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DETECilESPECNLIST
lìllETAALDETECTORS

Feestelijke openingsweek van 17 juni tl m 22
dagelijks van 10.00 tot 21 .00 uur.
Bij iedere aankoop vanaf € 50,- kunt u één deelname formulier
invullen en maakt u kans op het winnen van een complete Minelab
CTX 3030. De deelname formulieren vindt u bij ons in de winkel en

worden bij iedere online bestelling meegestuurd. Notariskantoor
Butijn uit Wieringerwerf doet de trekking in de laatste week van

2013. De uitslag en de foto's van de trekking wordt op onze site

bekend gemaakt. De winnaar krijgt vanzelfsprekend bericht thuis en

wordt uitgenodigd om zijn nieuwe Minelab CTX 3030 in

Hippolytushoef in ontvangst te komen nemen.

Bijna 100 m2 metaaldetectors, detectiesystemen en accessoires.

Meer dan 70 verschillende A-merk metaaldetectors voor hobby en

archeologie uit voorraad leverbaar. Zonder twijfel het grootste
assortiment accessoires uit voorraad leverbaar. Kabel- en

leid i n gdetectors, beton ijzer- en visitatied etectors, detectiepoorten,
etc. etc.

J unl

* De actie loopt van 17 juni t/m 24 december 20/3

K¡¡k voor open¡ngstijden en alle andere informatie op onze site www.djlaan.nl
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O proe p I e d e nv e rga d e ri n g
23 mei2Ol3
Aanvang:20.00 uur
Locatie: Mercure Hotel,
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle

Van de voorz¡tter

Samenwerking met
de A!\rltrl 

'
ú Tussen

Kunst & Kitsrbt
Naar aanleiding van een presentatie in november van

de DDA bij de afgevaardigdendag van de AWN zijn op
14 maart jl. vertegenwoordigers van beide besturen bij elkaar gekomen. Doel
van het gesprek was te kijken hoe door samen te werken wederzijds voordeel
kan worden behaald en hoe dat kan bijdragen aan de archeologische kennis

en bescherming van het archeologisch erfgoed. Het werd een inspirerende
avond waarop diverse aandachtsgebieden zijn besproken. Dit zijn:

1. Grootschalig onderzoek. DDA-ers kunnen worden benut bij archeolo-
gisch onderzoek bij opgravingen en bij (grootschalige) veldverkenningen
van de AWN. Er zal een pilot worden gestart ¡n het noorden van Nederland.
Binnen de DDA zal mogelijk een systeem worden opgezet met vrijwilligers.

2. Aanmelden vondsten. Het stimuleren van het aanmelden van vondsten
door in samenwerking met de AWN en de officiële archeoloog of bevoegde
instanties aanmelddagen te organiseren.

3. Uitwisseling kennis. Het wederzijds uitwisselen van kennis, activiteiten
en publicaties door bijvoorbeeld elkaars websites te benutten of artikelen in

beide verenigingsmagazines te plaatsen.

4."Grenzen overschreden". Door de Erfgoedinspectie is onlangs de nota
"Grenzen overschreden"gepubliceerd . Mogelijk dat de DDA en AWN geza-

menlijk een reactie richting Erfgoedinspectie zullen geven. Beide verenigin-
gen gaan aan de slag met de uitwerking en wij hopen op een mooi vervolgl

Tenslotte wil ikgraag reageren op een verhitte discussie die op hetforum van

Linkedln is gevoerd. Dit naar aanleiding van o.a. Romeins kannetje dat door
een detectoramateur was gevonden en in het programma'Tussen kunst en

kitsch'werd getoond. Een discussie die helaas niet op feiten was gebaseerd;

er werd vanuit gegaan dat de vondst illegaal was. De DDA betreurt het dat
op deze wijze volledig onterecht negatieve beeldvorming wordt gecreëerd

over zoekers. Er was verzuimd om binnen de eigen professionele organisatie
navraag te doen; het voorwerp was aangemeld en is nota bene drie maanden
in Nijmegen in onderzoek geweest!

Het lijkt erop dat acties van individuele professionele archeologen het beeld
bepalen in plaats van de georganiseerde professionele (landelijke) archeo-
logie. Jammer, heel jammer! Op de noordelijke dag van de archeologie op
20 apriljl. heb ik als deelnemer in een forumdiscussie beeldvorming en
samenwerking aangekaart. De drie noordelijke provinciale archeologen zijn
bereid medio dit jaar een gesprek met de DDA aan te gaan over de visie op
samenwerking met de DDA. Wellicht is dit ook een stap naar meer!

Gert Lugthart

Vneniginqsntilws

detecto r AMATEUR

Adressen

Ledenadministratie
Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen,
ledenpas, vragen over de contrìbutie enz.

Postadres: lt Nije Paad 2,846TIAYegelinsoord
e-mail: ledenadmi nistratie@detectoramateu r n I

Algemeen secfetar¡aatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging

Postadres: lt Nije Paad 2,846Tf\Yegelinsoord
e-mail: secreta riaat@detectoramateur.nl

Ledendagen, zoekdagen
Vrag en, s ug gestì es ov e r zoekdage n, deter m i n at ie d a g en
e-maì l: zoekdag@detectora mateur nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpds dient u een pasfoto
op te sturen met op de achterzijde vermeld uw noam en
adres aan:

Postadres: lt Nije Paad 2,846TIAVegellnsoord
e-mail: ledenpassen@detectoramateur nl

Bestuur en medewerkers
Voorzitter
Gert Lugthart
g luqthartPdetectoramateur nl

Penningmeester
Xian-Wei Lu

penning meester@delector¿maleur nl

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdaq@detectoramaleu r nl

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff
a.groothoffpdetectoramateur.nl

Jan Ringenaldus
(Tijdelijk secretariaat en

lede na d m in ista rtie)

Friso Backer

Evert Slappendel
Ed der Nederlanden

Deelnemers ledenvergadering
De ledenvergadering is uitsluitend toegan-
kelijk voor leden van de veren¡gíng.

Aanmeldingen
Aanmeldingen voor de jaarvergadering

dienen uiterlijk 7 dagen voor de aanvang
van de vergadering bij het secretariaat bin-
nen te ztn.

Lidmaatschap veren¡ging
Het lidmaatschap van de vereniglng De Detectoramateur loopt al-
tijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend
met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk op 1 5 decem-
ber schriftelijk of via email bij de ledenadminstratie binnen te zijn.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer perjaar. Degenen die vóór
1 5 juli lid worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van
dat jaar en betalen € 33,00 (6 Magazines). Degenen die na 15 juli lid
worden ontvangen alleen de nog te verschijnen magazines van dat
jaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij aanvang van uw lidmaat-
schap ontvangt u een betalingsverzoek voor € 33 (heel jaar) of€
1 6,50 (halfjaar). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ontvangt
u dan een acceptgirokaart voor de contributie van het nìeuwe jaar.

Contribut¡e per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contr¡butie per lid per jaar buiten Nederland € 38.00

Bank: Rabobank 10 76.81.048 t.n.v. De Detector Amateur te
Apeldoorn

\dfiAnM. d.e t e et orama t eur . nL
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Redactie en medewerkers
Hoofdredactie: C.B. Leenheer, redact¡e@detectoramateu r nl

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

Medewerkers redactie: G. Lugthart, ).Zijlslfa, L.C. Mijderwijk,
A. van Herwijnen, W. Spoelder, J Bosma

Adressen magaz¡ne

Redactie Detector magazine
Kopij en ondere inzendingen voor het magazine

Hanebalken 153,9205 CL Drachten,

redactie@detectoramateu r.nl

Vraagbaak Detector magazine
Vragen over bodemvondsten

Prinsessenweg 1 l, 8931 EC Leeuwarden,

vraag baakpdetectora mateur.n I

Van de redactie

îevreden.?
Wat een prachtige vondsten stonden er in het vorige

magazine. Als je al die prachtige vondsten zo bekijkt, zou

je kunnen denken dat iedereen alleen maar zulke fan-

tastische vondsten doet. En dat is natuurlijk niet zo, het

was geen afspiegeling van de vondsten die altijd door

iedereen gedaan worden.

Voor de rubriek'Vondst van het Jaar'worden veel topvondsten ingestuurd.

ledereen hoopt ook van die mooie vondsten te doen. Als redactie zijn we

uiteraard ook blij met de inzendingen, maar ik kan me voorstellen dat er

mensen zijn die door het zien van die vondsten misschien wel wat gefrus-

treerd raken. Die zich afvragen, waarom vind ik niet zulke vondsten, wat doe

ik verkeerd, heb ik wel een goede detector? Datjeje zulke dingen wel eens

afvraagt is prima, maar als je daar constant mee bezig bent, wordt je ongeluk-

kig in de hobby. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Natuurlijk is het begrip 'topvondst'voor iedereen verschillend. Sommige

mensen zijn heel tevreden als ze een paar leuke duiten vinden, anderen zijn

pas tevreden als ze zilver of iets heel ouds hebben gevonden. Soms is het wel

eens goed om even terug te denken aan diejaren dat u begon met zoeken en

hoe blij u toen was met die mooie duit of gesp dle u toen vond'

Zoeken is voor veel mensen een fantastische hobby waar je heerlijk in kan

ontspannen. Lekker buiten in de natuur, even geen sores aanje hoofd, plezier

hebben, daar gaat het om.

Kees Leenheer

Data magaz¡nes
Uiterste aanlev, data kopij

Nr. 129 7 juni
Nr.130 2augustus
Nr.131 4oktober
Nr,132 23 november
Nr.133 2februari

Ve r sc h ij n i n g s d ot o m ag dzi n e

9 juli
2 septembet
4 november
2l december
3 moatt

Colofon
Detector magazine ¡s het veren¡gingsblad van de'De Detector Amateur'.

Advertent¡es: Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave
van redenen te weigeren. Door het opnemen van advertenties doet de redactie van
het Detector Magaz¡ne c q de veren¡g¡ng De Detector Amateur geen aanbevel¡ng
van de daarin vermelde producten ofd¡ensten

Advertentieverkoop: tarieven: Grafr sch bureau Creatype E-ma¡l: stud¡o@creatype.nl

Vormgev¡ng en productie: Grañsch bureau Creatype, Drachten, (051 2) 54 52 40,
www creatype nl

Druk: De Marne, Leens

l55N: 1 386-5935

@ Copyr¡ght: N¡ets u¡t deze uitgove mog worden verveelvuldigd en/ofopenbaar ge-

mookt door middel von druk, fotogrofre, microfrlm, internet ofop welke wijze dan ook,
zonder voorafgoande, scht¡ftelijke toestemming von de redoctie



Ongekend en exotisch,

maar toch waar! De fibula

van Wijnaldum uit de

vroege middeleeuwen

heeft Aziatische roots.

Dat is de uitkomst van

een high tech onderzoek

in het Louvre in Parijs.

Experts stelden vast dat

het topsieraad uit de Fries

Museum-collectie inge-

legd is met rode granaten

die afkomstig zijn uit

lndia.
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Metingen met protonen-
versneller
ln het Parijse laboratorium - het Centre

de recherche et de restauration des

musées de France (C2RMF) - is de fibula

onder een protonenversneller (AGLAE:

Accélérateur Grand Louvre dAnalyse
Elémentaire) gelegd. Dit supermoderne

en unieke apparaat kan de chemische

samenstelling van de granaat meten. De

fibula van Wijnaldum heeft het specta-

culaire aantal van ruim 300 granaatstuk-
jes. Analyse van de metingen laat zien

dat het om almandijn (type granaat)

gaat en dat het uit lndia komt.

Groot netwerk
Nelleke lJssennagger, conservator
terpenarcheologie, licht toe:'Een bij-
zondere ontdekking. Vaak denken we
dat Friesland een wat geìsoleerd gebied

wa5.

Dit onderzoek bewijst dat het in de

vroege middeleeuwen deel uitmaakte

van een veel groter netwerk. Een net-
werk dat van Friesland tot lndia reiktel

De fibula of mantelspeld werd in de

zevende eeuw gebruikt om een mantel

dicht te houden. Daarnaast was het
sieraad een statussymbool. Het eerste

en grootste deel (de voetplaat) van dit
topstuk is in 1953 gevonden in Wijnal-
dum. Eind jaren tachtig en begin jaren

negentig van de vorige eeuw zijn daar

nog tien kleinere fragmenten bij gevon-

den. ln 2009 is een belangrijk ontbre-
kend fragment ontdekt. Hiermee kon

de afbeelding op de kopplaat ontcijferd

worden (zie Detector magozine 109).

Bij de opening van het nieuwe Fries

Museum in september 2013 is de fibula
voor het publiek te zien.

Onderzoek Rijksmuseum
van Oudheden
Naast de fibula zijn ook twee andere

vroegmiddeleeuwse objecten uit het
Fries Museum op bezoek geweest in

Parijs: een fibula uit Aalsum en een

zwaardknopje uit Ezinge. Het Rijksmu-

seum van Oudheden (RMO) in Leiden

leidt het onderzoek en werkt nauw

samen met de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed. Ook zijn objecten

uit Maastricht, Wijchen en Rijnsburg

geanalyseerd. Het RMO doet het

onderzoek als voorbereiding op een

tentoonstelling over de vroege mid-
deleeuwen eind 2013. Het maakt deel

uit van het overkoepelende Europese

CHARISMA-project. Binnen dit project

zijn al honderden objecten met granaat

geanalyseerd. De gegevens worden

opgenomen in een grote database.

Fries Museum
Wilhelminaplein 92, Leeuwarden

www.friesm useu m.n I
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Resistratie middeleeuws. 
Zlg

Omgeving Marrum

Spitsovaal, lood

H. van der Meer

SIGILL(UM): RAÐ: FlL. STFANUM = zegel van Rad... zoon van Stefanus?

Gestileerde heraldische lelie? (in combinatie met een palmblad of korenaar?)

Waarschijnlijk 1 3e-eeuws

Ongepubliceerd

De tekst en de interpretatie daarvan is enigszins dubbelzinnig. De uitgang "UM" van

STFANUM hoort bij de 4e naamval (accusativus) van het Latijn. Er zou echter'STEFANI'2e

naamval (genitivus) moeten staan. Ook"FlL'(lUS) voor Stefanus is afwijkend. Moeten we mis-

schien Rad...zoon Stefanus lezen? In dat geval zou Stefanus de zoon zijn van Rad... in plaats

van omgekeerd. De E van Stefanus is weggelaten en de spelling met F in plaats van PH is voor die

tijd minder gebruikelijk. Overigens is de letter A van Rad... beschadigd en minder goed leesbaar.

Met dank aan Joop Zeinstra voor zijn advies.

Vindplaats

Vorm en materiaal

Collectie/data

Randschrift

Voorstelling

Datering

Literatuur

Opmerkingen

Mijn reis binnen de vereniging en in

het bestuur is ergens medio 1999

begonnen. lk had mijn eerste artikel

geschreven voor het magazine en werd

gevraagd om deel te nemen in het

bestuur. lk kwam binnen in een goed

draaiende veelkoppige machine. Op

zich is dat best een hoge lat waar je

dan, als'nieuwelingi tegenaan loopt.

Mijn draai vinden is nooit echt moeilijk

geweest; de meeste bestuursleden en

vrijwilligers kende ik al van het veld.

Met de meesten van hen heb ik nog op

'bivak'in Engeland gelegen, in the middle of

nowhere, tijdens één van de grote rallyweekenden.

De periode in het bestuur heb ik altijd als prettig, leuk en goed

georganiseerd ervaren. Het was in mijn beleving ook meer een

bestuur van goeie vrienden, die naast de bestuurlijke zaken, ook

geregeld samen in de velden te vinden waren. Maar zoals het leven

verandert, verandert ook wel eens de samenstelling van het be-

stuur. Zo hebben we ooit een hele grote dip gekend in 2004. lk kan

me nog goed herinneren dat Johan, Kees en ik bij mij thuis om de

tafel zaten, elkaar aankijkend:'En nu?i We waren nog met z'n drieën

over en de vereniging moest wel blijven draaien; de zoekdag, het

secretariaat en het magazine. De meeste leden hebben daar verder

weinig van meegekregen, maar dat waren best spannende tijden.

Uiteindelijk hebben we toch de moed gehad om niet op te geven

en te kijken naar de toekomst. Stukje voor stukje werd er gebouwd

aan een nieuw bestuur, wat ook gelukt is, zoals u merkt omdat we

er nog steeds zijn als vereniging.

Dat gevoel van door het oog van de naald kruipen, heeft er ook

voor gezorgd dat we altijd betrokken bleven bij de zittende

besturen, met raad en daad. Niet alleen aanschuiven bij een be-

stuursvergadering, maar ook wel eens bemiddelen bij problemen

of mensen aanspreken op hun gedrag. Het was niet altijd makke-

lijk, maar ik heb dat altijd met veel plezier gedaan. ln mijn gedach-

ten w¡st ik waarvoor ik het deed: die zoeker in het veld, zijn hobby

moet blijven bestaan!

Na al die belevenissen en jaren merk ik aan mezelf, dat de tijd is ge-

komen om mij wat meer terug te trekken van m'n ondersteunende

taken. Het bestuur draait en zit vol met nieuw'bloed'met ¡eder zUn

eigen ideeën en gedachten. Tijd voor deze ouderling om wat meer

naar achteren te verdwijnen.

Gaat ondergetekende dan van het DDA-toneel verdwijnen? Nee,

niets is minder waar. lk zal nog steeds, zolang u het als lezer leuk

vindt, mijn column blijven schrijven. Op de zoekdagen kunt u mij

vinden achter de fotografie/

schrijftafel.

Klaos Bot

Een and er s o ort eol-umn
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Buiten schot
De'vergeten' Eerste Wereldoorlog

ln de EersteWereldoorlog (1914-

1918) was Nederland neutraal.

Gevolgen van het geweld elders

in Europa waren er wel, maar niet

ingrijpend genoeg om een plaats

in het historisch bewustzijn te

krijgen. Met het naderen van de

eeuwherdenking neemt ook in

Nederland de belangstelling toe.

Hier enkele tips om in korte tijd
bekend te raken met deze boei-

ende geschiedenis.

Voorstelling Diederik
van Vleuten
De Grote Oorlog, the Great Wor, la

Grande Guerre en der Große Krieg.

De buitenlandse namen voor de

Eerste Wereldoorlog. Namen die

naastenburen België, Engeland,

Frankrijk en Duitsland aan de strijd

van 1914-18 geven. ln Nederland

is er geen superlatief voor deze

oorlog. Voor Nederland is dé oor-

log de Tweede Wereldoorlog.

ln de Eerste Wereldoorlog bleven

we Buiten Schot. Onder die titel
houdt cabaretier en zelfbenoemd

'nostalgist' Diederik van Vleuten

in de theaters een ingetogen her-

denking. Het herdenken van de

strijd die miljoenen levens kostte.

Die landschappen in Noord-

Frankrijk en België verwoestte;

bomkraters en loopgraven die

gapende wonden achterlieten.

En de kaart van Europa veran-

derde; oude staten Oostenr¡jk-

Hongarije en het Ottomaanse Rijk

verdwenen, Rusland werd van een

keizerrijk een Sovjetrepubliek en

andere landen bleven verzwakt

achter.

Van Vleuten koppelt de oorlog aan

zijn familiegeschiedenis. Zoals hij

dat ook deed in zijn voorstelling

over Nederlands-lndië: Daar werd

wat groots verricht. Daarin vertelde

hij meesterlijk over zijn oudoom

Jan. Een emotioneel verhaal

omdat Oom Jan tegen wil en dank

deelgenoot was van een roerige

geschiedenis. ln Buiten Schot is

er een grotere - emotionele -

scheiding tussen de familie en

historische context. "Zij kennen de

Eerste Wereldoorlog van geluid'i

van een afsland.'Zij', opa Sam en

oudoom Jan, schreven als kinde-

ren aan hun ouders in lndië, ook

over de oorlog. Zijn andere opa

was vier jaar lang gemobiliseerd

zonder aan het oorlogsgeweld te

hoeven deelnemen. De virtuoze

vertelstijl van van Vleuten, door-

weven met anekdotes en muzikale

intermezzo's, zorgt voor een zeer

smaa kvol le'spoedcursus' Eerste

Wereldoorlog.

Hoorcollege Maarten
van Rossem
Als het bevalt om achterover te

zitten om de oorlog te beleven

dan is het vier uur durende

hoorcollege Eerste Wereldoorlog

van Maarten van Rossem een

uitkomst. Uiteraard is het de uitge-

sproken stijl van Van Rossem die

dit college kleur geeft. Hij heeft

bijvoorbeeld zo zijn twijfels dat

grote gebeurtenissen altijd het ge-

volg zijn van'grote'oorzaken van

politieke, economische of militaire

aard. De oorlog kende als oorzaak

enkele schoten van een Servische

jongeman Princip die de Oosten-

rijks-Hongaarse troonopvolger
Franz Ferdinand vellen. Door veel

historici is dit afgedaan met de

conclusie dat als d¡t zich niet had

voorgedaan er een andere aanlei-

ding zou zijn geweest

om de gespannen

situatie in Europa tot
uitbarsting te brengen.

Maar waarom zou dat

zijn, vraagtVan Rossem

zich af. Hij concentreert

zich op de politieke en

militaire geschiedenis.

Buiten schot
De nieuwe solovoorstelling

van Diederik van Vleuten

Tot en met mei 2013 en

vanaf september 2013 t/m
april2014.

Vriend aan het front
Juist ook de ontwrichtende
gevolgen van deze oorlog zijn

uitermate boeiend. Niet alleen

valt te denken aan alle doden

om wie in ieder plaatsje wel viel

te rouwen door nabestaanden,

maar ook aan vrouwen die aan

het arbeidsproces deel gingen

nemen en kunstenaars die zich

door de oorlog, waaraan zij n¡et

zelden deelnamen, lieten inspire-

ren. Dankzij hen die schilderden,

fotografeerden en schreven zijn

de strijd en de gevolgen overge-

leverd.

Tot één van literaire erfenissen

van de Eerste Wereldoorlog

behoort Der Wanderer zwischen

beiden Welten (1 91 6). De dichter

en oorlogsvrijwilliger Walter Flex

(1888-1917) beschrijft in deze

Vriend aan het front, Bericht uit de

loopgraven
Walter Flex, vertaling: Sjoerd Bronsgeest
(Zutphen 201 3)
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autobiografi sche novelle zijn

vriendschap met Ernst Wurche,

een theologiestudent die over

oorlog, opoffering en Deutschtum

en'de nieuwe mens'al even ver-

heven opvattingen koestert als de

schrijver zelf. Het boek is een ode

aan zijn vriend die in augustus

1915 aan het oostelijk front is

omgekomen. Het biedt een beeld

van de gemoedstoestand waar-

mee honderdduizenden Duitse

jongeren ten strijde trokken.

Door de vroegtijdige dood van de

auteur in 
.1917 

stond de novelle

symbool voor de versmelting van

de literatuur met het'echte' leven,

wat het werk zijn stormachtige

Eerste Wereldoorlog, een hoorcollege
over het ontstaan, het verloop en de

gevolgen
Maarten van Rossem

(2008)

tsBN 978-90-8s30-090-8,

4 audio-cd's en boekje, € 34,95

UitgeverU Home Academy,

www.home-academy.nl
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doorbraak bezorgde. Het werd

een houvast voor de frontsoldaat

en na de oorlog werd het een

cultboek van de jonge generatie,

waarvan er meer dan 700.000

exemplaren werden verkocht.

WO I in een notendop
Hoewel Jan van Oudheusdens

aandacht ook vooral uitgaat naar

de militaire geschiedenis, komen

in De Eerste Wereldoorlog in een

notendop ook andere aspecten

aan bod. Het kaartmateriaal maakt

het strijdgeweld inzichtelijk. ln het

hoofdstuk'Nederland en België

tijdens de Eerste Wereldoorlog'

beschrijft de auteur onder meer

het lot van de Belgische vluchte-

lingen, smokkelpraktijken en de

Vlaamsgezind heid.

Websites
Op internet is uiteraard ook het

nodige te vinden. Een informatie-

ve site over de Eerste Wereldoor-

log is www.wereldoorlog 1 41 8.nl

Ook op www.forumeerste

Jan van Oudheusden
De Eerste Wereldoorlog in een notendop
(Amsterdam 2007) ISBN 97 8-90-351 -3203-0,

203 p. Uitgeverij Bert Bakker

wereldoorlog.nl staan veel

wetenswaardigheden. Speciaal

voor de herdenking is de site

www.1 00jaarnederlandenwol,nl
gela nceerd.

Adresse n I ijst m el d p u nte n provi n ci es Wilzigingen aanvullingen:

Wijziging Utrecht:
ln 2013 zal het Meldpunt Archeologie bij

Landschap Erfgoed Utrecht vernieuwd

worden door archeologen Alexander van de

Bunt en Marianne Visser. De basistaak van

het meldpunt archeologie is het onder-

steunen en adviseren van archeologische

vrijwi I I i gers bij op g raafwerkzaa m hede n,

werkgroepen, historische kringen, musea en

gemeentes.

Ook worden vondstmeldingen van particu-

lieren en archeologische vrijwilligers door

het meldpunt gemonitord en geregistreerd.

Dit kan gaan om het uitwerken van archeo-

logisch materiaal, het betrekken van publiek

of het presenteren van nieuwe archeologi-

sche informatie. Binnen het meldpunt wlllen

we ook graag meer betekenen voor de

metaaldetector en zijn we daar plannen voor

aan het maken.

Voor meer informatie, neem contact op met

Alexandervan de Bunt (06-52730474) of030-
221 97 27 . www.l a nd scha perfg oed utrecht.n I

Kijkvoor een lijst met alle odressen
op www,d etectora m oteu r.n I
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Vorstengraven voor
het voetlicht

t/m 2 juni 201 3

ln deTempelzaal van het
museum is de kleine expositie
Vorstengroven voor het voetlicht
te zien. ln drie vitrines ziet u
vondsten uit verschillende rijke
graven uit de vroege ijzertijd,
opgegraven in Nederland.

Het bekendste rijke graf uit deze

periode is ongetwijfeld het zoge-

noemde vorstengraf van Oss, dat

in 1933 werd ontdekt. Tot voor
kort werden de personen uit
dit soort rijke graven gezien als

barbaarse lokale leiders. Nieuwe

ontdekkingen trekken dit beeld

in twijfel en roepen de vraag op

wie er precies in zo'n vorsten-
graf werd begraven. Misschien

werden ook wel andere leden

van de lokale elite op een bijzon-

dere wijze begraven. De vraag

is daarom wat de grafgiften ons

vertellen over wie er begraven

was. Toekomstig onderzoek zal

dit verder moeten uitwijzen.

80 jaar ontdekking
vorstengraf oss
De presentatie is gemaakt naar

aanleiding van het het 80-jarig
jubileum van de ontdekking van

het vorstengrafvan Oss en het

verschijnen van de publicatie

Tronsformotion through Destruc-

tion. A monumentol and extraor-

dinary Early lron Age Hallstatt C

barrow from the ritual landscape

of O ss-Zev e n b e r g e n, onder r edac-

tie van D. Fontijn, 5. van der Vaart

en Richard .lansen (Sidestone

Press 201 3).

De presentatie is samengesteld

door het Rijksmuseum van

Oudheden en de Faculteit der

Archeologie van de Universiteit

Leiden.

Open van dinsdag T/mzondag,

1 0.00-1 7.00 uur (t¡jdens schoolva-

kanties ook op maandag open).

Rijksmuseum van Oudheden

Rapenburg 28, Leiden



illi jrr mooiste

)niokø
700+

ø-*

4-to vindon"

@
@

Romeinse republiek



mun"ten Gert Lugthart tekst & foto's

Gouden dukaat Hollandia 1729, diameter 20 cm. Literatuur: DelmonteTT5;
Verkade 39.6

Zilveren denarius Augustus. Keerzijde: Gaius en Lucius (ca. 2 na Christus), dia-
meter 18 mm.

Zilveren Long cross penny z.j. Muntheer: Edward 1(1282-1307), muntplaats: Londen.

Literatuur: Seaby 1383, diameter 17 mm.

Zilvere¡ Patagon 1634, diameter 44 mm.

Zilvereñ Ste iling z.¡. ( 1330-1337) Hertogdom Brabant, 'Muntheer: Jan lll (1 31 2-1 355), muntplaats: Leuven,

diameter 18 mm. Literatuur: De Witte 349.

Zilveren penning z.j. Bisdom Utrecht. Muntheer: Hendrik van Vianden (1250-1267). Diameter 10 mm. Lite-
ratuur: Van der Chijs lx-l2 tot 14.

Bronzen As van Augustus en Agrippa uit Nemausus met klop op de voorzijde, geslagen tussen ca.20 
\"'

voor en 10 na Chr. Voorzijde Caesar en Octavianus. Keerzijde krokodil aan palmboom. Diameter 27 mm.

Bronzen Sestertius Lucius Verus (161-169 na Christus). Keerzijde: Marcus Aurelius en Lucius Verus geveh¡

elkaar de hand. Diameter 30 mm.
; " lort.l

h,
9 Zilveren gekartelde denarius-serratús van de zoon van l. Þrocilius 80 v. Chr. Hoofd van Juno Sospita-jú'hB,

'¡.\
ù\

4

5

T'

met lans en schild in tweespan. Diameter 17 mm:

1O Zilveren zgn. legioensdenarius van Marcus Antonius (ca. 30 voor Christus). Voorzijde: galei.
Keerzijde: Legioens adelaar tussen twee veldtekens, met het nummer van het legioen.
Diameter 17 mm.
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nu ook'retrouvé'
in Nederland

ln2OO7 is in stortgrond die
afkomstig was van het Rokin
in Amsterdam een kwart groot
van Karel V gevonden. Het
muntje is geslagen in Leeuwar-
den in de periode 1527-1530
en behoort hiermee tot Karel's
2e emissie (1521-1556). Hoewel

lZ de productie van dit munttype
redelijk groot is geweest is dit
pas het tweede bekende exem-
plaar dat is teruggevonden. En

dat terwijl het in de standaard
literatuur is vermeld als "non
retrouvé" (1)

Devondstmunt
Kwart groot Leeuwarden (Diameter

16,5 mm; gewicht 0,53 gram)

Op de voorzijde van het muntje zien

we het gekroonde wapen van Oosten-
rijk-Bourgondië. Van het omschrift is
nog te lezen: (...)vs novre(...); het vol-
ledige omschrift zou KARoLVS RoMA
IMPER (Karel, Rooms Keizer) hebben

kunnen luiden. Veel van deze tekst is

echter onleesbaar vanwege het onregel-
matige muntplaatje.
De keerzijde toont een kort gevoet

kruis met waarschijnlijk een naar links
klimmende leeuw in het opengewerkte

hart. In de kwartieren van het kruis
staat afi¡¡isselend een lelie en een kroon.
Hier dient, tussen de parelcirkels en

in afgekorte vorm, de spreuk te staan

die Karel V op vrijwel al zijn munten

rtrfi

útzijn 2e emissie plaatste: DA MrHI
VIRTVTEM CONTRA HOSTES TVOS

(Geef mij kracht tegen Uw vijanden).
Afgekort is dit re MrHr vrRr corR
HosrES TVos en op het gevonden

muntje is hiervan nog leesbaar: le
(...)nr corn(...). Het muntteken van

Leeuwarden, een naar links klimmende
leeuw op een schild, is recht boven het

kruis geplaatst en doorsnijdt de bin-
nenste parelcirkel.

De muntreeks van
Leeuwarden
De term non retrouvé'geldtvolgens
Van Gelder en Hoc voor de hele reeks

uit munþlaats Leeuwarden in genoem-

de periode. De feiten van de Leeuwar-

der muntreeks op een rijtje:
De oplage van de kwart groot die gesla-

gen is in Antwerpen (Brabant; GH 194-

1) en Brugge (Vlaanderen; GH 194-5)

was beduidend groter dan de oplage

van Leeuwarden. Maar veel kleiner wa-

ren de oplages voor dit munffype uit de

munthuizen van Maastricht (Brabant;

GlH194-2) en Kampen (Overijssel; GH
194-9). Deze laatste is volgens Van Gel-

der & Hoc ook niet teruggevonden. Dit
geldt ook voor de kwart groot geslagen

te Dordrecht (Holland; GH 194-6),

waarvan geen rekeningen bekend

zijn. Mogelijk is dit type niet geslagen.

Over de muntreeks van Leeuwarden

1527-1530 is al heel wat geschreven.

Pas in 1971 werden de toen bekende

typen door Van Gelder toegeschreven

aan Leeuwarden. Tot dat moment werd

verondersteld dat het ging om munten
geslagen te Luxemburg. (2). De gouden

Karolusgulden, de zilveren reaal en de

Hollandse penning zljnto| op heden

niet teruggevonden. De halve zilveren

reaal en de stuiver daarin tegen wel. (3)

De twee grootste denominaties, de

gouden Karolusgulden en de zilveren

reaaT,zou men mogen verwachten in
schatvondsten die zijn samengesteld uit
dergelijke munÚypes. De kwart groot
en de Hollandse penning waren niet in-

Nummerlng
Vân Geldêi & Hoe

1 85-8

190-8

191-8

't92-8

194-8

1 95-8

Gouden Karolusgulden

Zilveren reaal

Halve zilveren reaal

Stuiver

Kwart groot

Hollandse penning

-oiq!æe

2.957

1.185

20.645

221.607

111.38s

94.940
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kwam letteilijT boven water tijdens

b aggerw erkzaamheden in Me chelen
(Belgie)(a) en nu dus ook in Amster-
dam.

Het munthuis in Leeuwarden
in de periode 1527-153O
In mei 1526 is op verzoek van de Staten

van Friesland de Generaal-meester van

de munt Thomas Gramaye naar Leeu-

warden gestuurd om er een munthuis
in te richten en het nodige personeel

aan te stellen. Franck van Papevelt werd
op 4 april 1527 aangesteld als munt-
meester; Ian Rataller werd waardijn

en als stempelsnijder werd Jacob

Ysbrantsz. aangetrokken. De financiële

resultaten bleken echter te klein te zijn
om het munthuis draaiende te houden

waardoor het slechts drie jaar na ope-
ning al weer werd gesloten. (5)

th A,,nl,,.À
l) 'r'

'\.ì

is echter op een bijzondere manier
aangebracht. Van Gelder merkt hierover

op: "Het verdient de øøndacht døt op de

mij bekende exemplaren van de halve

reaal en vøn de stuiver het wapenlje

øchterøf in de stempel is øøngebrøcht
(de parelrønd tussen omschrift en veld

loopt binnen het schildje door!): het is

dus in de meest letteilijke zin aan het uit
Brussel ont!øngen "p atro on", w aørop

het in Leeuwarden ølsnog te kiezen teken

niet was ingettuld, "toegettoegd", geheel

in overeenstemming met de ontvangen

instructie." (6) Van Gelder kende geen

exemplaren van de kwart groot omdat
die pas na zijn publicatie zijn terugge-

vonden. Maar het door hem beschreven

fenomeen is exact zo te zien op het

afgebeelde muntje uit Amsterdam.

'n!:¡il:,;;:i' , "

,.f \-

2. Van Gelder 197I en 1980

3. Van Gelder 1980; Van leemput / Waèrzdggèrs

r999

4. Van Leemput I Waerzeggers 1999,219

5. Van Gelder 1950,28

6. Van Gelder 1980,218

LITERATUUR

H. EN NO VAN GELDER Munß lag von Karel V te
Leeuworden (JMP 1 950, Amsterdam), 27-30

H. EN NO VAN GELDER Nog maals de Leeuworder
munten van Korcl V (De Geuzenpenning, 1 97 1,

Amsterdam), 2 en 3; tevens in (JMP 1980, Am-
sterdam), 217 en218

H. ENNO VAN GELDER en MARCEL HOC les
monnaies des Pays-Bas bourgu¡gnons et espagnols
1434-1713 (AmsÌerdam, 1 960; Supplement 1 964)

A. PUISTER Leeuwdrder munten van Karel V terug-
gevonden? (De Geuzenpenning, 1 964, num mer 2,

Amsterdam), 21 en22

C. VAN LEEMPUT en R. WAERZEGGERS Een Fr¡ese

pasmunt van Karel V eindelijk teruggevonden
(EGMP 1 999, Her en|), 217 -220

DEdetecto TAMATEUR

In Museum Dorestad wordt de
geschiedenis van de fameuze
h a n d e I s p I aats D o re stad
getoond aan de hand van
voorwerpen die in Wijk bij
D u u r sted e zij n g evo n d en.
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Museum Dorestad
Muntstraat 42
3961 AL Wijk b'rj Duurstede
info@m useumdorestad.nl
www.museumdorestad.n I

ütitTjjtjjtttlidtt
usffimlJsrrstnd

ln samenwerking met Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede organiseert de
DDA een determinatiedag.

{{

Denie Dijs: Algemeen/modern
Wouter v/d Brandhof: Romeins
Dhr. van Beuningen: Religieuze en profane insignes, aanmeldingen HP lV
Rob Reijnen: Romeins (munten) en gebied tussen de grote rivieren.
Gijs Henzen: Munten
Dirk Jan de Witt: Muntgewichten

Het foto-team van de DDA is aanwezig om uw vondsten te fotograferen voor het DetectorMasazine. 
/\$-Nb

Alexander van de Bunt en Marianne Visser van het archeologisch meldpunt van de Provincie -.

å'. i $-/...
Determinatieteam:

Leden van de DDA hebben vrije toegang, Niet-leden dienen de entreeprijs van het / .

museum te betalen. Determinaties zijn gratis.

irri[ il)



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

O Vogelfibula
Brons

7e-Be eeuw Alemannisch

O o"1", (speciale) 1696

Noorwegen, Christaan V (1670-

1699)

Muntplaats Koningsbergen

De letters MC-M op de keerzijde

zijn van de muntmeester Henning

Christofer Meyer.

Zilver

Dia.40 mm, gew.26.04 gram

(Ð rl"s¡e, Geurflesje

Zilver met glazen binnenfles

Ongemerkt

Rond 1800

O schell¡ng 1621

1 7e eeuw

Hertogdom Brabant

Muntheer: Albert & lsabella (1598-

1621)

Muntplaats: Antwerpen

Literatuur: Van Gelder/Hoc 314-1b

Zilver

Dia.27,6 mm, gew 2,89 gram

G) Riemsluiting
1 7e eeuw

Koperlegering

@ R"l¡"L¡oudertje
Binnenin lezen we'Vincent'

Zilver

1 B-1 9e eeuws

Ø Pi¡penwroeter

Koperlegering

1 8e / eind 1 8e eeuw

65x30 mm. 24 gram

@ sceatta

Continentaal runentype

Friezen, Franken

Circa 695-715

Muntplaats: Friesland / rivieren-

gebied

Zilver

Dia. 7,2 mm / gew. 1,1 8 gram

O x"lu. penning (Leo munt)

Holland

Anoniem (Floris lll 1 157-1 190?)

Vz.: Leeuw naar rechts

Kz.: ln cirkels eindigend kruis met

lelies tussen de benen

Lit. v. Hengel (1998) C.0.492

Zilver

Dia. 1 1,5 mm / 0,31 gram

Vinder: Ed der Nederlanden

@ Mesbekroning

Voorstelling gezicht

Brons, verguld

Laat middeleeuws

@ eenning z.¡.

Bisdom Paderborn (Duitsland)

1 2e-1 3e eeuw

Muntheer: Bernhard ll von Oesede

(1 1 86-1 203)

Literatuur: Weingärtner 1 3

Zilver

@ N"ur"nb"rgseongesigneer-

de rekenpenning (eigenlijk een

speelpenninkje) vermoedelijk van

de firma Lauer. De doorsnede zal

ca.2O,5 mm zijn.

Onlangs gepubliceerd in Rudenko,

Nürnberger Rechenpfennige Ros-

sika, nr. C.5.66. Rudenko, veron-

derstelt dat deze uit de werkplaats

van Huber in Fürth (nabij Neuren-

berg) komt.

Op de voorzijde Alexander keizer

van Rusland, op de keerzijde twee

adelaars met de tekst ADLERS

HORST.

Messing

@ uniformplaat
85x70 mm

Ovale bolle geelkoperen plaat

waarop in rood koper het rijks-

wapen (zonder de uitwendige

versierselen) en het opschrift "pos-

terUen'| alles in hoog relief. De ach-

terzijde is voorzien van een losse,

door twee ogen gestoken koperen

pen en bekleed met leer waaraan

een leren lus. lngevoerd bij circu-

laire no 'l 052 van 1 1 Maart 1878

als onderscheidingsteken voor

allen, aan wien door of vanwege

de postadministratie enige dienst-

verrichting bu¡ten het kantoor

was opgedragen (conducteurs,

brievenbestellers, kantoorknech-

ten, postboden, brievengaarders

voor zover deelnemend aan de

dienst buiten het kantoor en hun

hulppersoneel, bestelhouders).

Voor de eerste drie categorieën

verviel de nummerplaat (model

1865). Met ingang van i 6 januari
.l 
914 verviel de uniformplaat voor

het uniformdragend personeel.

Sindsdien was zij slechts verplicht

voor hulp- en aspirantbestellers

en voor brievengaarders (kantoor-

houders) die met de uitvoering

van diensten buiten het kantoor

waren belast.

Met donk aan Saskia Spiekman van

het Museum voor Communicatie.

Voorwerpen op 150o/o

o
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Met dank aan: A. van Herwijnen, J. Zijlstra, W. Spoelder, D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk,
K. Pannekeet, Anton Cruysheer, R. Holtman
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We zijn uiteraard nog even bij

de boer langs geweest om weer

toestemming te vragen en een praatje

te maken.

Meestal zoeken Johan en ik met zijn

tweeën, maar deze keer was ook mijn

broer Rob van de partij. Rob zoekt al sinds

ongeveer 1 981, maar staat niet zo vaak

op het veld. Toen we op de akker stonden

en de detectoren inschakelden bleek de

detector van mijn broer allerlei vreemde

geluiden te maken. Batterijen eruit en

opnieuw erin, nieuwe batterijen erin; wat

we ook deden, het werd niet veel beter.

Maar geen nood, mijn broer had ook nog

een oude detector meegenomen. Dit was

een oude Tesoro Eldorado uit de tacht¡ger
jaren van de vorige eeuw.

Oudere zoekers zullen zich het

apparaat misschien nog herin-

neren, een prachtige bruine

blikken doos met wat draai-

knoppen. Ook bij dit apparaat

weer de batterijen erin en aan-

zetten maar. Na wat gedraai aan

diverse knoppen en wat gepruttel

kwam het apparaat tot leven

en kwam er een mooi rustig

basistoontje uit.

Na een tijdje zonder resul-

taten gezocht te hebben,

ging ik even bij mijn broer

kijken. Op de vraag of hij al

wat had gevonden

antwoorde hij: "Nee niet veel, alleen

een klein zilver rommeltje".Toch maar

even laten zien.Toen ik het'rommeltje'

aannam zag ik al snel dat het een zilveren

middeleeuws muntje was. Een beetje

krom, maartoch leuk.

Na een uurtje gelopen te hebben en al-

leen een duit te hebben gevonden, zag ik

Johan wenken. Mijn broer had pal aan het

riviertje een rond voorwerpje gevonden:

"Een knoop of zoiets'; en hij liet het aan

Johan zien. Johan zag al gauw dat het

geen knoop, maar een Romeinse zilveren

denarius was. De munt lag ook nog eens

boven op de grond.

En ja hoor, na een tijdje kwam mijn broer

weer aanlopen:"Dit is waarschijnlijk niets

hè?'Hij liet liet me een glad zilver munt-
plaatje zien. Er stond vrijwel niets op,

maar het was toch wel een zilver muntje.

Dit bewijst toch maar weer eens dat het

niet altijd uitmaakt met wat voor metaal-

detector je loopt te zoeken. Of het n u

een modern apparaat is met een prachtig

digitaal scherm, of zo'n oude blikken kast

van meer dan 25 jaar oud.

Als het niet onder je schotel 1i9t......

En wat waren de vondsten van Johan

en mij, in ieder geval geen zilver.

Determinaties:

1. Engels, leesbaar is ClVl, mogelijk aan te

vullen metTAS LON DON. Een penny,15e-

1 6e eeuws schat ik. Keerzijde geeft geen

houvast voor de muntheer.

2. Denarius van Faustina ll, de vrouwvan

Marcus Aurelius, deze munt werd na haar

dood geslagen te Rome (tussen 1 61 en 1 76

na Christus).

Omschrift voorzijde: FAVSTINA AVGVSTA

Keerzijde: gesluierde Juno met offerschaal

en lange scepter. Bij haar voeten staat een

pauw.

omschrift: lV N o
Catalogus: RIC (Marcus Aurelius) nr.688

3. Kan van alles zijn. Klop is waarschijnlijk

een gekroonde roos. Misschien Engels, maar

kan ook continentaal zijn. Kan er helaas niet

meer van maken.

Met dank voor de dermi

natie van de munten:

Arie van Herwij-

nen1r3
HenkSIoots2
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van goede signalen op met rommel

trT =o30
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!

t

MIHELAA

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

oc
l. \

M N€LÀB

J,
I

De CIX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruih worden.

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

tnv0eren.

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

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

incl.21% BIW

+ Met de CDß030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-
foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

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

+ Het scherm, de display van de CTX3030 is full color.
' + Ultieme lJzer discriminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwery, deze detector is in perfecte

balans.

+ De CIX3030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engelg

Duits, Frans, Spaant ltaliaans, Portugees, Rusisch, Tufts
en Pools.

Garantie:3 jaar

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

zorgvuldig vertaalde en zeer complete Nederlandstalige handleiding 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 21% blijven de prijzen inclusief BTW bü ons

voo¡ deze metaaldetecto¡s ongew¡jz¡gd!

€, ,e0 o,n l'J[i:]i:Til iiïJ;lf:'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen bij Detect: naak i9,90 euro over (poftokosten grat¡s)

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

Vanuit Belg¡e: Maak J9,90 + 3,00 euro pofto over naar onze Bank

IBAN NL,TRABO 0196743870 SWFf RABoNL2U naar DE|ECÍ iî¡

EnschedeVergeet niet je volledige naan en adres aan ons doot te
geven bij de banktransfeî of v¡a: ¡nfo@detect.nl Kies de bijheho-
rende code voor het boek in de ju¡ste taâl: N1003 (Nederlands)

Wireless Module Banery hck Headphones CTX 17 Smart Co¡l Smart coil

POWERlIÍT
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

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
zi.jn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terÍeinen waar weinig ligt en waar met een

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"x10" 15"xl2" 18"x15"
Mìnelab E-Trac/ Expl /Safari t / t ./

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

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

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



'Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

cm zoekschijf,

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

Slimline schijl die minder weegt
waardoor het zoeken op het land of

f '.Ç langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zir:htbaar in troebel water,

Uitstekende kwaliteit zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdicht-

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

telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

c995,-
Zonder extra accessoires

Vereenvoudigde versie van de E-Trac Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Mineìab Ten opzichte van

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

vooMerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!

Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

De Safari is bijna netzo krachtig als de E-Trac en voelt

zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee

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

weinig rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe-

reik voor normale voorwerpen.

Voozien van een 26 cm wide scan

zoekschijf (gespaakt), die breed de

grond in gaat en bij elke zwaai meer

grond afuoekt dan detectors die met concentrische

zoekschijven zijn uitgerust

E-TRAC
Zoek je veel op grote akkers en

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

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC.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 uitgebre¡d.

1495,-
2ie vmr onaÍhankeli-
jke beoordeling op hel
lnternel (M¡nelabown-

eß) en maak (ontact

metde nu al talloze

E-Trã( bezitteß

Nog snellere processors, waar-

dooro a mindercamouflage

van lJzer.

Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt, de E-Trac'slaat n¡et dicht'
maar pakt de goede metaaltjes

eruit!

Groter dieptebereik, o.a. door

grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te gebruiken, daar waar

het kan.

- Ultra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beter is.

Via de PC en een uSB kabel

uitwisselbare programma't

waardoorje 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 mogeli.ik-

heden:
- Deze Minelab PRo-tlND25 pinpointer geeftdoor

een versnelling van de pìeptonen aan wanneer je

het metalen vooMerp nadert. Dat is een enorme

verbetering t.o.v. de oude pinpointers.

- Trapsgewljs de gevoeligheid verhogen of verlagen
- Geluid kan worden uitgezet
- De PRo-FIND 25 is spatwaterdicht, kan echter niet

onder water gebruikl worden

Werh op 1 st. 9 voh batterii.

26 cm

elliptische
schijf

€ 166,-

1399,

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 zi.jn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaaßen. Frequent¡e: 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.

'nn

X-TERRA sosc599r'

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
c't66,-

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie
regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.

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

X-TERRA 705

c729,-

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

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

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaañ

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

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

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

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 u¡tgerust

met een superlichte 1 5 cm of 20 cm schijf, waardoor deze nog geschikter is
op stort en terreinen met veel ijzer.

compadre met 15 cm schijf € 249, -

Compadre met 20 cm schijf € 269, -

Silver FMax

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

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding I

CIBÜtA
499,- HOtLAruffi¡A

Deze gloedn¡euwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24
cm concentrische schilf (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt batterij.

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

een Nederlandse versie van de Cibola, de De Cobola Hollandia is als deze is uìtgerust met een ellip-

Cibola Hollandia ¡s, dat met name een aantal lische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische

archeologische bedrijven graag een vaste 'Alle N4etalen doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op

Stand' met een bas¡stoon op hun detector wilden hebben gemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein

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

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

die nog geen kilo weegt. De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid

gewone discriminatiestand k¿n op de laagste stand verschil i p v sensitivity en threshold heet nu gewoon basistoon

gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer) ijzer en Warm aanbevolen voor stadsgrondzoekersl

Vaquero

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 gew¡cht
van deze twee modellen ligt rond
de 'l kilo, terwijl er toch een schijf

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 15 cm en een

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

cibofa € 469,^

obo

€ 5 6 9, - i:'"ï:i:J."1jÍtoi.tt,'#;.,,,* voor ers ver.
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

- 
Ç :'""r::"ï":Ïii:'o:''''n 

vervuirins' krei en

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de IEJÓN de gevoe-

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

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

Kleur: blauw, zwart en grijs.
Licht-gewicht: f ,3 kilo.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van
gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schilf van 25 x l0 cm en een extra kleine

1 5 cm concentrische schijf voorradig De Lobo is in tlvee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x24 cm concentrische schijf

Respectieverijk € 849,- en € 899,-

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes € 869,-
d'

De Cortes is 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 onde¡ de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichle 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als

HawkEye. De aanduidingen op de display van de Deleón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,

Teión

Twee,nieuwe:zoêk'ch nvön : :

, Cibola, V;aqùetu

1-5'cff' eoReêntÌisiell- vo¡¡re 149,-
12xl0inçh ÐDs.cbüf vppr€ r-:-

t

parken en vervuild terrein zoeken. € 669,-



De eenste

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

Deusnl standaard € 1495,00

Deus nl lite (zonder huis) € 895,00

Deus nl lite plus (met huis,

zonder hoofdtelefoon) € 1 206,00

Deus nl met W5-5 € 1 569,00

4,6KHZ

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

speciaal voor hen die naar grotere voorwerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals deAdventis 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. Batffiiduur {5 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer kiachtige all round detector.

495,00

(zolang de strekt ADX 1 50 met
oude stelen vocùr € 429,00)

595,00

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

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten onwverpen.
Met een XP (uitgezonderd de ADX 100) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken,
De WS1 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram De W52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kw¿liteit, uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)

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

ADX 150 en ADVENTIS ll
specificaties:

n Buitengewoon goede werking
. lichtgewicht (f 500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcrop[oce55o15

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleenADVENT|S ll)

. Alle toestellen zijn voozien van

ingebouwde transmitter
. Draadloze hoofdtelefoon (WS1,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (chl /ch2)

o Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

o Waarschuwing voor een bijna lege

batterij
. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. Batteriiduur Alkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

o De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.ADYI¡/IIS\,7

Let op:

Ondanks de BTW verhoging naar 21%
blijven de prijzen inclusief BTW bij ons
voo¡ deze metaaldetectors ongew¡jzigd!
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Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /
Garrett /Teknetics /White's / inruil mogelijk

Pieter Maatsstraat 12,1777 AP Hippolytushoef
rel (02271 59 32 86, Íax (0227) 59 1 1 29
mobiel:06-20227790
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

:

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / XP I PowerliÍt20 I
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur /
lnruil / Opsporing

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

www.af ena-metaaldetectors.nl

, \ ,-j'

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

Zijlsterweg 10,9988 RK Usquert
Tel. 0595-4233 82 06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl . info6pieterman-
detectors.nl

FRIESLAND

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

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

FLEVOLAND

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

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

Tel. (05271 20 39 29, mobielO6-22242848
fl evodetectors6lpla net.nl
www.flevodetectors.n I

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.f . Laan
Tesoro / Golden Mask / Minelab / XP / C.Scope
/ Fisher / Viking / Bounty Hunter / Whitet /
Troy / Garrett beveiligsdetectie
lmporteur: Anderson detectorstelen + acces-
soires

Hengelosestraat 298, 7 52'l AM Enschede
tel. (0s3) 430 05 1 2, fax (053) 434 55 58
info@detect.nl . www.detect.nl

UTRECHT

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

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel. 033-299 94 91, mobiel 06-2 1885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl . www.detector.nl
www.minelab.nl . www.coiltek.nl

Forti ka Company detectiesystemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-
list in bodemradarsystemen, diepzoekers,
(onder)waterdetectors, Power Pull supermag-
neten, accessoires etc.
Officieel dealer, advies, verkoop en inruil.
Merken o.a.: White's, Fisher, C.Scope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Schonauwen 54 .3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 76'l 052'l
www.forti kacompany.nl
www,metaa ldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

GETDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Grondradars, onderwaterde-
tectors, d iepzoekers, accessoires, ma gneten
enz. o,a.: Garrett, Teknetics, Golden Mask, OKM

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

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

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 1 I 99, fax: (073) s48 1 1 95
info@gelan.nl . www.gelan.nl

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

Keepstraat 2,5702 LH Helmond
Tel. (0492) 57 4525
info@metaaldetector.n I

www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

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

dff#

Iraat j e mooiste
vond.#t
ancler

Doe mee met de

ooi{ aän Ee\
ø:,'enL

en maak Stuur 1 ol2 foto's op van het door u gevonden
kans op een boekenpakket voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer
t.w.v. 125 euro! 125 woorden naar

Alles van vóór 15OO d¡ent te z¡in aangemeld.



kippenvelmoment

Aflev.26

van

p een zaterdag in het najaar ging ik op zoek naar een

maisakker. Veel akkers waren nog niet geoogst, dus

reed ik - met de schep vastgebonden aan de zijkant

en met de metaaldetector in mijn rugzak - op de scooter wat

rond in mijn omgeving. Op een gegeven moment kwam ik

aan bij een niet al te grote akker waar tot mijn vreugde het

mais af was. De bewoner van de eerste boerderij die ik zag

verwees mij door naar een aardbeienboer in de buurt. lk

pakte mijn scooter en reed naar de boerderij. lk liep het erf
op en riep "Volluk". Een jongere man, waarschijnlijk de zoon

van de boer, kwam uit een schuur en hij vond het goed dat ik
ging zoeken. Met het gas erflink op reed ik snel terug naar de

akker!

Daar aangekomen opende ik mijn rugzak en haalde mijn

detector eruit. Daarna maakte ik mijn schep los van de scooter

en stapte de akker op. lk begon in banen over de akker te

lopen. Na 20 minuten had ik een paar duitjes en een knoopje
gevonden, nog niet veel bijzonders dus."Dan maor noor een

andere hoekop de akker", dacht ik en liep al zoekend naar de

ander kant. Daar begon ik weer mijn baantjes te lopen. Na '10

minuten kreeg ik een flinke knal in mijn koptelefoon.

"Wauw, wat is dit?'i

dacht ik en zette mijn

schep in de grond.

lk gooide de eerste

schep grond aan de

kant, en zag gelijk een

hele dikke vette munt.

lk pakte hem op......
Mijn hart sloeg over

en ik wist even niets

te zeggen terwijl ik
naar de munt staarde.

Mijn hand begon te

trillen en ik veegde de

munt aan mijn broek

af. lk bekeek hem nog

eens goed. Nu opber-
gen, maar de munt
was zo groot dat hij

niet in mijn muntko-
kertje paste! lk stopte

hem dan maar in mijn

(r
{
L

schouderzak. lk liep door maar stopte drie meter verder, pakte

de munt opnieuw en bekeek hem nog eens. Het was een hele

scherpe munt en ik zag duidelijk een ridder staan.

Terwijl ik de munt opnieuw opborg in mijn schouderzak

kwam er een busje aan rijden. Het was de boer. Hij vroeg wat

ik deed en ik vertelde hem dat ik van zijn zoon toestemming

had. De boer vond het toch niet zo heel prettig waarop ¡k

besloot weg te gaan. lk reed eerst even bij mijn ouders langs

die daar vlak bij woonden. Daar spoelde ik de munt af en

bekeek hem met een loepje. lk zag nu ook duidelijk de details

en het jaartal 1 695 staan. lk wist nog steeds niet wat voor

munt het was, maar ik besefte dat dit een heel aparte

' . ' .' vondst was. Thuisgekomen plaatste ik de munt op

\, lt.. een forum en kreeg al snel een determ¡natie. De

).r doorsnede. Het is tot op heden de mooiste munt die

1 lJzeren sier-hellebaard, periode I 6e-l 9e

eeuw.

2 Koper2ilver Triqueterm (legering van
zilveren regenboogschotel met cirkelver-
siering van het NederrÍjnse type, periode
50-l 5 voor Chr., van de Batavi-stam.

3 Bronzen zegelstempel 15e eeuw met voor-
stelling dr¡epas met wapenschild, geblokt
Andreaskruis met daarboven een bloem?
en randschrift IACOP ?OELAET.

4 Zilveren Dukaatvan Utrechtuít 1695,

gew¡cht26gram,4l mm.

5 Zilveren Ducaton van Philips lV van de
Zuidelijke Nederlanden uit 1637, gew¡cht

32 gram,44mm.

6 Loden kolfslof met drie kruizen en houten
resten van de steel, lengte 9,4 cm, pefiode
1 óe-l 7e eeuw

7 Loden blokgewicht van Den Bbsch, periode
I 639 na Chr. met voorstelling Bossche

boom en cijfers 3 en 9 aan weerzijden van

de boom. Diameter25 mm.

8 Eerste oude gevonden munt, koperen
Zeeland¡a du¡t uit 1769, d¡ameter 21 mm.
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De "hele dikke vette" munt uit het kippenvelmoment van

Ruud van den Bosch is een muntvondst waar menig zoeker

naar verlangt! Ruud is sinds 5 jaar actief met de hobby. "Toen

ik eens op Markplaats aan het rondsnuffelen was zag ik een

metaaldetector te koop staan, wat mijn interesse wekte.

Uiteindelijk heb ik via een dealer een Garret ACE 300 gekocht.

ln het begin vond ik niet echt veel en dacht dat dit aan mijn

detector lag. lk kocht vervolgens een Fisher 4 en langzaam

begonnen de vondsten te komen. Zo vond ik een kolfslof
(nummer zes in mijn top 10) en mijn allereerste oude munt,

een Zeelandia duitje (nummer acht in mijn top 10)1'

Tegenwoordig zoekt hij met een XP Deus en scheurt hij met
zijn scooter de hele regio rond om te zoeken. "Door de hobby
heb ik in het hele land diverse goede vrienden leren kennen

waar we tot op heden nog steeds goed contact mee hebben.

Het gaat mij bij de hobby niet alleen om de vondsten maar

vooral ook om de dingen er omheen. De contacten die je hebt

waarmee je de ervaringen en hobby kunt delen. Hoewelje

vaak schijnbaar heel individueel bezig bent met het zoeken,

geeft het tegelijkertijd ook veel sociale contactenl'

Ruud heeft ook contact met de provinciaal archeoloog van

Brabant, Godfried Scheijvens. "lk vind het contact met hem

heel bijzondeç hij helpt me met het determineren en het

melden van vondsten en is altijd erg behulpzaam. Ook help

ik hem wel eens. Laatst was hij op zoek naar een determinatie
van een vondst van een andere zoeker en die kon ik hem ge-

lukkig geven. lk ben zeer blij met dit goede contact! Ook heb

ik enige tijd geleden bij mij in de buurt meegeholpen met een

opgraving die werd uitgevoerd door RAAP. Het ging uiteinde-
lijk om een opgraving van een ijzertijdboerderij, waarbij ik de

stort heb afgezocht. Dit vind ik een van de leukere dingen van

de hobbyl'

Eén bonk roest
We gaan naar de top 10 van Ruud. Op de eerste plaats staat

een sierbijl. "Toen ik hem vond was het één bonk roest die ik

eigenlijk weg wilde gooien. Door de specifieke vorm zag ik

er toch wat in en ik heb er vervolgens heel wat tijd en moeite
ingestoken om hem te krijgen zoals hij nu is. Het is nog steeds

een raadsel wat het is. Maar ik vind hem uniek omdat het
van ijzer is, wat de meeste mensen toch laten liggen door de

discriminatie." Op de tweede plaats staat een Keltische regen-

boogschotel. Op de derde plaats staat een 15e-eeuwse zegel-

rDp l
9 RVS aansteker met gravering 2817 '38 en de

naam "Johny."

1O Koperen bikkel.

stempel. "Deze vond ik in een wijkpark tussen de speeltoestel-

len en de voetballende kinderen. Op zo'n plek verwacht je een

euro of gulden maar zeker niet zo'n vondst!"

Op de vierde plaats staat de zilveren dukaat uit het kippenvel

moment. Op de 5e plaats staat nog een hele grote zilveren

munt. "lk reed weer eens rond op mijn scooter en kwam bij

een kerkdorpje aan waar een boer zijn laatste stro van een

akker aan het afhalen was. lk vroeg of ik mocht zoeken wat

mocht. Al na twee baantjes kreeg ik een knal in mijn hoofdte-

lefoon. Na een paar scheppen zand van de bouwvoor verwij-

derd te hebben lag op de bodem van het gat een gigantische

grote donkere plak. lk had gelijk door dat dit weer een 'knoe-

perd'van een zilveren munt was! Even later kwam er een man

de akker op gelopen en vroeg of ik nog wat gevonden had,

aangezien zijnzoon al 15 jaar op deze akker zocht. Het is maar

goed dat ik dat niet van te voren wist. Dan was ik waarschijn-

lijk niet eens de akker op gegaan, omdat ik er dan vanuit was

gegaan dat er niet veel meer te vinden zou ziin!'

Op de tiende plaats tenslotte staat een bikkel. "Mijn enige

bikkel in 5 jaar. Voor sommigen misschien heel gewoon maar

voor mij toch een bijzondere vondst. Want het hoeft voor mij

niet altijd iets heel speciaals te zijn!"

Gedicht van Ruud op zijn eigen website www.akkerrakker.nl

Ik spoor niet...?

Sporen uit je leven

Je hele leven løøt je sporen nct al wis je de meeste uit
fe laat wat tallen, je veiliest wat
Wat maakt het uit, het is een spoor

Sporen die leiden een eigen leten

fe gaat sporen na vøn vroeger

le vindt van alles met je detector

Sporen uit het verleden laat je herleven

Mooi dat je sporen weer tastbaar møøkt

Later zullen andere generaties onze sporen weer opsporen

Maar het meeste wat ik hoor, is dat ik niet spoor

'Brabantbiker'

9

10
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Mijn naam is Ronnie Berendsen uit
Nijmegen en ik zoek sinds een jaar

of t¡en, op akkers, stranden en in

bossen. In de loop der jaren heb ik

van alles gevonden. Je kent het wel,

muntjes, ringen, kogels enz.

lk verzamel boeken over

Operation Market Garden en

ben zeer geinteresseerd in

de 82nd en 1 01 st Airborne. "te 
Mijn mooiste vondst ooit

z6

ooral de verhalen die betrekking

hebben op de omgeving van

Nijmegen vind ik mooi. Met een

groep met een gids, heb ik ook een

paar Battletours gedaan in Normandië,

Arnhem en Bastogne. Om een goed

beeld te krijgen van wat deze jongens

meegemaakt hebben.

Hier in de omgeving ligt veel oorlogs-

tuig en vooral grote munitie. Dat vind ik
linke soep en daar ben ik ook niet naar

op zoek. lk hoopte ooit iets persoonlijks

te vinden, maar dat was me tot nu toe

nog niet gelukt.

ln juni 201.l was ik samen met Django,

een maatje van mijn 2O-jarige zoon,

aan het zoeken. Hij had een detector
gekocht en wou met mij mee om wat
tips te krijgen. lk zocht met een Tesoro

Conquistador en hij met een Hollandia.

Na wat akkers afgezocht te hebben gin-

gen we bij zijn moeder op bezoek.

Na een glas fris wilden we er een paar

uurtjes aan vast plakken, maar kwamen

ertoen in de auto achter dat ik de schep

had laten staan. We besloten dat ik zou

piepen en hij scheppen, we hadden

geen zin om terug te rijden. We reden

naar de rand van Nijmegen waar wat
akkers waren en waar ik eerder al wat
gevonden had. De boer was bezig op

het land en daarom besloten we in het

aanliggende terrein wat te gaan zoeken.

We vonden eerst wat kogels. lk wist uit
de boeken dat para's van het 82nd dit
gebied hadden doorkruist richting de

Hatertse brug om deze te bezetten. Na

een paar valse signalen kwam er een

duidelijk piep. Django groef met het

schepje en haalde er een ijzer plaatje

uit. lk had mijn leesbril niet bij me, maar

ik zag gelijk dat het een dogtag was. lk

zag ook dat hij in zeer goede staat was.

Django, die in de metaal werkt, vertelde

dat hij er zo goed uitzag door de samen-

stelling van de grond waarin hij lag.

Hij vertelde mij dat er'Weber Samuel'

opstond en nog wat nummers. lk wist

van een site waar je door middel van de

nummers en naam meer kunt achter-

halen over zo'n persoon. lk als een raket

naar huis om dit te gaan doen!

We spraken af dat we gingen proberen

om de dogtag terug te krijgen bij de

eigenaar of familie. lkzieze wel eens te

koop staan maar dat vind ik ongepast.

Thuisgekomen gelijk op internet en om

de gegevens op de site in te voeren -

'Samuel Weber'en het nummer dat er

onderstond. Maar hij vond niks en ik was

zeer teleurgesteld. Na een uur verder

zoeken en proberen begon ikte denken

dat het misschien een geintje was van

Django, om mij in de boot te nemen.

lk haal ook wel eens van die klotegein-

tjes uit, maar ik vond dit niet leuk. Ook

omdat ik nieuwsgierig was geworden

naar het verhaal erachter. Na een paar

telefoontjes wist ik dat dit geen geintje

van mijn maten was. Dus toch maar

verder zoeken. lk heb in totaal 5 uur van

alles geprobeerd op diverse websites.

Opeens viel me op dat er achter'Weber'

een komma stond. lk kwam er achter

dat dit senior of junior betekende. lk

probeerde allebei en ja hoor, ik had hem

gevonden! lkwas dolgelukkig. Nu kon ik

weer verder met mijn onderzoek!

Opmerkelijk hij ging op 16 juni 1943 in

dienst en wij vonden de dogtag op 27

juni 2011.lkzag dathij22was en twee

zonen had, vandaar die'sr'achter zijn

naam. Hij kwam uit een dorp in Texas,

was chauffeur van beroep. lk kon niet

zien bij welk regiment hij had gezeten.

Somuel Weber

senior met zün

wouw ¡n 1952.
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lk ben gaan Googlen en daarna bellen,

naar Amerika. Er waren mensen die mij

verder wilde helpen als ik hun de Dog-

tag op zou sturen. Hier had ik geen zin

in omdat ik er dan mischien nooit meer

iets van zou horen. lk heb wat mensen

in Nederland gemaild en kwam erachter

dat het archief in Amerika in 1953 ver-

woest is door brand.

lk ben ook naar het archief in Nijmegen

gegaan en heb daar het verhaal verteld.

Ze zeiden dat ik de volgende dag terug

kon komen. Ze haalden dan allerlei

rapporten uit die periode uit de kluis die

ik mocht inzien. Op de terugweg liep ik

door het centrum en kwam ikeen oude

bekende tegen die ik al een aantal jaren

niet meer had gezien. lk vertelde hem

het verhaal en dat ik vastzat in het on-

derzoek. Hij vertelde mij dat hij beroeps-

matig sites maakt en dat hij nog wel wat

trucjes wist. lk gaf hem de gegevens van

de dogtag en de volgende dag belde hij

me op: hij had de kleindochter gevon-

den via een forum. lk was zo blij als een

kind en kreeg gewoon kippenvel!

Deze kleindochter had in 2007 een

oproep gedaan op een forum over

het 82nd Airborne. Zezocht mensen

die haar opa hadden gekend, Samuel

Weber sr en met de bijbehorende num-

mers. Er was niemand die haar iets over

haar opa kon vertellen. lk heb haar via

Facebook een bericht gestuurd dat ik de

dogtag van haar opa had gevonden. Ze

stuurde een bericht terug wat dit voor

een geintje was, en dat ze dit niet leuk

vond. lk schreef haar dat dit echt was en

stuurde een foto van de dogtag mee. Ze

kon het niet geloven en moest het even

laten bezinken.

Het was voor de familie erg emotioneel,

omdat Samuel Weber al in 1953 was

overleden op een tragische manier. Tij-

dens het televisiekijken met zijn vrouw

en twee zonen werd hij geraakt door

een kogel, die hem op slag doodde. De

kogel was afgevuurd door een kind in

de straat, dat met vaders geweer op

naambordjes aan het schieten was.

De vrouw van Samuel Weber was zo van

streek dat een oorlogsveteraan op zo'n

manier aan zijn einde moest komen, dat

ze al zijn onderscheid i ngen heeft weg-

gegooit. Zodoende had de familie niks

tastbaars meer, alleen een paar foto's.

Ze wilde weten hoeveel ik wou hebben

voor de dogtag. I k zei dat ik er niks voor

wilde want haar opa was een held en

ik zou kostenloos de dogtag naar haar

opsturen. lk zei dat ik wel benieuwd was

naar een foto van Samuel Weber sr.

De kleindochter schreef dat ze haar

vader het nieuws rustig zou moeten

brengen, omdat hij hartpatient is. Ze

wist zeker dat

het erg veel

voor hem zou

betekenen. Toen

ze het vertelde

is de goede

man in huilen

u itgeba rsten.

De tattoo d¡e de

kleindochter van

SamuelWeber sr,

op hoor enkel

heeft loten zetten

lk stuurde de dogtag op en de man

heeft er twee weken in huis op gewacht.

De kleindochter heeft op Facebook ook

haar vrienden verteld over de dogtag.

De reacties waren schitterend en dat

deed mij ook goed. Ze schreef ook dat

er nog goede mensen bestaan en dat ze

ons eeuwig dankbaar was.

De dogtag ls nu op de plaats waar hij

volgens mij hoort en ik heb een verhaal

waar ik nog kippenvel van krijg. lk ben

nog steeds bezig om meer over Samuel

Weber te weten te komen, maar dat is

wel moeilijk. Hij moest landen in Groes-

beek maar is afgedwaald naar Hatert.

Hoe hij zijn dogtag is kwijtgeraakt is een

raadsel. Hopelijk kom ik er ooit meer

over te weten.

Toevallig werd ik, de dag nadat ik het

had opgestuurd, gebeld door iemand

die over de dogtag had gehoord. Hij

werkte bij een museum over Market

Garden en wilde voor zijn privéverza-

meling wel 250 euro betalen voor deze

dogtag. lk zei dat hij hem voor 5000

euro nog niet had kunnen kopen.

Dit verhaal is voor mij onbetaalbaar.

Ronnie Berendsen

LuchtlondlirE
t¡jdens Motkët
Gorden.

Redactie:
Vondsten u¡t de WO ll kunnen belangrijke informatie
toevoegen aan de kennis over die periode. Ondanks
dat de WO ll nog niet zo heel lang geleden heeft plaats
gevonden, hebben vondsten uit die perlode een

archeologische waarde en dienen dan ook te worden
aangemeld.

Zie ook het artikel van R.5. Kok,'Verantwoorde
metaaldetectie op slagvelden uit de Tweede
Wereldoorlog in Nederland: een illusie?i uit Detector
Magazine 97 (maart 2008)
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Tck¡t & foto's: Tjlbbe floppert

Alweer een hele poos geleden waren Marten Bolt (mijn

zoekmaat) en ik in de omgeving van onze woonplaats
Spijk (Gr.) aan het zoeken. De vondsten waren niet
bijzonder, het week in ieder geval niet veel af van wat
wij normaal in deze omgeving vinden.

Meestal komen wij thuis met wat duiten, musketkogels, gespen enz.

En als onze zoeksessie eens wat extra's oplevert in de vorm van een

stukje'zilver'dan is zo'n middag in ieder geval geslaagd en hoor je ons

niet mopperen. Maar Marten vond deze keer wat bijzonders, al wisten

wij niet direct wat het was.
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Het leek een grote koperen'munt'maar
er stond geen tekst op, alleen een

dubbele adelaar en op de achterkant

een viertal niet erg duidelijke stippen.

Na schoonmaken bleek boven de dubbe-

le adelaar een G te staan en op de staart

een klein dwarsbalkschildje. FoTo 1

En ja, dan begint het brainstormen over

hoe en wat het zou kunnen zijn.

Wij kwamen er niet uit, maar een mailtje

met foto naar Jan van der Wis in

Groningen (die weet alles over munten

en penningen) bracht de oplossing. Het

bleek een zogenoemde raadspenning

van de stad Groningen te zijn en

volgens Jan van der Wis, geen alledaag-

se vondst. Marten blij natuurlijk, weer

een mooie aanwinst voor in zijn

vitrinekast.

Later bleek een collegazoeker hier uit de

buurt (Jan Tillema) ook een raadspenning

in zijn collectie te hebben. En wat voor

één, een mooie patina, prachtig scherp

en gedateerd 1583. FOTo 2

Na zoeken op internet en in boeken

kwam ik het volgende er over tegen:

Deze raadspenningen of raadstekens,

zoalsze ook worden genoemd, werden

in de stad Groningen (trouwens ook in

andere steden) als presentiepenning

gegeven aan raadsleden en burgemees-

ters, die een raadsvergadering bijwoon-
den.

Met deze penningen kon men na afloop

van zo'n vergadering in een'stadswijn-

huis'zijn drankjes betalen. De uitbaters

konden later deze penningen omwis-

selen tegen het normale gangbare geld

bij de stadsrentmeester. Het was zelfs

mogelijk om er de'stadsaccijns'of

'pachten' mee te verrekenen, tenminste

in de stad Groningen.

Door de gegarandeerde waarde van

deze penningen bleek dat deze zelfs

buiten de stad als geldig betaalmiddel

werden gebruikt en de ontvanger ze

te allen tijde kon omwisselen tegen

gangbare munt.

Bij een raadbesluit van '1609 werd het

gebruik van deze penningen afgeschaft.

Ze waren toen vanaf ongeveer 1 540 in

gebruik geweest.

Deze raadspenningen zijn globaal in

drie groepen in te delen, namelijk:

A ßqo...sleBinnen een parelrand een

dubbele adelaar met een dwarsbalkschild

op de staart Flc.3 (soms aureool boven

de adelaarskop)

ß I sza-l sso Binnen een parelrand een

dubbele adelaar met een dwarsbalkschild

op de borst FlG.4. (Dit heraldisch jongere

type B komt soms ook voor met het jaar-

tal naast de staart en onder de kop een

ster en cirkel en er boven aureolen en de

letter G van Groningen.)

De keerzijden van de penningen A en B

zijn voorzien van een dwarsbalkschild

met een mooie en sierlijke gevormde

rand FlG.5

[, lsgo-toogBinnen een parelrand een

dubbele adelaar met daar boven een

G en een dwarsbalkschild op de staart

met aan weerskanten (soms) het jaartal.

Onder de koppen van de adelaars staan

respectievelijk een ster en een ring. Deze

jongere u¡tvoeringen (vanaf 1 578) zUn

wat groter dan type A en B en uitgevoerd

in messing en zijn heel soms van zilver

FtG.6.

Bij een aantal van deze latere jaartallen

staan boven de koppen van de adelaars

aureolen (cirkeltjes). De keerzijde van

sommigen is dan versierd met een viertal

st¡ppen in ruit/vierkantpos¡tie F16.7

De raadspenningen van Marten en Jan

met alle beide een'G, Aureolen , Ster en

Cirkel 'zijn van de latere periode C. Op

die van Marten ontbreekt het jaartal, dit
in tegenstelling met die van Jan. De

achterkant van Martens penning heeft

als versiering het hierboven genoemde

viertal st¡ppen in vierkantpositie wat

weer bij die van Jan ontbreekt.

Er zijn dus nog al wat verschillende

uitvoeringen in omloop geweest. Al

met al hele leuke - en beslist geen

alledaagse - vondsten van Marten en

Ja n.

Tjibbe Noppert

Gebruikte literatuur en websites

'Gron¡ngse Stedel¡jke Munten" door Dts AI Puister.

(blz.64 üm 68.)

w w. n u m ¡ s mo t¡ sch ekr¡ n gg ron¡ ng e n n l/coto I og u s-h tm I

http//ww.gron inget museu m nl/mu n len penn¡ ngen
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ln 2006 kocht ik mijn eerste metaal-
detector, een Garrett ACE 150. Zoals
vele van jullie weten een goede
beginnersdetector. lk heb leuke
vondsten gedaan in Brabant, maar
niet zoals wat ik in Engeland heb
gevonden. ln augustus 2008 ben ik
samen met mijn vrouw verhuisd naar
Engeland. Mijn vrouw en ik wilden
wat anders, een andere omgeving,
een ander land, mooie natuur, maar
wel met een taal die we goed konden
begrijpen. Onze keuze was al snel
gevallen op Bristol in de U.K.

Bristol is een mooie stad met veel
groen en kent een lange geschiede-
nis met onder anderen Romeinen
en piraten. De piraat Blackbeard
kwam uit Bristol en de Romeinse
plaats Bath ligt bijna naast Bristol.
Aangekomen in Engeland wilde ik al

snel weer mijn hobby oppakken en

ik ging op zoek naar een detecting
club.

lk had me aangemeld bij twee ver-
schillende clubs in de omgeving. lk
kwam er al snel achter dat het helaas

niet meeviel om lid te worden aangezien

er een wachttijd is van twee tot drie jaar.

Na een paar jaar kreeg ik dan eindelijk
een e-mail. ln augustus 201 1 kreeg ik een

uitnodiging van de club www.shrads.org.
uk. Deze club kent een lange geschiede-
nis die teruggaat naar 1979, het oudste
clublid is 83 jaar.

De eerste woensdag van de maand was

er een vergadering. Tijdens mijn eerste
vergadering werd ik warm onthaald
en ik voelde mij al snel thuis in de club.
De werkwijze van de club was ook snel

duidelijk. Bij elke vergadering kwam Kurt
Adams langs. Kurt is een archeoloog van

het Bristol museum. Mocht je ¡nteressante

vondsten hebben gedaan en je weet niet
wat het is, dan kunje het aan Kurt vragen.
Ook kon hij voor ons de vondsten vastleg-
gen. ln eerste instantie had ik wel iets van:

iemand van het museum bij een vergade-
ring van de detecting club... gaat dat wel
goed? Maar al snel zag ik dat het er erg
gemoedelijk aan toe ging en dat er een

goede samenwerking was tussen de club
en de archeologen. Kurt gaf ook aan dat,
sinds de samenwerking tussen de zoekers

tffi
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en de archeologen, er nog nooit zo veel

vondsten waren vastgelegd. Dit is allemaal
te danken aan de goede samenwerking
door heel de U.K. Zo werden we ook
uitgenodigd voor een rondleiding achter
de schermen van Bristols museum. En

tegen een kleine vergoeding van 10 pond

kregen we een excursie over hoe vondsten
worden gereinigd.

De club heeft twee site offrcers, die verant-
woordelijk zijn voor de zoeklocaties en die
ook toestemming vragen aan de landeige-
naren. Elke zondag was er wel een zoek-
dag in de omgeving van Bristol. Zo hadden
we best veel locaties waar we mochten
zoeken. Helaas mochten er op sommige
locaties maar vijf personen tegelijk op het
land. Tijdens de vergadering werden de

locaties voor de hele maand verloot. Met
veel plezier ging ik naar mij eerste zoek-
dag, dit was naast een Romeinse fort. Nu

zalje denken, mag dat wel? Ja dat mag, je

mag zoeken naast een monument, zolang
je maar niet óp het monument zoekt en je

toestemming hebt van de landeigenaar.
Naast het Romeinse fort vond ik mijn eer-

ste Romeinse munt, een'mummus', Helaas

was de munt onleesbaar.

Een week later ging ik weer zoeken met de

club, op een geploegde akker. lk kreeg

echter heel weinig signaal. Tijdens het
zoeken kijk ik meestal naar de grond. En

tot mijn grote verbazing zag ik een stenen

speerpunt liggen. Vol trots liep ik naar de
chairman, die ook aan het zoeken was. lk
vroeg hem: "ls dit wat ik denk dat het is?"

En met een brede glimlach zei hij dat het
een speerpunt was, gem van flint en

ongeveer 3000 jaar oud 'Je moet erg

veel geluk en goede ogen hebben, wil je

dit vinden'i zei hij nog. lk was door het
dolle heen en mijn dag kon niet meer stuk.

Een aantal weken gingen voorbij en ik
vond van alles zoals, gespen, musket-
kogels, muntjes, knoopjes, een paarden-

hoofd @ en een Georgian trade weight

@ . fotd"t ik aantal muntjes vond op een

veld naast een kasteel. Volgens een van de

andere zoekers was hier vroeger een open
markt. Op dit veld vond ik twee zilveren
pennies van Elizabeth met jaartal 1601 en

1560. En ik vond hier ook een Henry Vlll
Silver groat @ spint t (E2337).Een erg

mooie munt, waar ik ook heel er trots op
ben.

Helaas moest ik vanwege de recessie in
juni 201 2 weer terug naar Nederland.
Tijdens de 10 maanden dat ik lid van de
club was, heb ik mooie vondsten gedaan

en wat ervaring op gedaan. Ook heb ik een

aantal keer de eerste clubprijs gewonnen

met mijn vondsten.

Mijn ervaring en conclusie wat betreft het

zoeken in Engeland is, dat het er allemaal
erg gemoedelijk aan toe gaat en dat je

best veel vrijheid hebt. De mensen zijn erg

vriendelijk en vertelden me veel over de

omgeving en de geschiedenis. lk mocht

ook nog als vrijwilliger mee om te helpen

met een opgraving. Dat kon jammer ge-

noeg niet doorgaan omdat ik weer terug
moest naar Nederland. lk vindt het erg
jammer dat er bijna geen metaldetecting-
clubs in Nederland zijn. lk had me graag

bij een locale club aangesloten. Maar wat
er niet is kan nog komen.

Wat ik wel belangrijk vind is dat wij ook
een verantwoordelijkheid hebben om

onze waardevolle vondsten aan te melden

bij de archeologie.
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Ledendag Riel

Met de versterking van het team met

Evert Slappendel en Friso Backer zijn we

aan de slag gegaan om een ledendag

te organiseren. Mede door een tip van

één van onze leden zijn we in Riel bij

locatie'de Commanderie' terecht ge-

komen. Vooraf hadden we bepaald dat

de dag een andere opzet zou krijgen.

Zo waren er nu geen penningen met

nummers verstopt, maar hadden we

allerlei metalen, die iedere zoeker op

een gemiddelde zoekdag tegenkomt, in

genummerde zakjes gedaan en deze in

de grond gestopt.

Op 9 maart was het zover, de ledendag

kon beginnen. De twee wedstrijden

werden gehouden over twee verschil-

lende akkers, die gezamenlijk ruim

15 hectare groot waren. De vondsten

".#

waren aan de magere kant hoewel er op

de eerste akker een zeer oude bronzen

mesje werd gevonden dat gedermi-

neerd en aangemeld is.

Zaterdag 9 maart is de boeken inge-

gaan als de dag waarop het niet één

moment droog is geweest en, ondanks

de regen en kou, een opkomst van 1 65

personen.

Tijdens de dag ontvingen we vele

posltieve reacties over de vernieuwde

opzet. Ook werden er diverse locaties

aangedragen om ledendagen te hou-

den, deze worden momenteel onder-

zocht. Het was een zeer geslaagde en

gezellige dag.

Good Hunting,

Albert, Friso en Evert

r
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Op de zoekdag te Riel op 9 maart
werden onder meer de volgende
gewichten ter determinatie voor-
gelegd:

FoTo 1 Romeins loden gewicht van 3

uncia, dubbelconisch model maar zeer

beschadigd. lngelegd met 3 reepjes

brons (= 3 eenheden). Weegt nog 68,3

g (oorspronkelijk 81,9 g). Doorsnede 30

mm, hoogte 13 mm. Vondst Zwammer-

dam.

FOTO 2 Twee zoekers brachten in totaal

16 kleine loden gewichten mee, afkom-

stig uit Den Bosch (13x met boompje),

Maastricht (met ster), Eindhoven (met

klimmende leeuw en 3 hoorntjes) en

Antwerpen (met handje). Ze wegen tus-

sen de 3,2 en 28,1 gram.

Zoekers uit de buurt van Den Bosch:

Let op dat de'musketkogels'wel eens

loden gewichten kunnen zijn - zoek

dus naar een merk op het afgeplatte

gedeelte.

FOTO 3 Een vierkant messing gewichtje

met een kleine burcht gestempeld is een

1 /2'lood' gewicht uit Middelburg. Dit

is dus geen muntgewicht. Ze zijn er in

diverse groottes. Weegt nog 5,9 gram.

FoTo 4 Als laatste een loden gewicht

van 1/8 pond (57,5 g) uit Bergen op
Zoom:3 kruisjes boven 3 'bergjesl Het
jaarLal 1702 is ondersteboven afgeslagen.

Wie meer wil weten van zijn/haar gewich-

ten: neem ze mee naar een volgende

zoekdag om ze te laten determineren.

Ook muntgewichten zijn welkom.

R.J. Holtman

gmvv@planet.nl
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Geachte heer Wijdeven, beste Willy,

Felìcitaties (ik ga er even van uit dat u de ge-

lukkige vinder was!!) en dank voor de geboden

openheid van zaken... een leuk dolkje, dat

ikvoorlopig in de midden-bronstijd dateer.

Voor een preciezere typering (en mogelijk

iets scherpe datering), zou het leuk zijn om de

doorsnede te weten.. Zou u die kunnen foto-

graferen, schetsen of lekenen (is het een hoge

of lage midden rib, rond of hoekig??).

Merk op dat er geen namen van vinders wor-

den vermeld. Ook als het oo¡t tot proffesionele

publicatie komt, zullen Hannie en ik nooit

namen/details van vinders vermelden Ook

wordt dan de vondstcontext'vervaagd'tot op

honderden meters

Als u echter geen bezwaar heeft tegen nauw-

keuriger publicatie, zouden we u ook van harte

willen verzoeken de vondst in het nationale

archeologische database systeem Archis aan te

melden (zo nodig kan ik dat ook voor u doen).

Ten aanzien van de conservering: ik weet dat

op diverse zoekersfora er mensen zijn met

soms bruikbare tips, maar ons offrciële advies

is om een offerte voor consolidatie aan te

vragen bij de officièle restauratieateliërs. Dat

hoeft geen vermogen te kosten (maar is nog

steeds niet goedkoop, maar bronsrot is wel-

licht kwalijker op zo'n mooi prehistorisch stuk..

Onlangs is een lanspunt voor ca. 220 euro

geconserveerd, denk in die ordergrootte.

Geschikte bedrijven zijn:

Restaura: www.restaura,nl
Archeoplan: www,archeoplan.nl/ap/
co n se rverin g,htm I

www,antefix,nl

Stuur ze eens een foto etr vraag naar de kosten

van consolidatie (niet volledige restauratie,

dat is vaak duurder) enkel tegengaan verval.

Als de vondst (tijdelijk) geëxposeerd mag/kan

worden, willen gemeenten soms ook nog wel

eens een (deel van) de kosten dragen,

Vriendelijke groeten, Stijn Arnoldussen

RUG (Rijksuniversiteit Groningen)
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op de eerste lentedag

Tijdens de eerste lentedag vond Freddy op een 2 meter

bij mij vandaan een heel groot muntgewicht. De massa is

28,83 gram en de afmeting 18 x 19 mm bij 13 mm hoog.

De afbeelding is het bourgondische kruis met kroon en

rijksappel boven en gouden lam onder. Links de letter R en

rechts de letter D.

muntgewicht

DJ

Muntgewicht uit H¡stor¡sch Museum Deventer
Dit muntgewicht is voor een zil-
veren munt, de bourgondische

Rijksdaalder, massa 29,38 9ram,
gemaakt in de Nederlanden
van 1567-1594. Het muntge-

wicht heeft ook een makers-

merk, helaas is deze zoals vaak

op dikke muntgewichten zwak
geslagen.

Het merk in een takkenkrans met de letters ggl een ster en

de maan en jaartal 1627.

Gerrit Geens werd in 1598 poorter van Amsterdam en bleef

daarwonen totzijn dood in 1650.

Er zijn maar een paar Amsterdamse muntgewichtmakers be-

kend, die voor zilveren munten gewichten hebben gemaakt.

Een korte tijd in de eerste helft van de 17e eeuw. Er zijn ook

muntgew¡chtdozen met uitsluitend m untgewichten voor

zilveren munten.

Bourgondische rijksdaalderuit Overijssel

Zie onderstaande link naar het museum in Deventer waar

een zilverdoos uit 1644 ligt, van Guilliam de Neve u¡t Amster-

dam.

htt p ://w w w, h i st o r i s ch m u s e u m d eve n te r. n I /co I I ecti e/ zo e ke n ? q=

m u nt g ew¡ cht&D B = I nte r n &T I =&W =&O B= & I N= & M A= &T K=&S R

T=#/detail?id=l312

Helaas wordt dit museum nu met sluiting bedreigd.

De Neve was geboren in Antwerpen en werd in 1596 leer-

ling-balansmaker in Middelburg. Rond 1600 kwam hij naa r

Amsterdam en was daar werkzaam tot zijn dood in 1654.

Er zijn veel muntgewichtjes van hem teruggevonden, met

erg uiteenlopende jaartallen, van 1 604 tot 1 652.

Groeten, DJ

djmuntgewicht@telfort.n I

t6
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Uitslag vondst van het jaar 2012 Ook ditmaal hebben we weer ruim 100 kaarten

ontvangen. De nummer 1 was al snel duidelÜh

dit is geworden: Klaas Heerema met de Gouden

ring van Ameland. Op de 2e en 3e plaats met het

zelfde aantal punten zijn geëindigd: Danny van

Krevel met de Keltische armband en John William

Aalders met het beeldje van Fortuna.

Uit de ingezonden kaarten is Bert Dubbelman uit

Amsterdam getrokken als winnaar van een boek.

De prijzen zullen zo spoedig mogelijk naar de

prijswinnaars worden verzonden.

Correctie
Bij een inzending van Jan Kusters voor de 'Vondst van het jaar 20'12'isin magazine 127

helaas een verkeerde afbeelding geplaatst. Hierb'rj de juiste afbeelding en beschr'tjving.

Penning zj. 10e/11 e eeuw Friesland

Muntheer: Graaf Wigman lll (994-1016)

L¡teratuur: llisch, JMP 1997/8, nummer 20.2; Dannenberg 1229

Zilver, Gew. O,64gram, diameter'18,5 mm

Inleveringen vanaf heden mogeliik !

Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, die

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

Voor U biedt dat een aantal belangr¡¡ke voordelen :

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

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

zelfs slechts5% | Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten'

de waarde van de munt minimaal 80% inUw handen en niet maar maximaal zo'n 60Yo'

maniervan werken hoeft U niet maanden langte wachten tot Uw munten worden aangeboden.

MUNTHANDEL G.HENZEN o POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN
I Og¿g-+30564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: INFO@HENZEN.ORG ' WWW.HENZEN'ORG
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163. Vogel, zie bij 160, Dongjum.

164. Beslag, fragment, brons, met diervoor-

stelling? Boer.

1 ó5. Onderdeel of fragment, brons en ijzer,'

menselijk gezicht (met helm?), Min-

nertsga. Dit voorwerp werd gevonden

dichtbij no.44 (eveneens van brons).

Wellicht horen ze bijelkaar en waren ze

geappliqueerd op een wapen, stUgbeu-

gel, paardetuig o.i.d.

166. zie nr. 165

1 67. Onderdeel of beslagstuk van paardetuig?,

brons, Minnertsga. Ook d¡t voorwerp

maakt evenals no. 1 65 en 1 66 deel uit van

een materiaalgroep waarbij menselijke

gezichten voorkomen.

1 68. Sleutel, fragment, karolingisch, Ooster-

bierum.

169. Sleutel, karolingisch, Boer.

170. Pincet, 5e-8e eeuw, Dongjum.

l7l. Ring, goud, biconisch gefacetteerd,

Boer. Twee ringen in de goudschat van

Wieuwerd hebben, hoewel veel breder,

globaal dezelfde biconische vorm.

172.Ring, fragment, brons met sporen van

verguldsel. Bezel met een klein deel van

de eigenlijke ring, zeer plastische vorm,

met overigens vlakke, ongebogen onder-

kant. Vergelijk Stierling 1935, abb. 22 en

23; Minnertsga.

173. Riemtong, brons, Menaldum. Gele,

groene en witte email. Middeleeuws.

174. Triëns, fragmentarisch, verguld zilver.

Madelinus Dorestad; Friese imitatie, Boer.

175. Denier, Karel de Grote met portret; Min-

nertsga. Munten van Karel de Grote met

portret zijn uiterst zeldzaam (in totaal ca.

30 exemplaren bekend). Uit Friesland is

nog een exemplaar bekend. (Achlum 1652,

thans in BerlUn). Het stuk uit Minnertsga

heeft onder de keizerskop de letter B; mo-

gelijk Bonn en is daarmee uniek. Klasse 4,

812-814;zie Grierson en Blackburn I 1986,

n.E.C. no.'s 748 en749. Zie ook Karel der

Grosse, Aachen 1 965 (expositiecatalogus).

166

165

174
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176. Hangertje, brons Lunulavormig, omge-

ving Harlingen (?).

177. ldem, brons, napje, Pingjum.

178. ldem I sporen van verguldsel, Boer.

179. ldem, in de vorm van een berentand, of is

dit een gespdoorn?) omgeving Franeker.

1 80. Gespdoorn, merovingisch, Boer.

181. Gespbeugel, merovingisch, omgeving

Harlingen.

182. Gesp, brons, karolingisch (?), Minnertsga.

183. Beeldje van de Romeinse god Mars;

brons; ca. 'l 1 cm; attributen ontbreken;

N.W. van Franeker. Dit buitengewoon
goed geconserveerde beeldje is van

bijzonder hoge kwaliteit. Verhoudingen,

musculatuur, detaillering e.d. bewijzen

het grote vakmanschap en de artistieke

vaardigheid van de maker. Vergelijk

Zadoks e.a. 1967 1., no's 17 -23.

184. Ronde schijffibula met millefiori email,

rood blauw en wiq Slappeterp.

185. Fibula met groen glas; Dongjum.

18ó. Fragment van een zeer grote, radvormige

fibula met rood, blauw en wit millefiori
glas; Slappeterp. (verg. V. Buchem 1 941,

plaat xvi, no. 14.

187. Ogenfibula, Zweins, open ogen, 1e helft-

midden le eeuw.

188. Ovale fibula, verguld en vertind, zett¡ng

ontbreekt; Dongjum; Bloemers e.a. 1 98 1,

pag. 1 1 1; Antiguities of Roman Britain

1964,pag.23, no.36.

177

I186

178

180

182

181
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Aan de vraagbaak werken mee: J. Koning, ).7ijlstra, D. Dijs, K. Leenheer, R. Holtman, A. van Herwijnen, C. Feveile, E. Kramer,
A. van Herwijnen, A. Kussendrager

Vraag I
Vandaag een mooie vondst. Er zit wel een gat in het midden van de i

munt. Op de achterzijde staat niets vermeld. Zou u mij wat infor- !

matie hierover kunnen geven? Onze zoon Johannes (15 jaar) is de I

vinder van de munt. Het was de eerste keer dat hij met de metaalde- 
i

tector op pad was. Beginnersgeluk? r

Mettie Elzingø 
i
I

I

I

Antwoord: Mettie en Johannes, dit is een leuke munt

om in Nederland te vinden:

Eenzijdige noodmunt van 15 Batzen, 1623

1 7e eeuw

Vorstendom Rhei n land-Pfa lz

Muntheer: Friedrich V (1612/1623)

Muntplaats: Franckenthal

Literatuur: Ehrend 9

http://www.coi na rch ives.com/w/resu lts.ph p?sea rch=

1 5+Batzen+1 623&s=0&results=1 00

40
Yraag3
Beste fohan, enige tijd geleden vond ik deze gesp op een akker. Hij
was totaal dubbel gebogen door de ploegwerkzaamheden. Het is

een vrij grote gesp van dun koperplaat. De gesp is zo dun dat deze

slechts als sier gedragen kan zijn. Voor een echte gesp is hij m.i. te

dun. De bijvondsten zijn voornamelijk 19e-eeuws. Ik stuur een foto

van de achterzijde mee om te laten zien dat hier twee metaaldraden

zitten en een koperen strip om de gesp ergens aan te bevestigen. De

maat van de gesp is 6,5 x 6,5 cm, dikte ongeveer lmm. Ik hoop dat

je me iets meer orrer deze gesp kan vertellen. Ik kijk altijd weer uit
naar de ontvangst van het volgende blad. Mijn complimenten!

Hermøn Vos, Vinkeveen

Antwoord: Herman deze'sier'gesp is inderdaad nog niet zo oud.

Hij heeft een Japans aandoende versiering met twee baltsende

kraanvogels. Hij kan op een tas hebben gezeten in de periode

1 900-1 925. Even ging nog de gedachte naar een haarspeld voor

een staart maar daar is de construc-

tie niet handig voor. De buitenste

twee lange metaaldraden met

kop hebben de gesp op zijn plaats

gehouden i n leer of stof.

Lezers die weten wat voor gesp het
precies is, graag reageren naar de

Vraagbaak.

Yraag2

Beste lohan, afgelopen weekend was ik weer eens op staP

met de metaaldetector. Ik vond op een akkertje een mooie

oude zegelring. Ik heb deze geplaatst op het forum'Piep

piep'om erachter te komen hoe oud deze ring is. De ant-

woo¡den varieerden nogal, vandaar mijn verzoek aan jul-

lie om deze ring te determineren. Graag zou ik ook weten

of dit type ring een bepaalde betekenis had i.v.m. het kruis

wat erop staat.

Gerben ten Buuren

Antwoord: Gerben we

zullen je bronzen zegel-

ring eerst even beschrij-

ven; bovenin de letters

HB met aan beide zijden

een stip daaronder

een gevoed kruis met

naast onderaan de voet

van het kruis rondom

twee stippen.Tussen de Letters en HB bevinden zich

aan weerzijden van de bovenste voet van het kruis twee

sterretjes. De ring zou van een niet onbemiddeld iemand

kunnen zijn en dan nu toch wel het moeilijkste een juiste

datering. Wij gaan uit van 17e-1 8e eeuwse datering.

Yraag4

Beste Iohan, kun jij achterhalen wie dit huismerk heeft

gebruikt? Het is zeker XVI l. Mogelijk vroeger.

J. de Groot

Antwoord: Johannes, leuke puzzel, dit leifragment. Maar

het is moeilijk om huismerken of steenhouders-merken

terug te vinden. Het kan ook nog een telmerk zijn van het

aantal leien op een stapel of van een partij leien. Je moet

net iemand treffen die zich niet alleen daarin heeft ver-

diept, maar zich ook nog bezig houdt met de gegevens

van de plaats waarje de lei hebt gevonden.
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 11,8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Vraag 5

Deze foto's kregen we van Toos de Vries.

Antwoord: Wij

wilden eerst weten

hoe de onderkant

van het voorwerp

er uitzag en of
er leerrestanten

aanwezrg waren.

Ons idee was dat

het wel eens iets

met de teugels of
leidsels voor paar-

den te maken zou

kunnen hebben.

Nadat de vraag

teruggespeeld was

naarToos kwam zij

met de volgende

reactie:

Ik heb het ding

nog even goedbekeken. De krul zit met schroefdraad door

de tong en daaronder zit een stukje roestþ ijzer waar de

schroefdraad nog weer door steekt. Ik kan geen resties leer

ontdekken. Toch vermoed ik dat jouw idee tan paardentuig

wel klopt. Nø het aan mijn tader tan B0 jaar gettraagd te

hebben (hij heeft heel ueel boerenwerk gedaan) kan ik dit

betestigen. Døtering tussen 1850 en 1950.

Student Sander Jansen van de Rijksun¡ver-

siteit Groningen (RUG) is in hèt kader van

zün masterscriptie en onder begeleiding van

Johan Nicolay gestart met een onderzoek

naar de vroege middeleeuwen van Deventer.

Binnen de gemeentegrenzen van Deventer

zijn vrijwel alle archeologische perioden goed

vertegenwoordigd. Zodoende kennen de

archeologen en historici de geschiedenis van

het gebied goed.

De vroege middeleeuwen vormen hierin ech-

ter een hiaat. Vooral uit de periode vanaf het

einde van de Romeinse t|d tot het moment

DETERMINATIE GEZOCHT:

benen sch¡jf

In de collectie van Museum Dorestad bevindt zich een onbekend object waar-

van men geen idee heeft wat het is. Het gaat om een schijf e van been (geen

gewei) met versieringen aan de 'voorzijde' die met een geceûtreerd boortje zijn

gemaakt. De 'achterzijde' is ruw uitgezaagd, waarbij een deel van het sponsach-

tig weefsel is blijven zitten. De grootste diameter is 38 mm. In het midden zit

een ijzeren nageltje.

Het voorwerp hoeft zeker niet uit de Dorestadtijd te dateren. Het is wel in Wijk

bij Duurstede gevonden, maar als losse vondst zonder context. We hebben in
het museum allerlei benen kammen en mesheften die met ijzeren nageltjes

aan elkaar bevestigd zijn (en nooit met bronzen) en beslist in de Karolingische

periode te dateren zijn. Bij de RCE gaat de gedachten naar post-Karolingisch,

maar de functie blijft een raadsel.

Herkennen jullie het voorwerp? Weet je of er over gepubliceerd is? Meldt het

dan bij de redactie.

Johan Koning

OPROEP
Onderzoek naar bodemvondsten uit Deventer en omgeving

dat de stad is ontstaan (omstreek 768 na

Christus) zijn weinig sporen en vondsten be-

kend. Ook metaalvondsten uit deze periode

zijn binnen de gemeente Deventer schaars,

maar de vondsten die wél bekend zijn (o.a.

een kolbenarmring en een vroegmiddeleeuws

riembeslag) wijzen erop dat er in die t'rjd meer

gebeurde dan dat we momenteel weten.

Mogelijk zijn er meer vondsten gedaan, maar

zijn deze niet gemeld.

Sander zou graag een beroep willen doen

op de detectoramateurs die in de afgelopen

decennia actief zijn geweest in Deventer en

omgeving (ook aan de Gelderse kant van de

lJssel). Graag zou h'rj van vondsten, daterend

tussen 250 en 1050 na Christus, enkel een

omschrijving en (wanneer mogelijk) een foto

ontvangen. Ook wil hij weten waar de vonds-

ten gedaan z'rjn, hoe exact die beschrijving

is laat hij aan de melders over. Jullie kennis

is wellicht cruciaal om een onbekend deel

van de geschiedenis van Deventer in kaart te

brengen!

Wie Sander aan aanvullende informatie kan

helpen, graag mailen naar:

s.janse n. 1 6gstu dent.rug.nl



Fisher CZ-21
lle aa¡de wamil op? ln het water úndt u veftoeling!

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

legendarische

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

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar,

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.

GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

ongewenste interferent¡es worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere vooruerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

fìlter-discriminatie.

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

dealels!

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 voonruerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met ¡nstelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlez¡ng, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 ¡ntroduceert

Fisher een digitale alleskunner,

en dan ook nog eens aantrekkelijk
gepr¡jsd.

Met behulp van de 4-toons objectidentificatie

en de numeriek targetident¡f¡catie, weet u waar

u opglraven 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 leverbaa r.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

ondermeer:
- Zeer hoge gevoel¡g voor vooral kleine goudklompjes, dunne

gouden kettinkjes en kleine vooMerpen.

- Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

Het resultaat mag er z¡jn!

Een detector met een frequenÙe

van 19 kHz, uitstekende
gevoe I i gh eid, verbl uffende

d¡epgang, en uiterst betaalbaar!

G'

Met instelmogelükheden voor frequentie shift,

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.

Goldbug Pro

De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontwikkelen van deze

detector waren de uitgangspunten



CS6MX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze

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

Ook bij deze detector staat de frequentie I 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 8 x I l "schotel.

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0]173 5481199 fox: +31 {0)73 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

C.Scope 3MX

De CS3MX is een hoogwaardige professionele detector. De 17 kHz frequentie is ontwikkeld

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

Al 25 jaar luistert C.Scope

naar ervafrngen van

zoekers, en gebruikt dit een

goede detectors te maken.

De CS3MX is makkelijk in

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

aan de riem worden bevestigd.
De CS3MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors.

- Ruim 35 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officleel imporleur C.Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleidìng

- Eigen servicediensf

- Open op zoterdog (no ofsprook)
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Wij verwelkomen u groog mel een kopje koffie in onze showroom voor uilgebreid odvies !

!!! TtPS !!!
Kijk ook eens noqr ons uitgebreid occosion ossorlimenl

CTX 3030 sleeds populoirder, gebruik torget lroce en combined oudio
C.Scope óMXi biedt fqntoslische oluminium discriminotie, kom voor demo

I

Detector Plozo is een iniliotief von Williom en Adrie von der Bolt Melooldeleclors

0413 - 25 95 97 conlqcl@deteclorplozo.nl 0ó - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsprook ook in Almere en Bredo

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

â


