jaar 0 of iets ervoor tot aan vermoedelijk de

12e-13e eeuw. Daarna is de terp waarschijnlijk als land-

bouwgrond in gebruik genomen want na deze periode

worden weinig tot geen bewonerssporen meer aange-

troffen. Het lijkt er dus sterk op dat er na deze periode
geen bewoning meer is geweest, behalve dus op de

rand waar de Stins stond.

lk heb de eigenaar gevraagd of ik hier eens mocht

zoeken en dit was geen probleem gelukkig. lk nam een

middag vrij van mijn werk. Vol verwachting ging ik hier

zoeken in de wetenschap dat de meeste signalen die

ik zou krijgen niet jonger dan de 13e eeuw moesten

zijn. De nodige zoekers waren me al weer voor geweest

maar hierdoor liet ik me niet ontmoedigen. Het land leende zich

niet voor het vlugge zoekwerk want het was ingezaaid geweest

met graan. Lastig zoeken dus. De eerste middag dat ik hier zocht

leverde me gelijk al een kleine schijffibula op. Nu

ben ik gek op schijffibula's en dit type had ik

nog niet, dus mijn middag was al geslaagd

en het virus begon weer op te spelen.

Drie dagen later, op een mooie zon-

dagmiddag, ben ik weer gegaan. Ook

ditmaal wist ik weer een schijffibula met

resten van vertinning aan de bodem te

ontfutselen, wederom een voor mij

nieuw type, een mooie wetsteen,

een speelschijfe en een spinsteen

van terpaardewerk. Na een poosje

vond ik boven op de terp, waar

over het algemeen niet erg veel

te vinden is, een vreemd voorwerp. ln eerste instantie zat ik te

denken aan een deel van een gesp o.i.d, in elk geval kwam het

voorwerp me totaal niet bekend voor.

Blij ben ik weer naar huis gereden, vanwege de vondst van we-

derom een fibula. Toen ik de vondsten schoonmaakte kwam ik

het gespachtige voorwerp weer tegen. lk nam het in de hand en

zag dat het een beetje de vorm van een bijltje had. Gelijk schoot

me te binnen waarover ik wel eens iets had gelezen. Het zou

toch niet waar zijn... een votiefbijltje?

Dit is iets wat je alleen in Romeinse contextverwacht, dus ik

begon uiteraard sterk te twijfelen. Direct het internet geraad-

pleegd (wat is dit toch een zegen voor ons zoekers) en de

afbeeldingen leken er toch

sterk op. Maar je wilt
graag bevestiging

van je vermoeden,

dus heb ik een foto
gemaild naar prof.

Kiernan, een profes-

sor in Amerika die

een boek heeft ge-

schreven nl. Miniature

Votive Offerings in the

Roman North-West. Hij wist

me met zekerheid te melden dat d¡t ¡nderdaad een

votiefbijltje wasl

Voor mij is dit één van mijn meest bijzondere vondsten

van de afgelopen jaren. Toch ook een teken dat Ro-

meinse gebruiken (votief bijltjes werden vaak gebruikt

als een soort rituele offers in een (huis)tempel) kennelijk

ook werden overgenomen door de inheemse bevol-

king, in dit geval de Friezen. Het is bekend dat er ook

Friezen in het Romeinse leger hebben gediend. Wellicht

hebben ze dit Romeinse gebruik meegenomen toen ze

uit het leger kwamen. We zullen het ze nooit meer kun-

nen vragen. Het is mij niet bekend of er meer votief-voor-

werpen in Friesland zijn gevonden maar het lijkt me aannemelijk

dat ze niet talrijk aanwezig zullen zijn.

Enthousiast geworden door de mooie vondsten

ben ik nog eenmaal teruggegaan naar deze

stek en heb toen weer een mooie schijffibula
gevonden.

Nu zitten we weer even in de

winterdip, maar ik hoop dit
voorjaar weer eens naar

deze schitterende stek

terug te gaan. Met het

vot¡efbultje wil ik graag

meedoen met de vondst

van het jaar.

tt

Johon Postma
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Godenbeeldje Fortuna

Het was een zaterdagmiddag begin september toen ik besloot

om te gaan zoeken. Bij mij in de buurt wist ik een leuk stuk land

waar ik al een aantal keer eerder was geweest.

Ondanks dat hier al vele jaren door andere zoekers is gezocht,

ontmoedigde dit mü niet om er weer een aantal uurtjes te gaan

zwiepen met de detector. Op dit stuk land had ik al eerder een

mooi klein middeleeuws zilveren penninkje gevonden.

De tijd vloog voorbij maar echt mooie vondsten had ik nog niet,

tot ik op eens tussen heel veel ijzer een vaag signaal opving. lk

besloot op het geluid te graven. Het voorwerp lag redelijk diep

en toen ik het boven de grond haalde kon ik mijn ogen niet

gelovenl ln mijn hand lag een bronzen beeldje, het eerste dat in

me op kwam was: WOWIII lk geloof dat ik er wel 10 minuten mee

in m'n handen heb gestaan en het tot me doordrong dat dit toch

wel iets heel bijzonders kon zijn.

Eenmaal thuis heb ik het beeldje meteen op muntenbodem-
vondsten.nl gezet en kwam ik er door de deskundige kennis van

de leden al snel achter dat het om een Romeins beeldje van de

godin Fortuna moest gaan. Fortuna was de Romeinse godin van

het toeval, zowel van het geluk als van het ongeluk.

Omdat dit een niet alledaagse vondst is heb ik contact gezocht

met Drs. Louis Swinkels conservator archeologie van Museum

HetValkhol Nijmegen. Hij nodigde me uit om met het beeldje

langs te komen in het Gelders archeologisch centrum in Nij-

megen. Daar is het bestudeerd en het blijkt inderdaad om een

Romeins godenbeeldje van Fortuna te gaan.

Dhr.Swinkels beschrijft het beeldje als volgt:
Romeins. Brons; bruine tot donkerbruine pat¡na met grcene

vlekken. H 11,6 cm, gewicht 245,75 gram. Het beeldje is mas-

sief gegoten. Von de frguur is de linker onderarm afgebroken.

De rechterhand en vermoedelijk ook de linkerhand hebben

oorspronkelijk een voorwerp vastgehouden. Voorgesteld is een

staonde godin. Haar Iichaomsgewicht rust op haar linker been,

het rechter been is noar achteren geplaatst, Beide voeten rusten

vlak op de grond. Ze droagt een lang onderkleed tot op de voeten

(chiton), met knoopjes op de bovenarm, Daaroverheen draogt

ze een mantel die om haar middel en bovenbenen is geslagen en

over hoar linker arm. Ze heeft een klossiek kapseL met twee grote,

op het voorhoofd gescheiden haarstrengen die langs het hoofd

noar achter zijn geleid en in de nek in een knot samenkomen. Aan

weerszijden hongt een krullende haarlok langs de hals tot op de

schouders omlaag. Op haar licht naar rechts gedraaide hoofd

draagt ze een diadeem.

De frguur stelt hoogstwaarschijnlijk Fortuna voor, die oorspron-

kelijk herkenboar moet zijn geweest oan hoor voste attributen,

het scheepsroer en de hoorn des overvloeds. Met de rechter hand

hield ze vermoedelijk de stok vast van het op de grond rustende

scheepsroer, in de linkerhand droeg ze de hoorn des overvloeds."

Dit is de meest bijzondere vondst die ik ooit heb gedaan, daarom

wil ik het Romeinse godenbeeldje van Fortuna voordragen als

vondst van heÌ.jaar 2012.

JohnW

I
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Ring Ameland

Begin 2012 was Klaas Heerema tijdens een korte vakantie op Ameland met de

metaaldetector aan het zoeken op een terrein bij Ballum. ln die omgeving zou

in vroeger eeuwen het Camminghaslot hebben gestaan.

Tijdens het zoeken kreeg Klaas een mooi signaal en haalde hij tot zijn

grote verbazing een wel zeer bijzondere ring naar boven en daarmee

de mooiste vondst die hij tot nu toe heeft gedaan.

De gouden ring met de Franse lelies aan de zijkanten is versierd

met glaspasta. Ook de bolletjes zijn voorzien van glaspasta.

Kleuren glaspasta:zwart, blauw, wit en groen. Het miniatuur is

volledig beschilderd, de kwaststrepen zijn zelfs herkenbaar. De

afgebeelde bloemen lijken viooltjes te zijn. Ook het glas is nog

volledig gaaf en schoon. De ring is waarschijnlijk in de eind 16e,

begin 1 7e eeuw vervaardigd.

Of de ring is gedragen door één van de bewoners van het kasteel,

is niet met zekerheid te zeggen.

Kasteel Cammingha
Het kasteel Cammingha, oorspronkelijk de'Jelmera state'

genoemd, werd in het begin van de 1 5e eeuw gebouwd.

Aan het begin van de 1 7e eeuw werd het vervallen kasteel

door Sicke van Cammingha en zijn vrouw Catharina van

Herema vernieuwd, ln de 18e eeuw is het kasteel in bezit
geweest van Johan Willem Friso van Oranje-Nassau. Na de

Franse revolutie van 1795 werd het kasteel geconfis-

queerd. Uiteindelijk werd het kasteel in 1828

afgebroken.

Bronnen: www.stinseninfrieslans.nl, Stinsen

en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992

Met dank aan dhr. D. de Boer 17

DE deteCto r AMATEIJR

In Museum Dorestad wordt de
geschiedenis van de fameuze
handelsplaats Dorestad
getoond aon de hand van
voorwerpen die in Wijk bij
Duurstede zijn gevonden.

e!'88ñH$i^o
Museum Dorestad
Muntstraat 42
3961 AL Wijk bij Duurstede
i nfo@m useu mdorestad.n I

www.m useumdorestad.n I
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141. Broche, brons met millefiorieglas, waar-

schijnlijk post-middeleeuws. Wijnaldum.

1 42. Kruisfi bula, Angelsaksisch, fragment, kop-
plaat + beugel, Dongjum.

143. Frankische fibula met halfronde kopplaat,

fragment, kopplaat+beugel, Ried.

144. Frankische fibula, fragment, kopplaat en

deel der beugel, Dongjum.

145. Angelsaksische fibula (long brooch?), ver-

gelijk Reichstein, Tafel 94-no. 6,Schalsum.

146. Barokke Angelsaksische fibula, fragment
(brons). Deze fibulae vormen een late

ontwikkeling van de kruisfibulae en z'ljn

vooral uit Engeland bekend. Het zijn

meest grote spelden en in vergelijking

met hun voorgangers zijn ze uitbundig

versierd. Opvallend is dat de dierkop aan

de voet op een menselijk gezicht begint

te lUken; datering 6e eeuw. Aberg, 1 926,

pag.50 e.v., Zweins.

147. Domburgfibula, fragment kopplaat +
beugel. De grote puntcirkels op kopplaat

z'rjn een stylering of versimpeling van de

opgerolde vogelkoppen, welke soms bij

de meer luxe (vroege?) exemplaren wor-
den gezien; brons, sporen van vertinning.

Slappeterp.

148. ldem, bij dit fragment z'rjn de onder 25

genoemde vogelkoppen vaag herken-

baar; Boer.

149. Domburgfibula, deel van de voet ont-
breekt, sporen van vertinning, onversierd,

Wijnaldum.

150. ldem, ook hier is het vogelkoppenmotief

in de verte herkenbaar, Dongjum.

151. Fibulafragment behorend tot de

Domburggroep; brons, met sporen van

vertinning, Slappeterp.

152. Disk on bow of rückenknopffibula;

fragment. Het fragment uit Wijnaldum
(ZUlstra, 1 991-no.34) behoort waarschijn-

lijk tot eenzelfde fibula. Ried.

t8
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153. Kleine gelijkarmige fibula, vroeg type,

Zweins.

154. Kleine gelijkarmige fibula, zilver, Ooster-

bierum.

155. ldem, Pingjum.

156. Fibula in de vorm van een vogel, brons,

P¡etersbierum.

157. Schijffibula, rechthoekig, groen en rood

email, Molswerd bij Franeker. Het produc-

tiecentrum van deze fibulae is wellicht

Dorestad geweest (Haseloff, 1990, pag.

101).

158. Heiligenfibula, Pietersbierum, wit en rood

email.Ter weerszijden van het borstbeeld

een kruis en een letter A (Alpha zonder

dwarsstreep). (Haseloff, 1990, pag. 95. De

nummers 31 tot en met 36 zijn karolin-

gisch).

159. Domburgfibula, fragment, brons, Berli-

kum (gedegenereerde vogelkoppen).

160. Vogel (eend?) met deel van stift op pen,

brons, waa rsch ijnlij k vroeg m iddeleeuws;

Eggers, '1975, pag.48, kan echter ook nog

Romeins zijn. (Dronrijp-Schatsenburg)

161. Stoelspoor, brons, punt of stimulator

ontbreekç Boeles 1 951, plaat XXX no. 8

(Germaanse stoelspoor Britsum),(4e-5e

eeuw?). Eggers pag. 56, plaat 13. Dong-

Jum.

162. Onderdeel of fragment, brons en ijzer.

Misschien is dit een stuk van een helm
(neusbeschermer?) of een fragment van

een pommel. Van binnen resten van ijzer,

Zweins.
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Aan de vraagbaak werken mee: J. Koning, ).Zijlstra, D. Dijs, K. Leenheer, R. Holtman, A. van Herwijnen, C. Feveile, E. Kramer,
A. van Herwijnen
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Vraag 1

Hallo Johan, dit voorwerp werd mij ter determinatie aangeboden

door een inwoner uit ons dorp. Gevonden in bagger bij graafi,nrerk-

zaamheden in de tuin op de wierde. Mijn vraag is: hebben jullie

enig idee wat het is en waarvoor het gebruikt kan zijn? Materiaal:

koperlegering (gegoten). Afmeting: 200x45x3mm. Bij voorbaat dank

voor de moeite.

MeT groetvan Tjibbe

Antwoord: Tjibbe, weer zo'n

voorwerp met een afbeelding die

in verschillende perioden werd

herhaald. Het heeft even geduurd

voor één van ons een gelijkend

voorwerp tussen zijn eigen gevonden vondsten zag liggen, dit
bleek later een Duitse vondst te zijn. Na enig zoeken blijkt het om

een'haarclip'te gaan. Men bond hiermee het haar achter op het

hoofd te samen in een staart of ander kunstwerk. Zie ook de bijge-

voegde foto's. ln de jaren 1920-1940, voor WOll, was de romeinse

kunst weer populair en je ziet dat op deze manier verwerkt met Art
Deco versiering.

Wikipedia zegt hierover:A rt Deco was een populaÌre stijlbewe-

ging van I 920 tot 1 939 die een weerslag had op de decorotieve en

toegepaste kunst, bij zowel de architectuur, het grafische, ¡ndustr¡ële

en interieurontwerp, als de beeldende kunst en kledìngmode. De bewe-

ging was in zekere zin een mengelmoes van vele verschillende stijl- en

kunststromingen uit de eerste decennia van de 20e eeuw.

Yraag2
Tijdens het zoeken naar haaientanden heb ik dit voorwerp op

het strand bij Cadzand gevonden (Zeeuws Vlaanderen). Wat het

materiaal betreft, denk ik aan been, net iets te licht voor steen. Om
eerlijk te zijn, was mijn eerste gedachte toen ik dit vond, een kraaltje,

of versiering maar dan heel oud. Het heeft een gewicht van ongeveer

2 gr, (vergelijkbaar met een steentje), bobbelig oppervlak een beetje

groenig en ongelijkmatig van dikte. Dikste zijde is 10 mm en rond
17 mm, onderzijde is een beetje plat, het gaatje gaaT geheel door

het'steentje'.

Han Harinck

Antwoord: Han, een aparte vondst wat voor ons deter-

minatieteam voorlopig een raadsel is. Gedachten genoeg,

maar men vraagt jou om het eens mee te nemen voor na-

der onderzoek op een determinatiebijeenkomst of zoekdag.

Gezien de vindplaats kan het overal vandaan komen en men wil

eerst duidelijkheid hebben over het materiaal waaruit het bestaat.

Vraag 3

Hallo, ik heb op vakantie in Duitsland aan de Diemelsee

een Romeins muntje gevonden, kunnen jullie wat meer

klaarheid brengen welke keizer het is en of het een bijzon-

der muntje is ? Ik vind de strijdwagen met 4 paarden heel

bijzonder. Ben blij met de vondst.

Antwoord: Deze gekartelde zilveren munt kunnen we

als volgt omschrijven: Antonius Balbus, 83-82 v. Chr.

Denarius serrate, zilver. Vz. Jupiter met lauwerkrans naar

rechts en 5C achter het hoofd. Kz. Victoria en vierspan

naar rechts met hieronder: Q ANT BALB P R.

LiT. Seor roman co¡ns and the¡rValues (RCV 2000 Edition)

Number 279.

Yraag4
Hallo, ik heb in juli een zegelstempel gevonden in het

plaatsje Zeeland, deze is destijds gedetermineerd door

Archis. Graag zou ik hier nog wat meer informatie over

willen hebben, en misschien een iets prectezere datering.

Rubenvan Houtum

Antwoord: Ruben, in Archis staat al een mooie omschrij-

ving: Compleet bronzen zegelstempel, met een ovalen stem-

pel met daarop de letters (kapÌtalen) 'PRD' of 'PDR' Ìneen,

met daaromheen een omlopend parelrandje. De hoogte van

het stempel bedraagt 1 5 mm, de breedte 12 mm. De hand-

greep oan de achterzijde

is in de vorm van een

fleurde-lys met doarin

een oogje voor een koord

of ketting. Wanneer men

het zegelstempel 90 gra-

' den draait dan l¡jkt het

i een heraldisch wapen-
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schÌldje te tonen (is dit toeval of opzet?). Datering NTA - NTB,

daarbinnen het meest waarschijnlijk NTB (1700 - I 850).

Deze uitvoering van het handvat van het stempel is voor

ons nieuw daardoor denken wij dat een datering 16e-17e

eeuw mogelijk is. Een preciezere datering is alleen moge-

lijk als het in een echte context was gevonden en op een

plaats waarvan door onderzoek naar de bewoners van

die plek de initialen zouden kunnen worden verklaart. ln

bepaalde steden is bekend welke handelaren welk zegel

hebben gebruikt, door onderzoek in de archieven van die

stad.

We hebben het stempel bekeken en geconstateerd

dat een stuk van de parelrand en een stukje daaronder

beschadigd is door hetverblijf ondergronds. Hierdoor

lijkt het dat het een bekroning van een wapenschild zou

kunnen zijn..Jammer dan ook dat er een afdruk van het

zegel ontbreekt.

Yraag6
Hallo Johan, hallo Kees, een zoekmaat vond dit in de buurt

van Smìlde (Drentse Hoofdvaartgebied). Het is geen

verzegelloodje, want er kan niets tussen. Er zit ook geen

afgebroken stukje aan, zodat het gehangen zou hebben.

Het is een enkel rondje van I mm dikte. De diameter is

13 mm. en weegt 1,5 gram tot2 gram.

Het materiaal is lood en het komt uit Amsterdam. In welke

richting moet dit gezocht worden en wat is dan de datering?

Hopelijk herkennen jullie dit.

Annemiek

Antwoord: Annemiek, dat is een leuk loodje wat je zoekmaat

heeft gevonden. Het gaat om een Avondmaalsloodje van de

Waalse Gemeente te Amsterdam. De voorzijde is aardig afgesleten

maar op de voorzijde zou er een gevleugelde arm op moeten staan

waarvan de hand, op het anker van de hoop, aan een behoeftige

de hand drukt. Bovenaan het oog van God. Links het zinnebeeld

van de koophandel en onder de beide handen het jaartal 1 586,

omgeven door een dubbele rand. Keerzijde: het gekroonde stads-

wapen omgeven door een parelrandje.

Als je deel wilde nemen aan het avondmaal moest je van tevoren

de voorbereidingsdienst meemaken; daar werd een zogenaamd

avondmaalsloodje uitgereikt dat je in de avondmaalsdienst bij

het betreden van het doophuis weer moest inleveren (stukje lood

met een zegel erop). Het loodje is hoogstwaarschijnlijk in Smilde

terecht gekomen via de z.g. stratendrek van Amsterdam, die via

schepen naar Smilde vervoerd werd voor de bemesting van de

daar liggende arme gronden.

Literatuur: www.loodjes.nl en Penninckens van Loode,

J.E.L. Pelsdonk, isbn 90901 7208-4.

Allex Kussendrager kwam nog met de volgende aanvullende

informatie: Deze loodjes dragen inderdaad allemaal hetiaartal

1 586. Er zijn mij echter diverse uitvoeringen bekend waardoor ik het

vermoeden heb dat deze loodjes ook Ìn Iatere iaren nog aangemaakt

zijn, echter allen met hetzelfde joortal. Hetzelfde verschiinsel zie ie ook

bij de broodpenn¡ngen met het jaartal 1861 . Deze zÌin volgens mii ook

niet allemaal in 1861 aangemaakt, maar ook later nog.

Riemeind, e ?
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urie is de
vind.er.?

Wie is de vinder van dit
in Susteren getoonde

riemeinde? Dit voorwerp is

ook te zien in de Varia van

Detector Magazine 125,

op pagina 14.

De archeologische dienst

van Den Bosch is benieuwd 
'

naar waar het is gevonden,

ze bezitten een gelijkend

exemplaar (van tin). Men

denkt dat ze in Den Bosch

gemaakt werden.

U kunt contact opnemen

met dhr.T. van Brandt:

ton.brandt@planet.nl

Ook wie een gelijkend exem-

plaar in zijn bezit heeft, kan

reageren.

Redactie Detector Mogazi ne
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YraagT

Hoi Johan, ik heb ook nog een

vraagbaak. De sleutel is wel

heel mooi moet ik zeggen.

Gert

Antwoord: Deze mooie

sleutel is te determineren als
.l4e-.1 

5e eeuws.

voorwerp van Piet Bouma voor de
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Fisher CZ-21
Iþ aa¡de wannt op? ln het water vindt u verftoeling!

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

legendarische

C7-20.7owel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.
Volume-g¡ound-gevoeligheld en d¡scriminatie z¡jn 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 w¡e met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgew¡cht detector.

Het grote'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.
ongewenste ¡ntederenties worden weggefÌlterd, dus geen nare

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

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
f ilter-d¡scrim inatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batterijcompart¡ment.

Twiifelt u? Maak een afspraak bii 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.

Met instelmogelijkheden voor frequentie sh¡ft ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Simpelheid troef met
topklasse eigenschappen,

in een zeer betaalbare
prijsklasse!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.

Met instelbare discr¡minatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte u¡tlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk gepr¡jsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

targetident¡ficatie, 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

concentrische zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher
Goldbug Pro

De Goldbug Pro ¡s het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontwikkelen van deze

detector waren de uitgangspunten

ondermeer:

Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine
goudklompjes, dunne gouden kettinkjes en kleine

v00Merpen.

Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

Het resultaat mag er zün !

Een detector met een frequentie van

19 kHz, uitstekende gevoeligheid,

verbluffende diepgang, en uiteßt
betaalbaarl
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CS6MX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze

detector prettig in de hand, degelijkheid staat hoog in het vaandel.

Ook bij deze detector staat de frequentie 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 afkoppelbaar.
Wordt geleverd met B x 1 l"schotel.

kan

G"SeoBe 3MX

De C53MX is een hoogwaardige professionele detector. De 17 kHz frequentle is ontwikkeld

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

Al 25 jaar lulstert 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

aan de riem worden bevestigd.

De CS3MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors.

- Ruìm 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood
- OÉficieel imporleur C Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermijn von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no o[sprook)
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Wij verwelkomen u groog mef een kopje koffie in onze showroom voor uitgebreid odvies !

Delector Plozo is een initlolief von Williom en Adrie von der Boll Melooldeleclors

0413 - 25 95 97 conlqcl@deleclorplozq.nl 0ó - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsproqk ook in Almere en Bredq
www.deleclorplozo.nl Breukrqnd 215,5403 LG, Uden


