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magazine
Van de voorzitter

Medewerkers  
gezocht
Op de laatste bestuursvergadering, die we altijd in 
Zwolle houden, kwam onder andere het aantal leden 
ter sprake. Dat is in deze periode altijd spannend, om
dat na de acceptgiro en twee herinneringen duidelijk 

wordt hoeveel leden hebben betaald. Het aantal betalende leden bedroeg 
op dat moment 1560. Helaas hadden een aantal leden hun contributie niet 
betaald en die zijn daarom uitgeschreven als lid. Desondanks is het bestuur 
niet ontevreden over het aantal leden en nieuwe aanmeldingen blijven 
gestaag binnen komen.

De vereniging zoekt nog steeds een nieuwe penningmeester en wij hopen 
dat er zich binnenkort iemand komt melden.

Kees Leenheer en ondergetekende zijn begonnen met het jubileum
determinatieboek. Ook zijn een aantal deskundigen benaderd en zij heb
ben hun medewerking toegezegd en zijn aan de slag gegaan! Het moge 
duidelijk zijn dat zonder deze bijdragen een dergelijk boek niet tot stand 
kan komen. We zijn dan ook erg blij met deze bemoedigende start. Mocht je 
ook een specialisme hebben en graag een bijdrage willen leveren of weet je 
iemand die dat zou kunnen, dan nodig ik je hierbij uit om contact met Kees 
of mij op te nemen. 

De staatssecretaris OCW heeft het RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) 
verzocht om, in het kader van nieuw te ontwikkelen wetgeving, onderzoek 
te doen naar een aantal onderdelen. Wij zijn door het RCE benaderd om 
deel te nemen aan een discussiedag archeologie, in juni. Ik kijk uit naar de 
deelname van onze vereniging aan deze discussiedag.

Ook al ligt de laatste zoekdag in Zwartemeer ons nog vers in het geheugen, 
de organisatoren zijn voortvarend aan de slag gegaan en ik kan je namens 
hen nu al melden dat we op zaterdag 22 november te gast zijn in Gelder
land!

Gert Lugthart 
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Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Mercure Hotel,  
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle

Agenda
 Opening
 Notulen Jaarvergadering 2013
 Mededelingen
 Ingekomen stukken
 Financieel verslag boekjaar 2013
 Verslag kascontrolecommissie
  Bestuurssamenstelling, 
 Rondvraag
 Sluiting

Aanvullingen op de agenda en aanmeldingen 
van kandidaten voor het bestuur dienen met 
ondertekening, uiterlijk 7 dagen voor aanvang 
van de vergadering in handen te zijn van het 
secretariaat. Aanvullingen die na deze datum 
binnen komen, worden niet meegenomen 
naar de ledenvergadering.

Aanmeldingen
De ledenvergadering is uitsluitend toeganke
lijk voor leden van de vereniging. Aanmeldin
gen voor de ledenvergadering dienen uiterlijk 
7 dagen voor de aanvang van de vergadering 
bij het secretariaat binnen te zijn.

  Oproep ledenvergadering 21 mei 2014

Van de redactie
 

Apetrots
Daar sta je dan als detectoramateur, op de tentoonstel
ling ‘Gouden Middeleeuwen’ in het RMO in Leiden, vol 
trots naar een vitrine met de door jou gevonden muntjes 
te kijken. Ook in het prachtige boek dat ter gelegenheid 
van de tentoonstelling is verschenen, staat de munt
vondst afgebeeld. De muntjes vinden was natuurlijk al 
een geweldige belevenis die je nooit meer vergeet, maar de muntjes nu hier 
zien liggen is toch wel heel speciaal.

Het RMO in Leiden is heel open over de herkomst van de muntvondst en 
dat is best bijzonder. Het is immers nog niet zolang geleden dat de grotere 
musea heel terughoudend waren met het tonen of aankopen van bijzondere 
vondsten gedaan door detectoramateurs. Zoeken met de metaaldetector was 
in de archeologiewereld nog niet echt geaccepteerd. Maar langzamerhand is 
er een kentering zichtbaar, jonge archeologen zijn vaak zelf opgegroeid met 
de metaaldetector en in opgravingen is het eigenlijk ondenkbaar dat er geen 
gebruik gemaakt wordt van metaaldetectie. Lokaal wordt er vaak al goed 
samen gewerkt tussen de archeologie en de zoeker.

Regelmatig is er overleg tussen de (amateur) archeologie, de overheid en de 
DDA, en dat moet leiden tot een betere samenwerking. Met name het aan
melden van vondsten is een speerpunt. Hier en daar wordt al geopperd om 
eens goed te kijken hoe er in Engeland met het aanmelden en het aankopen 
van bodemvondsten door musea wordt om gegaan. 

Ondertussen zijn we (Johan en ik) er apetrots op dat we met onze vondst, 
hebben kunnen meehelpen om ‘metaaldetectie’ op een positieve manier op 
de kaart te zetten.   

Kees Leenheer



Daar lig je dan op de operatie tafel: “Bent u er klaar voor meneer 
Bot? We gaan beginnen”. Even dacht ik, zal ik zeggen: “Geef me nog 
even een paar minuten, lig net zo lekker”, maar wijselijk hield ik de 
lippen op elkaar. Na mijn hele leven lang onwetendheid, onderga 

ik nu een ingreep om mijn neus te  verwijden. Zo hoop ik meer 
lucht te krijgen door mijn neus. Nooit heb 

ik dit gekend. Tijdens het sporten liep 
ik altijd met mijn klep open, happend 
naar lucht. Ik hoor nog de tiran van een 
gymleraar roepen: “Mond dicht, inade
men door de neus, uitademen door de 
mond”. Ja, jij wel ja. Maar nu zal deze al
leraardigste KNOarts mij laten ervaren 
dat er meer is in dit leven. De ingreep 
verliep verder prima en de arts was 

tevreden over het resultaat: “Nog even 
wat extra morfine er injassen en we zijn 

klaar”. Eind van de dag kon deze jon
gen weer naar huis, met een tampon 

onder de neus. Ik voelde me net het 
‘stonede’ broertje van Nijntje het konijntje. 

Waggelend liep ik de deur van het ziekenhuis uit. 
Op zich viel de ingreep me mee, de herstelperiode werd 

op het laatst vervelend. Elke dag 6 keer spoelen met een 
oplossing, zodat de groene smurrie er uit kon. Ik voelde me net 

een Chinese walvisvaarder die met zijn waterspuit de Greenpeace
jongens van het dek probeerde te blazen; niet weg te krijgen die 
groene jongens. Zes keer per dag, dus net als vroeger als kersverse 
papa, ook midden in de nacht. De fles aan mijn neus leggen; boer
tje laten, zakdoek verschonen en klaar. Een heel gedoe, maar als 
het eenmaal klaar is ben je het allemaal weer vergeten... Terwijl de 
‘spoeltijd’ verstrijkt, zitten ondertussen de gewassen alweer in de 
bodem en laten zij voorzichtig hun hoofdjes boven de grond zien; 
de komkommertijd voor zoekers breekt weer aan.

Eigenlijk baalde ik er wel een beetje van, want door die ingreep 
ben ik al een tijdje niet meer in de velden geweest en dat jeukt; net 
als mijn neus. Ik was juist toe aan een frisse neus, even uitwaaien 
zogezegd. Toen toch maar, ondanks mijn gevoelige neusje, de 
stoute schoenen aangetrokken en een bootje geboekt naar mijn 
vertrouwde Engeland.  Tentje mee, detector mee, neusspoelge
reedschap mee en gaan. Eenmaal het land van mijn voorvaderen 
ingereden, zag ik dat ook hier de sprietjes al danig stonden te 
waaien in de wind. Eerst maar even naar de camping om mijn tent 
op te zetten. Bij de camping aangekomen kreeg ik een plekje in de 
hoek op het lege veld. De eigenaar keek me nog een beetje raar 
aan bij het idee dat zo’n idioot met tent in deze kou komt ‘creperen’, 
‘Het zal wel weer zo’n survivalfiguur zijn’. Koud was het, ’s nachts 
vroor het en ’s ochtends kon ik de autoruiten en mijn bril ijsvrij 
krabben. Het werd nu wel heel letterlijk; een frisse neus halen... 
Toch liet ik me de pret niet bederven. 

Eenmaal bij een oude vertrouwde boer aangekomen, zag ik ook 
hier de ADHDgraansprieten druk aan het stuiteren in de wind. 

Maar ik weet dat deze boer er meestal geen probleem mee heeft 
als er dan nog gezocht wordt; zolang je maar wat Nederlandse 
biertjes meeneemt, dan kan er veel bij hem. Ja hoor, bij de aanblik 
van het goudgele water zag ik twinkeloogjes bij de boer en kreeg 
ik toestemming om te gaan zoeken. Nu kijken of ik mijn detector 
uit zijn winterslaap kon laten ontwaken. Mijn oude vertrouwde 
machine startte in één keer op en dat op zijn nog originele bat
terijpack van het begin van het seizoen. Genoeg peut om deze 
paar uurtjes te gaan zoeken. Al schuifelend door het veld, met een 
voorjaarszonnetje in de nek en een gure, koude bries om de neus, 
herinner je je wat je waar ongeveer gevonden hebt in het verleden. 
Oh ja, dat zilveren vingerhoedje, gespje, Romeintje... Maar ja, die 
liggen er niet meer en de vele jaren zoeken op deze velden hebben 
wel zo langzamerhand zijn tol geëist. De vangst was karig om het 
zacht uit te drukken. In mijn ooghoeken zag ik tot mijn verbazing, 
dat het land iets ruimer was dan voorgaande jaren. De velden wa
ren uitgebreid en kwamen iets dichterbij het huis van de boer. Daar 
de beentjes maar even strekken en een paar baantjes trekken. Met 
die gedachte in mijn hoofd struikelde ik aan de rand van het verse 
gedeelte zowat over een mooi rond glinsterend voorwerp. Jawel, 
jawel, een gouden ring. Kreeg bijna spontane spit van het oprapen, 
zo zwaar. Het ging om een ouderwetse 22karaats trouwring. 

Zie je nu wel, ik heb er nog steeds een neusje voor. Ok, wie weet 
wat er nog meer ligt… Snel weer in de benen en door; baantje 
voor baantje. Het leverde verder eigenlijk niets meer op, stukje 
lood, stukje blik; gewoonweg rommel. Aangezien ik zowat scheef 
liep van het gewicht van de ring, vond ik het wel best allemaal; Je 
moet ook eens tevreden kunnen zijn. Daarbij had ik mijn kruisje 
voor deze dag wel verdiend. Ik besloot mijn batterijpak verder te 
sparen, want wie weet gaat hij nog een seizoen mee. Ik reed nog 
even bij de boer langs die al schuimbekkend zijn eerste biertje had 
weggewerkt en liet hem de ring zien. Wie weet was er iemand in de 
familie een ring verloren. Ik liet hem de ring zien en met zijn wate
rige pretoogjes bekeek hij het zware geval. “Hmm, niet mijn maat 
en mijn vrouw heeft hem zover ik weet ook nog om, ik zou zeggen 
veel plezier er mee”. Mijn weekend was al goed, mijn leed van de 
afgelopen zoekstilte vergeten. Ik kan het nog steeds. Dit was voor 
mij het neusje van de zalm voor de ‘komkommertijd’.

Klaas Bot

Een frisse neus

Pieterman Metaaldetectors
Zijlsterweg 10, 9988 RK Usquert,  Tel. 0595 - 42 33 82
E-mail info@pieterman-detectors.nl 
Website www.pieterman-detectors.nl

Replacement / Accessory Coils
11” Biaxial Replacement Search Coil – 11COIL-T2*…..$199.00
10” Concentric Replacement Search Coil –10COIL-TEK**..$179.00
8” Concentric Open Face Replacement Coil –8COIL-7TEK**.$119.00
11” Biaxial Accessory Coil –11COIL-TEK**.....$199.00
5” Biaxial Accessory Coil for the T2 – 5COIL-T2*...$139.00
5” Biaxial Accessory Coil – 5COIL-TEK**…..$159.99

Coil Covers
Specially made to protect your coil from abrasion and damage.
11” Biaxial Coil Cover – COVER-11DD…….$19.99
       (used with 11COIL-T2 & 11COIL-TEK)
10” Concentric Coil Cover – F70COVER…….$19.99 
       (used with 10COIL-TEK) 
  8” Concentric Open Face Coil Cover.$19.99
       8COVER-7 (used with 8COIL-7TEK)
  5” Biaxial Coil Cover…….$7.99
       5COVER-CZ3

Teknetics® Padded Carrying Bag
Protects your Teknetics® metal detector from the 
elements. Made of rugged double-stitched nylon 
construction. Includes handy outside zip-pocket for 
extra batteries or small accessories. A must-have item.  
CBAG-T ……$29.95

Lesche Knife
Made from high quality heat-treated tempered steel. The 
ultimate digging tool comes with a durable sheath. 12” 
in length with a 7” serrated blade …$49.95

Armstrap for T2

ARM-STRAP75 ……$11.95

Gold Pick
A serious digging tool; tempered steel head is 
10” long and the edge is 3 1/4 ” wide. The overall length is 19” 
with a durable fiberglass handle and a rubberized hand grip.  
Includes a powerful super magnet attached to the head to 
quickly discriminate iron targets and magnetic hot 
rocks. The tool is well balanced and weighs 2 lbs.  – 
GOLDPICK…$45.00
Teknetics® Stereo Headphones
Designed especially for use with Teknetics® metal detectors 
with true stereo. Utilizes 1/4-inch & 1/8-inch plug. 
Compatible with all Teknetics® models with 1/4-inch & 
1/8-inch jacks. HEADT…$39.95
Teknetics® Pinpointer
Pinpoints exact location of buried metal objects. Designed to 
be used with any of our metal detectors to help find treasures. No 
assembly required, runs on one 9-Volt Battery. PIN POINTER .$69.95
Teknetics® Face Rain Covers
Specially made to protect from weather
FACE-COVER. . ……$10.95*
FACE-COVER13B.…$14.95** 
Teknetics® Battery Compartment Rain 
Cover*
Specially made to protect the battery compartment from 
weather. ELBOW-COVER…$10.95 
* For the T 2 metal detector
** For the Alpha, Delta, Gamma, Omega or G 2 metal detectors

   
 Alpha Delta Gamma Omega G2 T2

Target ID     
Numerical Target ID System  X X X X X
Non-Numerical Category Target ID X X X X X X
Number of Target  ID Categories 8 8 8 8 50 8
Discrimination / Notch      
Number of Tones / Audio ID 3 3 4 4 2 99
Audio ID Tone Choices 3 3 4 4 1 5
Levels of Adjustable Discrimination 6 6 80 65 65 80
Notching Capabilities X X X X  
User Interface     
LCD X X X X X X
Adjustable Sensitivity / Gain X X X X X X
Battery Life Indicator X X X X X X
Operation Status (non-menu driven)    X X 
Depth Readout X X X X X X
Signal Strength    X X 
Running Depth Graph  X X  X 
Pinpoint  X X X X X
Knob Control Interface    X X X
Touch Pad Control Interface X X X X X X
Operation Details     
Search Modes 1 3 2 2 2 2
Discrimination Mode X X X X X X
All Metals Mode  X X X X X
Transmit Frequency 7.8kHz 7.8kHz 7.8kHz 7.8kHz 19.2kHz 13kHz
Ground System     
Preset Ground Balance X X X X X X
Manual Ground Balance   X X X X
Standard Searchcoil     
Concentric 8-Inch Open-Face Coil X X X   
Concentric 10-Inch Open-Face Coil    X  
Elliptical 11-Inch Biaxial
Open-Face Coil     X X
Batteries     
9V Alkaline 1 1 1 1 1 
AA Alkaline      4
Headphone Jack     
1/4 Inch X X X X X X
1/8 Inch X X X X X 
Warranty     
In Years 5 5 5 5 5 5

Vernieuwde openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagmiddag open van 13.00 tot 
18.00 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur

Laatste nieuws 
De nieuwste White’s bulls-
eye Trx pinpointer is niet te 
evenaren. Krachtig en zeer 
robuust. 

€ 159,95
Verlaagde prijs 
White’s Coinmaster nu voor 

€ 229,00

De beste metaaldetector is......... E-Trac, Deus, 
CTX3030, AT Gold of de VX3
Wij kunnen het u niet vertellen, wat we wel weten is dat in het topsegment 
geen slechte metaaldetectors meer zijn. Wat we u ook kunnen vertellen is welk 
model het beste bij u past en dat ze bij ons allemaal op voorraad zijn.

Kom eens kijken in onze vernieuwde showroom, buiten is er ruimte om 
te testen.

Graag tot ziens Wim en Hilda Pieterman
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boekrecensies
De Middeleeuwen: tussen Merovingisch leven  
en de Eindhovense dood

De  metaaldetectorvondst van 
71 8e-eeuwse munten van 
Detectoramateurs Kees en 
Johan ligt vast nog vers in uw 
geheugen. Een groot deel van 
het septembernummer 2013 
van het Detectormagazine is 
eraan gewijd. Nu is die schat 
een van de pronkstukken van 
de tentoonstelling Gouden 
Middeleeuwen in het RMO in 
Leiden. In Nijmegen zijn volop 
activiteiten omtrent Karel de 
Grote. De Middeleeuwen zijn 
hot. De Middeleeuwen zijn 
overal. Zelfs in het moderne 
Eindhoven. 

Gouden Middeleeuwen
De vroeg(st)e middeleeuwen zijn 
het onderwerp van Gouden 
Middeleeuwen, Nederland in de 
Merovingische wereld, 400-700 na 
Chr. van Annemarieke Willemsen. 
Om de lyriek van de titel en het 
onderwerp (“De Vroege Middel
eeuwen zijn dé tijd van het goud.”) 
door te trekken: met dit boek heb 
je GOUD in handen. De omslag is 
betoverend; de vormgeving en het 
formaat zijn prima gekozen. Het 
beeldmateriaal is een boeiende 
mix van vondstmateriaal (ja, vooral 
veel metaal), archeologisch 
kaart en fotomateriaal, historische 
bronnen, reconstructietekeningen 
en groteske verbeeldingen van de 
Merovingen uit de 19e eeuw. Deze 
ingrediënten zijn onmisbaar, maar 
het zijn de indeling, de tekst en 
intermezzo’s die ervoor zorgen dat 
ieder aspect van de Merovingische 

samenleving je grijpt. 
Het boek valt uiteen in twee delen: 
Thuis en In de wereld. Onder Thuis 
valt onder meer het hoofdstuk 
Mensen. Allerlei verschillende 
zaken komen daarin aan bod. 
Onderwerpen als van Doden en 
levenden, Begrafenisrituelen, 
Gezond en ziek, Kinderen, Kleding 
en accessoires en Sieraden en amu
letten lopen vloeiend in elkaar over 
dat je er zelfs niet aan denkt iets 
over te slaan. Zo ontspint zich een 
compleet beeld van wat de 
vroegmiddeleeuwse mens in en 
om zijn huis tegenkwam. In 
weerwil van de vooroordelen over 
deze periode, is de conclusie dat 
“op de meeste plaatsen sprake is 
geweest van stabiliteit en een 
gevoel van zekerheid, waardoor 
mensen konden blijven investeren 
in hun huizen, hun dorpen en hun 
begraafplaatsen.” 
De handelende mens staat centraal 
in Gouden Middeleeuwen: of het nu 
de vroege middeleeuwer, de 
archeoloog of de onderzoeker is. 
Zeker in de Intermezzo’s is er 
ruimte voor het verhaal achter de 
vondsten. Ook Detectormagazine
hoofdredacteur Kees doet zijn 
verhaal (p. 119) over de schat
vondst in Cothen. Geweldig is dat 
er ook de ruimte is genomen voor 
humor, zoals een offerte voor een 
begrafenis (‘warme wijn en cake’; 
‘betaling in goud, zilver en natura, 
binnen drie manen na de 
bijzetting’) en een reisadvies voor 
almandijn (‘U koos voor een 
Rijncruise per platbodem, met een 
overstap in Dorestad.’). Ook de 
vertelling van de uitstapjes van 
auteur Annemarieke naar 

Merovingische plaatsen van 
herinnering laten zien dat je ook 
een boek over een wetenschappe
lijk onderwerp met het hart kunt 
schrijven. 

Karel de Grote
Karel de Grote, Op de grens tussen 
twee werelden van Raoul Bauer is 
een zeer fraaie publicatie met 
paginagrote kleurenillustraties en 
een toegankelijke, zij het soms wat 
lyrische, tekst over Karel (768814) . 
Cultuurhistoricus Bauer besteedt 
niet alleen aandacht aan de 
politieke acties van Karel de Grote 
maar ook aan familiale activiteiten. 
Aangezien Karel 19 kinderen heeft, 
zijn ook zijn daden op dat vlak 
groots te noemen. 
Onderwerpen als de vermenging 

van wereldlijke macht en kerkelijke 
aangelegenheden, de relatie 
tussen de koning en zijn edellie
den, contacten tussen de vorst en 
de onderdanen en de stimulering 
die van hem uitging om kunsten 
en wetenschappen te bevorderen 
komen aan bod waardoor een 
totaalbeeld ontstaat van de 
historische context van de late 
achtste en vroege negende eeuw. 
De krachtige impact van Karels 
regering maakt het verklaarbaar 
dat, zoals Bauer zijn boek begint, 
“Karel de Grote op de een of 
andere manier altijd terug van 
weggeweest lijkt”.

Dood gevonden in 
 Eindhoven
Dat Eindhoven zich graag 

Leon Mijderwijk

Raoul Bauer, Karel de Grote, 
Een keizer op de grens van 
twee werelden (Zwolle 2013)

ISBN 978 90 663 070 70, 320 p., 
€ 62,50. Uitgeverij WBooks,  
www.wbooks.com

Annemarieke Willemsen
Gouden Middeleeuwen, 
Nederland in de Merovingische 
wereld, 400-700 na Chr.
(Zutphen 2014)

ISBN 978 90 5730 944 1, 216 p., 
€ 29,95. Walburg Pers,  
www.walburgpers.nl

museumactiviteitennieuws

presenteert als een moderne stad 
vol techniek valt marketingtech
nisch te begrijpen. Dat de lichtstad 

een middeleeuws verleden heeft, is 
niet in één oogopslag zichtbaar. 
Een kerk in het centrum is vaak een 

goede graadmeter voor de 
ouderdom van een stad. Maar ja, de 
Catharinakerk aan de Eindhovense 
markt stamt uit de 19e eeuw. Je 
moet dus de bodem in om de 
middeleeuwen weer te beleven. Op 
zoek naar de voorgangers van de 
huidige kerk. En dat is gebeurd. 
Aan het begin van de 21e eeuw 
wisten archeologen al dat de oude 
kerk en het kerkhof de moeite 
waard waren. De vondst van een 
kinderskelet was een voltreffer. De 
reconstructie van Marcus gaf het 
middeleeuwse Eindhoven een 
publieksvriendelijk gezicht. 

Gemeentearcheoloog Nico Arts 
schreef er destijds al een even 
publieksvriendelijk boek over. De 
persoonlijke touch van de 
archeoloog maakt het een plezier 
om te lezen. Niet in het minst is het 
boek me bijgebleven vanwege de 
 herkenbare  ontboezeming in het 
nawoord dat hij soms door het huis 
loopt als een ‘verstrooide zombie’ 
en hij zijn gezin dankbaar is dat zij 
geduld met hem hadden. De 
archeoloog en schrijver als mens. 

Karel de Grote-maand 
op Historiën
2014. Het Jaar van Karel de 
Grote. Het 1200e sterfjaar van de 
machtige vroegmiddeleeuwse 
keizer. Zo’n jubeljaar zorgt vanuit 
uiteenlopende motieven voor 
een reeks nieuwe boeken, tijd
schriftartikelen, (meestal heerlijk 
anachronistische) evenementen 
in plaatsen waarmee Karel een 
band had. En, als klap op de 
vuurpijl, is mei Karel de Grote
maand op geschiedenissite 
Historiën.

 11 mei start de Karel de
 Grotemaand op Historiën 
(www.historien.nl). Artikelen, on
der meer over Karels privéleven 
en zijn ongewenste keizerskro
ning. Recensies, documentaires, 

een column, een biografie; alle 
ingrediënten waarop je als lezer 
van Historiën mag rekenen. 
Uitgelicht is het thema ‘Karel de 
Grote en de Angelsaksen’. Dat 
zijn macht groot is op het vas
teland, mag bekend zijn; ook in 
Engeland breidt Karel zijn macht 
uit. Het contact dat Karel de 
Grote heeft met  Angelsaksische 
koningen en edelen, bisschop
pen en abten is intens. 
Als zijn contact met de Angesak
sen iets bewijst, is het dat Karel 
de Grote zich niet laat vangen 
in een nationaliteit. Hij is geen 
Fransman, geen Duitser en ook 
geen Vader van Europa. Hij is 
een strijd en machtswellustige 
en weetgierige vroegmiddel
eeuwse vorst die alle aandacht 
nog steeds verdient.

Nico Arts, Marcus van Eind-
hoven, Een archeologie van 
een middeleeuws kind (Utrecht 
2002).
ISBN 9053452222, 112 p., 
€ 12,95
Uitgeverij Matrijs, 
www.matrijs.com

‘Gouden Middeleeuwen’  

Rijksmuseum van Oudheden

25 april t/m 26 oktober 2014

Gouden Middeleeuwen presenteert nieuwe 
verhalen over het begin van de Middel
eeuwen, de periode ná de Romeinen en 
vóór Karel de Grote. Ontdek dat de Vroege 
Middeleeuwen geen ‘Dark Ages’ waren, maar 
juist gouden tijden. U ziet archeologische 
vondsten uit binnen en buitenland:

•  gouden broches, gespen en halsringen
•  het gevest van het zwaard van de legenda

rische koning Childeric
•  fraai bewerkt glaswerk

Nederland in de Merovingische 
wereld
Met deze veelzijdige overzichtstentoonstel
ling rekent het Rijksmuseum van Oudheden 

af met het sombere beeld 
van de Vroege Middeleeu
wen. Dit is de tijd waarin 
Merovingische koningen als 
Childeric en Clovis over de 
Lage Landen heersen, tus
sen 400 tot 700 na Christus. 
Gouden Middeleeuwen ver
telt hoe 1500 jaar geleden 
het leven was in onze stre
ken en welke rol Nederland 
speelde in de wereldwijde handelsnetwerken 
van het vroegmiddeleeuwse Europa.

Nederlandse topvondsten en  
Merovingisch glas
Natuurlijk is er veel aandacht voor de Neder
landse archeologische topvondsten uit deze 
tijd, zoals de gesp van Rijnsburg, de goud
schat van Olst, de glazen beker van Bergeijk 
en een nieuwe zilverschat van zeventig 
munten uit Cothen. Daarbij is een aparte zaal 

gewijd aan het prachtige, maar 
onbekende Merovingische glas.

Speciaal uit Parijs: het 
zwaard van  
koning Childeric
Speciaal voor deze tentoonstel
ling krijgen de Nederlandse 
voorwerpen gezelschap van 
spectaculaire bruiklenen uit het 
buitenland, zoals vergulde ges
pen uit Londen en een vergulde 
helm uit Krefeld. Uit Parijs komt 

het pièce de résistance van deze tentoon
stelling: het gevest van het zwaard van de 
Merovingische koning Childeric. Het wapen 
werd in 1653 in Doornik gevonden. Na vele 
omzwervingen is het nu in het bezit van de 
Bibliothèque Nationale de France, en wordt 
nog maar zelden uitgeleend.

Extra
22 juni muntendag (zie pag. 39).

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28, 2311 EW Leiden
www.rmo.nl

Gesp van Rijnsburg 
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden  © foto: Erik de Goederen

Muntschat, gevonden bij Cothen
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden
© foto: (voormalig) GeldMuseum Utrecht

Greep van het zwaard van koning Childeric
Collectie en © foto: Bibliothèque Nationale Parijs



       ca. 300 v. Chr.                                                    ca. 23 v. Chr.           ca. 12 v. Chr.                                                                                                                                                                                         ca. 500                                                               1000                                                                                         vanaf 1506                                                     vanaf 1815

IJzertijd Romeinse tijd in Nederland Middeleeuwen Nieuwe tijd - provinciaal   Nieuwe tijd - Willem I
Romeinse republiek keizertijd vroeg midden laat

                                                                             Keltisch (-100 tot 0)       Merovingisch                                                                   Karolingisch Franse tijd (1798-1813)

 1 Zilveren penning Osnabrück, 1270-1297. 14 mm 1,26 gram.

 2 Zilveren 1/8 thaler Neurenberg, keizer Ferdinand III, 1643. 26 mm, 3,63 gram.

 3 Zilveren 6 stuiverstuk of schelling, Groningen, 1691. 27 mm, 3,49 gram.

 4 Zilveren bezemstuiver, Frisia, 1661. 18 mm, 0,94 gram.

 5 Zilveren 2 stuiverstuk, West-Frisia, 1790. 19 mm, 1,40 gram.

 6 Zilveren Kromstaart, Ost-Friesland. 25 mm, 1,65 gram.

 7 Zilveren Tourse Groot, Fivelingo, 13e eeuw. 23 mm, 1,69 gram.

 8 Zilveren 1 stuiverstuk, wapenstuiver Groningen  en Ommelanden 1684. 18 mm, 1,15 gram.

 9 Zilveren kwartje, Willem I, 1823. 21 mm, 3,93 gram.

 10 Koperen 1 cent Willem I, 1827. 22 mm, 3,59 gram.

Gert Lugthart tekst & foto’s
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De aanleiding om dit stukje te schrij
ven was eigenlijk iets wat ik onderweg 
zag, toen ik onlangs van mijn woon
plaats Spijk naar Delfzijl reed. Ik kruiste 
daar de Bierumermaar en deze oude 
waterloop waren ze aan het verbreden 
en uitdiepen. Er lopen in de kop van 
Groningen verscheidene van deze oude 
waterlopen (z.g.n. ‘Maren’). Deze Maren 
voerden vroeger het water uit het ach
terliggende veengebied naar de kust 
(De Eems). Stijging van de zeespiegel 
veroorzaakte opslibbing aan de kust en 
samen met het inklinken van het ont

Tjibbe Noppert

gonnen veengebied in het achterland, 
stagneerde toen de afwatering. Dat 
probleem werd in de Middeleeuwen al 
opgelost door haaks op deze water
lopen een kanaal te graven, ‘De Delf’ 
(Damsterdiep) welke het overtollige 
water uit dit gebied dan via een ‘zijl’ op 
de Eems kon lozen. 

In de 19e eeuw en daarvoor waren er 
nog maar weinig verharde wegen in 

deze regio en om in herfst en winter 
dan met je ‘handel’ langs natte en 
spekgladde kleilanen naar je klanten 
te gaan, dat was bijna niet te doen. De 
handel ging dan ook hoofdzakelijk over 
deze wateren en heel veel van de oude 
wierdedorpen liggen ook langs zo’n 
oude ‘Maar’.

Er is in de loop der eeuwen op deze 
wateren natuurlijk van alles overboord 

gevallen of gegooid, en ook in de aan
liggende dorpen dacht men vaak: Hup, 
‘weg is weg’, en zo belandde er veel 
afval in de plomp. En van deze kennis 
kunnen wij nu gebruikmaken.

Door het steeds groter wordende 
aanbod van water in de laatste jaren, 
blijken de oude ‘maren’ te smal en te 
ondiep om het water snel naar het 
Damsterdiep af te kunnen voeren. Dus 

Baggeren  
in de bagger

‘Baggeren in de bagger’ klinkt niet zo 
aantrekkelijk natuurlijk, maar voor 
leuke vondsten moet je soms wel wat 
over hebben. 
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wat gebeurt er vandaag de dag? Bag
geren en verbreden. 

Na het verbreden en baggeren van zo’n 
‘maar’ laat men de bagger een lange 
periode langs de kant liggen. In deze 
bagger is natuurlijk van alles te vinden. 
Zoekers met weinig geduld, die direct 
aan de slag willen, zullen dus echt moe
ten ‘baggeren’ en dat is in die natte prut 
natuurlijk geen pretje. Verstandiger is 
het om rustig te wachten tot de zaak is 
ingedroogd en over het aangrenzende 
land is verspreid.
Dat langer wachten geeft nog al wat 

voordelen, nl. een dunnere en drogere 
laag waar je met een detector prima op 
kunt zoeken, maar ook de oogvondsten 
liggen nu deels aan de oppervlakte. Zo 
zijn er de afgelopen jaren verscheidene 
van deze maren hier in deze omgeving 
verdiept en verbreed. 

Mijn zwager Henk van Buiten en ik 
hebben allebei in onze eigen woon
omgeving al eens een aantal van deze 
zoektochten zonder detector onderno
men en als ik dan de vondsten van ons 
beiden bekijk, zijn we daar best heel erg 
blij mee. Wij hopen een aantal van jullie 

hiermee te motiveren, om ook eens te 
gaan ‘Baggerzoeken’. Wij wensen jullie 
in ieder geval heel veel succes.

Tjibbe Noppert

Geachte lezers, 
Om meteen met de deur in huis te vallen: 
ik ben Ronald ’t Hart en deeltijdstudent 
archeologie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Momenteel ben ik bezig met 
mijn afstudeeronderzoek. Dit onderzoek 
gaat over het voorkomen van Romeinse 
munten in het Vrije Germanië, iets speci
fieker: de provincies Friesland, Drenthe, 
Groningen, Overijssel en het deel van 
Gelderland boven de Romeinse limes (en 
tevens een stukje Duitsland). Ik houd mij 
onder andere bezig met de vraag hoe 
Romeinse munten daar gekomen zijn en 
wat de Germanen daar vervolgens mee 
deden? 

Een belangrijk deelaspect van mijn on
derzoek is het maken van een inventari

satie en daaraan gekoppeld een versprei
dingskaart van de gevonden Romeinse 
munten in het hierboven genoemde 
gebied. Ik ben al aardig op weg, aange
zien ik van het geldmuseum medewer
king heb verkregen en alle gegevens 
uit Numis heb mogen ontvangen. Ook 
heb ik alle vondstmeldingen uit Archis 
geïnventariseerd. 

Echter één van de belangrijkste bronnen 
heb ik nog niet benaderd, namelijk de 
mensen van de metaaldetectie. 
Mijn vraag is dan ook of jullie nog niet
aangemelde Romeinse munten uit dit 
gebied hebben en deze gegevens met 
mij zouden willen delen. Hierbij is een 
precieze locatie niet per se noodzakelijk, 
een iets grovere geografische aandui

ding is voor mijn onderzoek voldoende. 
Ik zal zeer verheugd zijn met iedere 
melding die ik zou mogen ontvangen. 
Wellicht overbodig te noemen dat ik op 
wetenschappelijke basis alle gegevens 
anoniem verwerk, maar mocht iemand 
met naam genoemd willen worden, dan 
is dat uiteraard geen probleem.

Ik hoop op een vruchtbare oproep en wil 
bij voorbaat alle melders hartelijk danken 
voor hun medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ronald ’t Hart
r2.t.hart@student.vu.nl

OPROEP…

De DDA is een vereniging voor  
amateurs, maar ook dóór amateurs.  

De vereniging draait op vrijwilligers met 
passie voor de hobby.

We zijn specifiek op zoek naar vrijwilligers (m/v) als:

Penningmeester - bestuursfunctie, enige boekhoudkundige ervaring is  

wel handig.

EHBO-er en/of BHV-er - voor de ledendagen (deelname aan de  

zoekwedstrijd is dan gratis).

Medewerker - voor de ledendagen.

Voor meer info kun je mailen naar: voorzitter@detectoramateur.nl.

Coördinator determinatieteam - op ledendagen  

en determinatiedagen, alsmede voor de Vraagbaak in het Detectormagazine. 

Uitwerken determinaties voor het Detectormagazine. 

Enige kennis en ervaring op het gebied van metaalvondsten is een pré.

Voor meer info kun je mailen naar: redactie@detectoramateur.nl.

Amateurs
gezocht!

Nieuwe  
gezichten
zijn altijd  
welkom!

??

??

??
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Mercurius
Hennie de Graaf vond bij grondwerk
zaamheden een bronzen beeldje van de 
god Mercurius. Ondanks dat de armen 
en onderbenen zijn afgebroken ziet 
het er nog gaaf uit. De breukvlakken 
tonen aan dat ze al lang geleden zijn 
afgebroken. De totale hoogte is 55 mm 
en vrij klein door het ontbreken van 
de onderbenen. Het beeldje is nog bij 
Restaura in Limburg voor conservering 
en schoonmaak.

Mercurius is de god van de handel en 
wordt, vergeleken met andere beeldjes, 
het meest gevonden. Deze Mercurius 
is voorzien van vleugeltjes, maar niet 
verder aangekleed. Mercurius was een 
populaire god.

Mars
Johan Koning vond op een akker het 
beeldje van de god Mars. Ook dit 
beeldje was niet groot. De maten zijn: 
lengte 54 mm, breedte 25,6 mm. De 
rechterhand ontbreekt en de linkerarm 
is net als de voetjes geheel verdwenen. 
De vele details zijn nog goed zichtbaar. 
Hij draagt een licht verhoogde helm. 
Mars is de god van de oorlog. Zijn vaste 
attributen zwaard in de ene hand en in 
de andere hand een schild ontbreken. 
aan zijn Korinthische helm is hij duidelijk 
herkenbaar.

Dit soort godenbeeldjes werd meestal 
geplaatst in (kleine) huisaltaren, waar 
aan deze godheden offers werden 
gebracht.

Beide beeldjes hebben nog een mooie 
patina waaruit we kunnen afleiden dat 
ze diep in de aarde hebben gezeten. 
Hennie vond het beeldje bij grondwerk
zaamheden en die van Johan is vermoe
delijk met het hekkelen van een sloot op 
de akker tevoorschijn gekomen. Beide 
beeldjes hebben gelukkig niet geleden 
door bemesting. De beeldjes zijn ge
meld bij de provin ciale steunpunten van 
NoordBrabant en Utrecht.

Romeinse godenbeeldjes zijn vooral 
bekend geworden door de talrijke 
terp afgravingen in Friesland en Gro
ningen. Dit waren meestal complete 
beelden van diverse grootten. Beeldjes 
die buiten de terp afgravingen worden 
gevonden, komen vaak van akkers waar 
opgebrachte terpgrond werd gebruikt 
als bemesting van meestal de arme 
gronden. Wel zien we tegenwoordig ook 
buiten het noordelijke gedeelte van ons 

land steeds meer beeldjes tevoorschijn 
komen. Niet van bemeste akkers, maar 
van plaatsen waar in die periode bewo
ning was, of waar beeldjes zijn geofferd.

Tekst:  
Johan Koning, met dank aan Hennie de Graaff.

Foto’s:  
Mercurius  Hennie de Graaff,  
Mars  Kees Leenheer, Johan Koning.

Literatuur: 
Detectormagazine 131, september 2013, Go
denbeeldjes uit de Romeinse tijd, E. Kramer.

Internet, o.a.:  
www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis/ 
verhalen/romeinsegodeninnederland

Twee bronzen Romeinse 

    godenBeeldjes

In 2013 zijn in de gemeenten 
Aalburg en Cothen  
met behulp van  
metaaldetectoren  
twee bronzen Romeinse  
godenbeeldjes gevonden.   
             



liep naar mijn fiets had de 
boer een dikke tros wortels 
in mijn fietskratje gelegd. 
Zoiets is wel mooi om mee te 
maken.” 

Hij vind alle vondsten die hij 
doet leuk, van zijn scherpste 
Gelriaduit uit 1763 tot aan 
glazen flesjes. Van zijn oudste 
vondst had Rinco in eerste 
instantie niet door dat het zo 
oud was. 
“Op een dag ging ik op uitno
diging van iemand met hem 
mee zoeken samen met nog 
een piepster. In die periode 
had ik net een nieuwe metaal
detector gekocht; een Safari 
Minelab. Ik was nog onbe

kend met het apparaat maar 
zocht zo goed en kwaad als 
het ging de akker af. Op een 
gegeven moment kreeg ik 
een ‘lelijk’ signaal. “Toch maar 
opgraven”, dacht ik en zette de 
schep in de grond.
Ik raapte een voorwerpje op 
wat op een benen spin
steentje leek. Ik wreef hem 
schoon en er bleken twee 
kleine bronzen pennetjes in 
te zitten. Hij bestond uit twee 
delen die met de bronzen 
pennetjes aan elkaar vast 
waren gemaakt waardoor ik 
hem met de metaaldetector 
had kunnen vinden. Door 
Johan Nikolay van de RUG 
werd de spinsteen gedateerd 

tussen 500 en 700 jaar na 
Chr., “hoewel een datering in 
de hierop volgende eeuwen 
(700-900) ook niet is uit te 
sluiten. Dergelijke spinklos-
jes zijn moeilijk te dateren, 
hoewel de versiering inderdaad 
kenmerkend is voor de vroege 
middeleeuwen”, aldus Johan 
Nikolay. Karolingisch dus! Mijn 
mooiste vondst tot nu toe!”

Een ‘kippenvelmoment’ was 
de vondst van een prachtige 
zilveren Willem II gulden uit 
1848. 
“Ook op uitnodiging van een 
collega gingen we zoeken 
op een akker/grasland. We 
gingen vroeg weg; tegen 

07.00 uur om het maximale 
uit de dag te halen. Het was 
een nieuwe plek en we gin
gen eerst even kennis maken 
met de eigenaar en koffie 
met hem drinken. Wij hadden 
voor wat lekkers bij de koffie 
gezorgd (dat hoort erbij hé). 
Ik begon zoals altijd met 
goede moed maar vond in 
eerste instantie alleen maar 
rommel zoals blik en folie. Op 
een gegeven moment had ik 
genoeg van dergelijke vonds
ten. Ik besloot een andere 
hoek van dit slechte perceel 
op te zoeken. Daar was het 
al niet veel beter, nu kreeg ik 
helemaal geen piep meer. 
Na een uur zoeken kreeg 

               Rinco Jongeling: interview    met een beginnende, enthousiaste zo eker!

Rinco Jongeling is 37 jaar, 
zoekt nu ruim vier jaar, maar 
wel met heel veel plezier. De 
aanleiding was voor Rinco 
echter minder prettig. 
“Ik deed regelmatig aan 
wielrennen. Op een gegeven 
moment moest ik een opera

tie ondergaan waarna door 
de operatie het wielrennen 
niet meer ging. Toen ik op een 
herfstachtige avond wat doel
loos zat te surfen op internet 
zei ik tegen mijn vrouw dat ik 
weer een hobby wou. Ze zei: 
”Koop dan een metaaldetec
tor”. Verhip! Ze had gelijk!, dat 
had ik namelijk jaren daarvoor 
een keer genoemd, maar al 
snel weer vergeten. Zo gaan 
die dingen soms nietwaar? Ik 
ging meteen op internet zoe
ken en heb uiteindelijk een 
metaaldetector, een Garret 
Ace 250 gekocht. Ik vertelde 
dit de volgende dag aan mijn 
collega, die zo enthousiast 
was dat hij er gelijk óók een 
bestelde. 

Een paar dagen later gingen 
we samen onze detectors op
halen. De dag daarna gingen 
we zoeken op het land van 
een andere collega van ons. 
Mijn eerste vondst  waarvan 
ik tot op de dag van vandaag 
nog niet precies wist wat het 
was  was een koperen rond 
schijfje, (= een 5 Pfennig Osna-
bruck Stadt,18e eeuw). 

Ik vond het meteen een fan
tastische hobby! Ik verheug 
me ook altijd enorm op een 
zoekafspraak. In het begin 
lieten we ons door niets tegen 
houden, ook al was het weer 
zo slecht dat er zeker drie kilo 
klei aan je laarzen bleef han
gen en je door de stortregen 

tot aan je onderbroek was 
doorweekt. Waarschijnlijk heel 
herkenbaar voor meerderen 
onder ons.” 

Rinco zoekt het meest op ak
kers in de nabije omgeving. 
“Op de akkers maak ik niet 
echt veel mee, maar dat hoeft 
ook niet. Ik geniet vooral van 
de rust en er even uit zijn. 
Dat is al moeilijk genoeg 
met een gezin met jonge 
kinderen en een drukke baan. 
Af en toe heb je dan even 
een ‘ZEN’moment nodig en 
dat heb ik gevonden in deze 
(ont)spannende hobby. Een 
tijdje geleden was ik aan het 
zoeken op een akker waar ik 
regelmatig kom. Toen ik terug >>

Foto’s / interview: Gert Lugthart

0 Eerste vondst; koperen 5 Pfennig 
Osnabruck Stadt, 1726? 3.57 gram 
diameter 24 mm.

1 Benen Karolingische spinsteen van 
been met bronzen pinnen, periode 
500 tot 700 na Chr.

2 Zilveren Willem II gulden uit 1848. 
9,74 gram, diameter 28 mm.

3 Koperen solidus van Christina uit 
Riga (Letland) uit 1650, 0,54 gram, 
diameter 15 mm.

4 Zilveren uitsnede van Wilhelmina 
van zilveren dubbeltje uit 1939, 
12 mm.

5 Zilveren reaal gewicht 5,98 gram, 
diameter 22 mm.

6 Koperen duit van Gelria 1763, 
gewicht 2,87gram, 21 mm.

7 Bronzen of koperen mesheftje, 
lengte 74 mm, breedte 10 mm.

8 IJzeren kanonskogel van 7,5 kilo 
diameter 12 cm, ijzeren kogel van 5 
cm en loden musketkogels.

9 Afzonderlijk van elkaar gevonden 
tinnen miniatuur kop en schotel, 
resp. 45 mm en 69 mm.

1 8 1 9
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>> ik zowaar een mooi helder 
signaal in de koptelefoon. 
Ik groef het voorwerp op. 
Opeens had ik tot mijn 
grote opwinding een zilveren 
gulden in mijn hand liggen. 
Ik schreeuwde over de akker 
naar mijn zoekmaten en die 
kwamen aangesneld om mijn 
topper te bewonderen. Dit 
was de mooiste vondst van 

de dag en tot op heden 
een van mijn mooiste 
zoekmomenten.”

Niet alle vondsten wor
den gelijk herkend en 
verdwijnen soms bijna 
in de prullenbak. 
“Ik vond eens een klein 
zwart aangekoekt 

voorwerpje dat ik eigenlijk 
wilde weggooien. Ik schudde 
na thuiskomst mijn vondsten
tas met veel modder en de 
gevonden voorwerpen in 
de spoelbak in de keuken. Ik 
spoelde ook dit voorwerpje 
af, dacht dat het niets was 
en gooide het op de bult 
afval maar herkende opeens 
de vorm van een hoofd. Het 
bleek een uitgesneden hoofd 
van Wilhelmina te zijn van een 
dubbeltje uit het jaar 1939. Na 
determinatie op een forum 
wist men mij te vertellen dat 
in de oorlog de Duitsers ver
boden hadden een afbeelding 
van Wilhelmina te dragen of 
te tonen. Dit droeg men dan 
symbolisch bij zich als vorm 

van verzet. Dat vind ik dan 
weer heel bijzonder.”

Ook zoekt hij tenslotte wel 
eens met een magneet in 
groepsverband. 
“Op zondagmorgen om zeven 
uur spraken we een keer er
gens af. Met de magneet heb 
ik daar een hele zware ijzeren 
kanonskogel gevonden. Die 
haalde ik er niet echt gemak
kelijk uit, maar is voor mij wel 
een toppertje! 

Eigenlijk had ik deze hobby al 
veel eerder moeten ontdek
ken. Elke keer geniet ik weer 
van het zoeken en kijk ik er 
naar uit. Als het te lang duurt 
gaat het kriebelen. Deze 

hobby is echt een blijvertje en 
ik hoop dat we met z’n allen 
nog lang mogen blijven zoe
ken, maar dan moet iedereen 
zich wel aan de spelregels 
houden...
Wat ik ooit nog wel eens zou 
willen vinden is een mooie 
munt, een zilveren Romein. 
Een gouden dukaat lijkt me 
ook wel mooi, maar welke 
zoeker wil dat nou niet?!” 

Rinco of ‘idig2’ (mijn pieppiep 
nickname) 

10 Glazen flesjes (inktpotjes, medi-
cijn- en geurflesjes). 

11 Zilveren Wilhelmina gulden uit 
1924. 

12 Koperen rijwiel belastingplaatje 
1934/1935.

13 Koperen gesp 16e eeuw.
14 Koperen luniahanger, paardenhan-

ger. 17e-18e eeuw. 
15 Bronzen knopgewicht “5 

 dekagram”... 
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de nieuwste metaaldetectorrevolutie van 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 

van goede signalen op met rommel 
verontreinigde terreinen. En als het 
warm wordt, gaan we er het water mee in.

€ 2395,00 
incl. 21% BTW

 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 bij ons      

 voor deze metaaldetectors ongewijzigd!

+  De CTX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan 
dus prima voor het waadzoeken gebruikt worden.

+  De CTX3030 is voorzien van GPS (Global Positioning 
System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt, 
bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee 
invoeren.

+  Met de CTX3030 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 IJzer discriminatie via Smartfind 2.

+  Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte 
balans.

+  De CTX3030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engels, 
Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Rusisch, Turks 
en Pools.

Garantie: 3 jaar

CTX 06  
Smart Coil

Replaceable 
Battery Pack

Waterproof
Headphones

WM 10  
Wireless Module CTX 17 Smart Coil

Incl. WM 10 en batterijhouder

DETECH  SEF 
dieper en stabieler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan 
de originele schijven, gaan dieper en de 
pinpointing is beter.
Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht 
zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of 
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een 
grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht. 

POWERLIFT NU MET  
VERDUBBELDE KRACHT!
 
Dubbel zo sterke richt-
magneet van neodymium.  
De nieuwe Powerlift is 
een stuk robuuster dan 
de oude,maar heeft 
aan handzaamheid 
niets ingeboet. Deze 
krachtpatser trekt meer 
dan 40 kilo, dubbel 
zoveel als de vorige. 
Door een andere produc-
tiewijze is deze magneet echter goedkoper 
dan de oude Powerlift.

PRIJS:  79,50 euro

 8”x6” 12”x10”  15”x12”  18”x15”
Minelab E-Trac / Expl / Safari  ✔  ✔ ✔ ✔

Minelab Sovereign                          - ✔ ✔            ✔
Tesoro Tejon, Lobo, Vaquero, Cibola  ✔ ✔

Tesoro alle andere landmodellen  ✔ ✔

White’s DFX, MXT, M6       - ✔            ✔  ✔
White’s Prizm       ✔ ✔            ✔ -
XP G-Maxx en ADX   - - ✔ -
XP Gold Maxx Power  - - ✔ -
Garrett Ace ✔ ✔ ✔ -
Fisher F75 - - ✔ -
  159,00 189,00 199,00 225,00

e 39,90

Voor Minelab,  

Tesoro, White’s,  

XP, Garrett  

en Fisher

Volop informatie over 
metaaldetectors, zoek-
technieken, vindplaatsen, 
vond sten en langver-
borgen zoekgeheimen. 
360 pagina’s en rijk 
geïllustreerd met meer 
dan 400 foto’s en  

 tekeningen in kleur. Meer  
           dan 1000 afb. van vondsten.
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en 
Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en 
boek- en munthandel.
Bestellen bij Detect: maak 39,90 euro over (portokosten gratis) 
over op GIRO 4838918 t.n.v Detect te Enschede.  
Vanuit Belgie:  Maak 39,90 + 3,00 euro porto over naar onze Bank: 
IBAN NL57RABO 0396743870  SWIFT: RABONL2U naar DETECT in 
Enschede Vergeet niet je volledige naam en adres aan ons door te 
geven bij de banktransfer of via: info@detect.nl  Kies de bijbeho-
rende code voor het boek in de juiste taal: NL003 (Nederlands).

POWERLIFT
NIEUW!

2e gewijzigde druk

DETECT - GERT GESINK
Importeur 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!



De Excalibur II kent twee 
uit- uitvoeringen, met 25 en met 
20 cm zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsy-
steem.

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

langs de waterlijn veel minder zwaar is.
De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.
Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdicht-

heid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.                         

X-TERRA 505€€ 599,-

 
26 cm 
wide scan 
(DD)  
schijf
e 166,-

 
26 cm 
elliptische 
schijf
e 166,-

Minelab is overtuigd van de kwaliteit die ze maakt en geeft maar liefst 
3 JAAR GARANTIE! 

-  Deze Minelab PRO-FIND 25 pinpointer geeft door 
een versnelling van de pieptonen aan wanneer je 
het metalen voorwerp nadert. Dat is een enorme 
verbetering t.o.v. de oude pinpointers.

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

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

 Reeds honderden verkocht!

€ 1399,-
Excalibur II

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van 
zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere 
‘recoveryspeed’ hersteltijd, waardoor je meer goede 
voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden! 
Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

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

weinig rommel op te 
graven, hoge gevoelig-
heid voor kleine muntjes 
en een heel goed dieptebe-
reik voor normale voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm wide scan 
zoekschijf (gespaakt), die breed de 
grond in gaat en bij elke zwaai meer 
grond afzoekt dan detectors die met concentrische 
zoekschijven zijn uitgerust.

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

Ten opzichte van zijn voorganger, de 
X-Terra 50 heeft de X-Terra 505 de 
mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven 
met verschillende frequenties eronder 
te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option. 
schijf 3 of 18,75 kHz. Verder is de 
discriminatieschaal, de gevoeligheids-
schaal en zijn de identificatienummers 
uitgebreid waardoor je meer dieptebe-
reik hebt en de keuzemogelijkheden 
worden verfijnd.

De X-Terra 305 heeft t.o.v. de 30 een 
extra discriminatie programma, hand-
matige grondontstoring, een frequentie 
regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Terra 305 
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

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.

X-TERRA

X-TERRA 305

€ 429,-

   X-TERRA 705

 € 729,-

MINELAB

€ 995,-
Zonder extra accessoires

De Safari geeft veel waar 
voor zijn geld en verslaat  
alle machines van de concurrent in zijn prijsklasse.

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

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC. Via e-mail 
kunnen programma’s uitgewisseld worden met andere zoekers. De basistechniek 
van de E-Trac komt van de Explorer SE, maar het software programma is compleet 
vernieuwd en uitgebreid.

1495,-

€ 149,50

Zie voor onafhankeli-
jke beoordeling op het 
Internet (Minelabown-
ers) en maak contact 
met de nu al talloze 
E-Trac bezitters.

- Nog snellere processors, waar-
door o.a. minder camouflage 
van ijzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht 
worden waar extreem veel ijzer 
ligt, de E-Trac ‘slaat niet dicht’ 
maar pakt de goede metaaltjes 
eruit!

- Groter dieptebereik, o.a. door 
grotere schijf van 27,5 cm, 
maar ook door een hogere 
Gain te gebruiken, daar waar 

het kan.
- Ultra lichte schijf en een andere 

hoek van de handgreep,  
waardoor de algehele balans 
beter is.

-  Via de PC en een USB kabel 
uitwisselbare programma’s, 
waardoor je niet zelf de expert 
hoeft 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.

Nieuw!   
Aanbieding zolang de voorraad 
strekt!   
Voor slechts € 50,00 een SEF schijf van 
20 x15 cm bij aankoop van een E-Trac.

DETECT - GERT GESINK
Importeur 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!

Let op: 
tijdelijk bij de X-Terra 305 

een gratis KOSS koptelefoon 
t.w.v. € 69,00

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!  
 

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 zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie 

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

Cibola 8 469,-

Cibola & Vaquero, 
twee krachtige middenklassers

Tejón

Cortes

Vaquero

8 569,-

Twee nieuwe zoekschijven van 
Tesoro voor Tejon, Cibola, Vaquero 
en Lobo (4-pins)
15 cm concentrisch voor e 149,—
12x10 inch DD schijf voor e 225,—

8 349,-

Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-up 
detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu uitgerust 
met een superlichte 15 cm of 20 cm schijf, waardoor deze nog geschikter is 
op stort en terreinen met veel ijzer.

  Compadre met 15 cm schijf  8 249,-
  Compadre met 20 cm schijf  8 269,-

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

Niets is minder waar! 

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

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook  
voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe 
schijven: een concentrische van 15 cm en een 
wide scan van 25 x 30 cm.  
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor 
grote terreinen met weinig vervuiling, klei en 
andere zware grond.

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

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 schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine  
15 cm concentrische schijf voorradig. De Lobo is in twee 
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met 
21 x 24 cm concentrische schijf. 

Respectievelijk 

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

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

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

 
Kleur: blauw, zwart en grijs.  

Licht-gewicht: 1,3 kilo.  
 

 
Grondontstoringknop die secuur moet worden 
afgeregeld. Inlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt).  
Trekschakelaar met dual discriminatie.

Compadre

8 869,-

8 669,-

8 749,-

Silver µMax

Lobo Super TRAQ

8 849,- en 8 899,-

DDA LEDEN:

ZONDER INRUIL 

5% KORTING

Drie vederlichte TESORO reuzen! 
(Cortes, Tejón, DeLeón)

DeLeón

CIBOLA  
HOLLANDIA499,-

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

De aanleiding voor het laten maken van 
een Nederlandse versie van de Cibola, de 

Cibola Hollandia is, dat met name een aantal 
archeologische bedrijven graag een vaste ‘Alle Metalen 
Stand’ met een basistoon op hun detector wilden hebben.  
Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanig 
afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde 
‘ijzertijdscherven’ opgezocht kunnen worden. Op de 
gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil 
gemaakt worden tussen het ‘goede’  (smeedijzer) ijzer en 

het ‘slechte’ ijzer (gietijzer).
De Cobola Hollandia is als deze is uitgerust met een ellip-
tische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische 
doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op 
gemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein 
ijzer. En toch een detector met een makkelijke bediening 
die nog geen kilo weegt. De Cibola Hollandia heeft een 
Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid 
i.p.v. sensitivity en threshold heet nu gewoon basistoon. 
Warm aanbevolen voor stadsgrondzoekers!

Nieuw!  

Keuze tussen een  

elliptische  DD schijf of 

een 21 x 24 cm concen-

trische schijf voor 

 € 499,00

DETECT - GERT GESINK
Importeur 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!
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2.  Hendrik II, sol parisis/demi gros de Nesle, 
Parijs 1550. Ø 27 mm. 2,40 gram.

5.  Hendrik III, double sol parisis, Montpellier 
1575. Ø 24 mm. 2,91 gram..

9.  Pius IV of V, carlino, Avignon 1559-1572.  
Ø18 mm. 0,80 gram.

14. Pius IV, carlino, Avignon 1559-1565.  
Ø 17 mm. 0,69 gram.

‘De schat van 
Hans en Grietje’

In het vorige magazine is tot onze spijt op het 
laatste moment toch iets verkeerd gegaan. 
Van een paar munten zijn de voor- of achter-
kant verdwenen.

dealerpagina
GRONINGEN

Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /  
Garrett / Teknetics / White’s / Nokta / inruil 
mogelijk

Zijlsterweg 10, 9988 RK  Usquert 
Tel. 0595-423382  06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl  •  info@pieterman- 
detectors.nl

FLEVOLAND

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

Kerkpad 18, 8316 DB  Marknesse N.O.P.
Tel. (0527) 20 39 29, mobiel 06-22242848
flevodetectors@planet.nl
www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND

Handelsonderneming  
D. J. Laan
Golden Mask / Maz / Tesoro / Minelab / XP / 
C.Scope / Fisher / Bounty Hunter / White’s / 
Troy / Garrett beveiligsdetectie 
Importeur: Golden Mask / Viking / Maz / 
ProTectors /Greenlight Publishing boeken / 
Anderson detectorstelen + accessoires

Koningstraat 1-3, 1777 AA  Hippolytushoef  
Tel. (0227) 59 32 86, 06-20227790 (Dirk Jan) 
06-13745021 (Mathijs)
info@djlaan.nl  •  www.djlaan.nl

OVERIJssEL

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

Hengelosestraat 298, 7521 AM  Enschede  
tel. (053) 430 05 12
info@detect.nl  •  www.detect.nl

UTRECHT

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

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

Fortika Company detectie- 
systemen
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 • IJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl • tel. (030) 761 05 21
www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
www.jeohunter.nl  • www.goldenking.eu

GELDERLAND

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

Mortelweg 1B, 6551 AE Weurt - Nijmegen 
(Nijmegen)
Tel. 024-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl  
www.arena-metaaldetectors.nl

NOORD-BRABANT

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

Breukrand 215, 5403 LG, Uden 
Tel. 0413 - 25 95 97, Mob. 06 - 44 32 44 16  
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.nl

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

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 11 99, fax: (073) 548 11 95
info@gelan.nl  •  www.gelan.nl

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

Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
Tel. (0492) 57 45 25
info@metaaldetector.nl 
www.metaaldetector.nl   •  www.tesoro.nl

BELGIë

Belgadetect (Calmeyn Jean Pierre)
White’s / Black Knight / Tesoro / Minelab / 
diepzoekers / onderwater detectors / pijp- en 
leidingdetectors / bodem radar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten / 
detector verhuur / opsporingsservice

Hagedoornstraat 12, 8800 Roeselare,  
West-Vlaanderen, België
Tel. 051/20.50.06, fax 051/24.07.55
Gsm: 0477/31.66.56
jpcalmeyn@telenet.be  •  www.belgadetect.be

dealerpagina

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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen kabels meer, ook niet op de zoekschijf, de 
schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het 
huis. 

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige 
handleiding. 4 zoekfrequenties naar keuze. Het huis is 
afkoppelbaar. Superlicht, de detector weegt nog geen 
1000 gram. De steelverbinding is binnen 3 seconden 
geheel in te schuiven tot een klein pakketje. Draadloze 

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

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

(zolang de voorraad strekt ADX 150 met 
oude stelen voor € 429,00)

Nieuw!  

alle analoge modellen  

worden geleverd met de  

supersonische  

Deus stelen!

ADX 150 en ADVENTIS II 
specificaties:
 
•	 Buitengewoon	goede	werking
•	 Lichtgewicht	(1500	gram)	en	

perfecte balans
•	 Analyse	van	de	signalen	door	

microprocessors
•	 2	Standen:	alle	metalen	en	

discriminatie
•	 Zeer	precies	discrimineren	(d.m.v.	

knop) en 2 kanalen
•	 Grond	Balans	(alleen	ADVENTIS	II)
•	 Alle	toestellen	zijn	voorzien	van	

ingebouwde transmitter
•	 Draadloze	hoofdtelefoon	(WS	2,	

WS	3)	te	gebruiken
•	 Frequentie	veranderen	om	storing	

te	vermijden	(Freq	1/Freq	2)
•	 Kanaal	veranderen	voor	de	

draadloze	hoofdtelefoon	(ch1/ch2)

•	 Nieuwe	22	cm	wide	scan	
zoekschijf inclusief beschermkap

•	 Zeer	stevige	zoekschijf	kabel.
•	 Kabel	heeft	genoeg	lengte	om	v/d	

detector heupmodel te maken.
•	 Eigen	ontwerp	waterdichte	

zoekschijf aansluiting.
•	 Waarschuwing	voor	een	bijna	lege	

batterij
•	 Werkt	op:	8	Alkaline	batterijen	van	

1,5	Volt.
•	 Batterijduur	Alkaline	batt.	45	tot	

50 uur.
•	 Zeer	lichte	doch	robuuste	

behuizing
•	 De	stelen	bestaan	uit	3	delen
•	 Heuptas	die	gelijktijdig	als	

regenhoes dient.
•	 Wordt	geleverd	met	Beschermkap,	

Heuptas en hoofdtel.

De eerste topdetector met standaard Nederlands-talige software!De eerste topdetector met standaard Nederlands-talige software!

Deus nl 3.2 compl. met WS-5  € 1569,00 
Deus nl 3.2 standaard   € 1495,00
Deus nl 3.2 (zonder WS-4) € 1206,00
Deus nl 3.2 lite (zonder huis)  € 895,00 Nieuw:  WS-5  Dichte hoofdtelefoon voor de Deus nl  € 349,00

Draadloze hoofdtelefoons WS 2 (met 2 kanalen) 175,00   
 WS 3 225,00
De	Franse	fabrikant	van	XP	heeft	speciaal	voor	zijn	detectoren	twee	draadloze	
hoofdtelefoons	laten	ontwerpen.	Met	een	XP	(uitgezonderd	de	ADX	100)	kan	
de	zoeker	nu	zonder	die	lastige	hoofdtelefoondraad	op	pad.	Geen	hinder	van	
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
De	WS	2	is	opvouwbaar	en	klein	en	weegt	70	gram.		De	WS	3		is	een	robuuste	
hoofdtelefoon	van	hoge	kwaliteit,	uiteraard	zonder	snoer.	Beide	hoofdtelefoons	
worden	geleverd	met	oplader,	waarmee	de	kleine	oplaadbare	Lithium	batterij	
(7	gram)	die	in	de	hoofdtelefoons	zitten	worden	opgeladen.	Oplaadtijd	2	uur.	
Batterijduur	50	uur.

GoldMAXX Power   
De GoldMaxx Power is een buitengewone 
detector, omdat deze dieptebereik en 
gevoeligheid combineert.  Dit is mogelijk 
omdat dit een hoog frequente detector is. 
Hoge frequenties zijn nodig om de gewenste 
gevoeligheid te krijgen om zeer kleine 
muntjes en vertikaal liggende munten en 
voorwerpen te detecteren.
De Gold Maxx Power is toegerust met 
speciale filters zodat zoekers meer goede 
vondsten doen op sterk met ijzer vervuilde 
zoekterreinen. Deze detector is mede door 
de wide scan zoekschijven zeer effectief op 
zwaar gemineraliseerde grond. Batterijduur 
45 tot 50 uur.
Dit is een professionele detector met het 
gewicht van een middenklasser!
 

18 KHZ

925,00

595,00

G-MAXX II    
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	de	Adventis	II	en	de	Gold	Maxx	II	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.	Batterijduur	45	tot	50	uur.	Zijn	gedrag	en	zijn	stabiliteit	
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.
 

4,6	KHZ

495,00

825,00

Nu uit voorraad leverbaar!
28 cm DD XP Deus zoekschijf met beschermkap 
en ondersteel. (nu al de meest populaire schijf 
voor de Deus)

Wordt geleverd in originele XP doos. 
Bestelnummer XZ1785.  
Prijs incl. btw  

€ 369,00 
Verkrijgbaar via onze 
webwinkel en via 
onze erkende  
XP dealers.

DETECT - GERT GESINK
Importeur 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!



            

van:

>>

l jaren recycle ik, samen met mijn vrouw die onze 
vrachtwagen bestuurt, oude metalen. Op een ochtend 
hoorde ik van mijn vrouw dat ik die dag niet mee 
hoefde omdat er al voldoende mensen meegingen. Ik 

dacht: Kan ik er mooi even tussenuit piepen met mijn piepstok. 
Tegen negen uur in de ochtend vertrok ik met mijn brommo
biel naar mijn favoriete akker. Op deze akker had ik namelijk 
al vaak Romeins gevonden. Ik had als enige toestemming van 
de boer om er te mogen zoeken en had ook al vaak overleg 
gehad met de archeoloog van dat gebied.

Ik kwam aan bij de locatie, haalde mijn spullen uit de brom
mobiel en stapte het weiland op. Het was mooi weer en de 
zon scheen. Het gras was al aardig lang wat ik wel jammer 
vond, want dat zoekt een stuk moeilijker. Ik besloot toch te 
gaan zoeken. Na ongeveer twee uur zoeken en een hoop ver
sleten duiten en drie Romeinse bronzen assen verder, kreeg 
ik een zwak signaal bij een graspol van wel 25 cm hoog. Mijn 
metaaldetector gaf echter wel een goed nummer aan en het 
signaal was ook wel scherp. Ik stak een gaatje van vier steken 
in het vierkant. Ik draaide de pol om…… 
Aan de onderkant van de pol zag ik een klein gouden muntje! 
Ik pakte hem met bonzend hart op en zag meteen dat 

A het een Romeinse 
keizer was. Ik riep: 
“Eindelijk gerechtig
heid”, na al die maan
den zoeken met dan 
weer snikheet weer 
en dazen die je ste
ken, dan wel ijskoude 
dagen met sneeuw 
en bevroren vingers 
en tenen. “Eindelijk 
gerechtigheid”; ik 
deed een kort schiet
gebed naar boven en 
belde daarna meteen 
mijn vrouw en zei: 
“Ik heb goud, ik heb 
goud, een Romeinse 
gouden munt”. Haar 
reactie was ook overweldigend: “Is het echt waar joh, is het 
echt waar?! Goed zo joh!”. Ik zocht nog een uurtje verder en 
voelde continue of de munt nog wel in mijn broekzak zat. Na 

een uur stopte ik ermee en scheurde ik in mijn brom
mobiel, met de muziek van ‘De Vier Jaargetijden’ 

keihard aan, naar huis. Thuis ben ik direct 
gaan googlen en bleek het een gouden 

aureus van Vespasianus uit 6979 na Chr. 
te zijn. Ik heb nog vele munten op deze 
plek gevonden, maar deze munt is tot op 
heden mijn allermooiste gouden vondst.” 

Wie droomt er niet van zo’n topakker met 
als hoogtepunt de gouden aureus uit het 

kippenvelmoment van Simon Bont?
Simon is 48 jaar en recyclet als zelf

standig ondernemer oude metalen 
en sloopwerk, samen met zijn 

vrouw Bo. Hij zoekt nu 10 jaar. 
“De broer van mijn vrouw 
had ook een metaaldetector 
en die wilde ik toen wel eens 

 proberen. Ik kocht een tweede

Tekst/foto's: Gert Lugthart 

Simon Bont
1 Gouden aureus van Vespasianus 6979 na 

Chr. Diameter 18 mm, 7,14 gram.

2 Zilveren Romeinse ring met gem, diameter 
21 mm.

3 Loden beslagstuk in de vorm van een 
Romeins hoofd, vermoedelijk een proefstuk 
met resten uit de gietmal. Lengte 58 mm.

4 Bronzen Romeins helmbeslag in de vorm van 
2 dolfijnen tegen elkaar aan. Werd achter op 
de helm geplaatst om de helm op te kunnen 
hangen. 72 mm.

5 Bronzen Romeins beeldje, vermoedelijk Eros 
zittend op een hand dat mogelijk een onder
deel was van een groter beeld. 7 cm hoog. 

6 Bronzen Romeins vestbeslag in  de vorm 
van een leeuw. Was oorspronkelijk groter en 
werd als versiering op een leren vest gedra
gen. 53 mm.

7 Twee zilveren broeksbandknopen met 
Bijbelse voorstelling, 42 mm.

Aflev. 32
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>>

8 Zilveren schoengesp, 1736/1738. 
Lengte 6cm.

9 Zilveren snaphaan van Karel van Eg
mond van Gelderen jaartal 14921538 
na Chr. Als sieraad (waarschijnlijk gelijk) 
gedragen in de vorm van een hanger 
met kabelrand. 38 mm.

10 Zilveren Denarius van Geta, 209212 na 
Chr. 17 mm, gewicht 2,24 gram en een 
zilveren Denarius van Julius Caesar met 
olifant van 100 tot 44 voor Chr. 4948 
voor Chr. 18 mm, gewicht 2,90 gram.

hands White classic 2 en deed daar mooie vondsten mee zoals 
rijderschellingen en duiten. Nu zoek ik met een CTX 3030 van 
Minelab wat ik een geweldige machine vind. Ik heb hiervoor 
diverse andere, hele goede metaaldetectors gehad, maar deze 
is echt de beste voor mij. In het begin zocht ik alleen bij mij 
in de buurt, later ging ik door het hele land als ik met iemand 
mee kon rijden, tot en met in België toe. Op een gegeven mo
ment kreeg ik van een boer toestemming om op zijn weiland 
te mogen zoeken. Dit weiland van het kippenvelmoment is 
mijn absolute topveld waar ik bijna altijd ga zoeken nu. Mijn 
mooiste vondsten zijn dan ook veelal Romeins.”

We gaan naar top 10 van Simon. Op de 1e plaats staat de 
gouden munt uit het kippenvelmoment. Op de 7e plaats staan 
twee schitterende zilveren broeksbandknopen. 
“Ik was met een maatje aan het zoeken en die was aan het 
mopperen dat ie tussen boomwortels aan het graven was. 
Opeens haalde hij een zwart ingedeukt plaatje omhoog. Hij 
riep mij om te vragen wat het was. Ik zag meteen dat het een 
zilveren knoop was. Omdat ik toch bij hem stond liep ik een 
paar meter verder en kreeg ook een goede piep. Ook ik groef 
een zelfde knoop op. Ik wist dat ze oorspronkelijk aan elkaar 
vast hadden gezeten. Ik mocht ook het andere exemplaar 
en heb ze laten restaureren. Ik ging er daarna mee naar het 
museum. Zij bleken exact dezelfde knopen te hebben maar 

dan wel een paar slagen kleiner! Op de 8e plaats staat een 
knoeperd van een zilveren schoengesp uit de 18e eeuw. In het 
museum vertelde men mij dat het van een heel rijk persoon 
geweest moest zijn.”

Simon heeft al heel veel mooie dingen gevonden. “Ik vond 
laatst een ijzeren ronde schijf met een afbeelding van Willem 
II van maar liefst 6,7 cm in doorsnede. Volgens de experts wa
ren die nooit van ijzer gemaakt maar wel van brons of zilver, 
blijkbaar een uniek exemplaar dus! Ook heb ik eens een heel 
leuk klein relikwie van 17 mm in de vorm van een bronzen 
doosje met gedroogd gras, klein steentje met afbeelding van 
een heilige gevonden. Dat is ook heel speciaal om te vinden! 
Wat ik graag nog wel zou willen vinden is nog een gouden 
munt of een Romeins masker. Op mijn topakker moeten 
nog meer mooie vondsten te vinden zijn; daar ben ik van 
overtuigd. Het is de mooiste hobby die ik ooit heb gehad 
en een echte verslaving. Maar dan wel in de positieve zin. 
Want helaas heb ik in het verleden te maken gehad met een 
alcoholverslaving, waar ik nu gelukkig alweer 14 jaar helemaal 
van af ben!” 

Laat je mooist
e 

vondst ook aan
 een 

ander zien!
Laat je mooist

e 

vondst ook aan
 een 

ander zien!vondstvanhetjaar2014

Oud Fries goud
Ik was eigenlijk niet van plan om te zoeken maar het was op 
28 januari 2014 prachtig weer. Kijkend op Facebook zag ik 
enkele leuke vondsten en besloot ik toch ‘s middag voor de 
eerste keer in het nieuwe jaar weer eens op pad te gaan.
Eenmaal op de akker zie ik dat er ook al wat andere zoekers 
hebben gezocht dus ik besluit om tussen smalle stroken mais 
te zoeken omdat ik daar misschien nog wel een kans heb om 
iets te vinden.

Ik ben ongeveer anderhalf uur aan het zoeken in de zompige 
grond en behalve enkele lakenloodjes en wat afval heb ik 
nog niets bijzonders gevonden, zelfs geen duit. Dit is echt 
weer zo’n middag dat je met spanning zit te wachten op die 
ene mooie piep zodat je niet met lege handen thuiskomt. Nu 
moet ik zeggen dat ik vorig jaar enkele mooie vondsten heb 
gedaan. Zoals een bronzen zegelring en twee mooie zilveren 
munten uit de 17e eeuw, van een mooie kwaliteit. 

Maar vandaag is het gewoon een mooie dag om van de na
tuur te genieten, wetend dat als ik thuis kom de koffie klaar 
zal staan. Daarna sorteer ik dan altijd de gevonden vondsten, 
leg ik weer wat ijzer bij mijn ‘verzameling oud ijzer’ en ga ik 
’s avonds weer op het internet kijken naar de mooie vondsten 
van mededetectoramateurs. Ik neem me voor om niet meer 
van deze dag te verwachten dan dat, dan kan het alleen maar 
mee vallen.

Nog in deze gedachten verzonken krijg ik geheel onverwachts 
een vrij goed geluid in de koptelefoon, waar ik wel op kan 
graven. Ik heb een digitale metaaldetector maar ik heb de 
discriminatie heel laag: één toon voor ijzer en de andere toon 
voor de rest. Ik gebruik de bijbehorende meter alleen voor 
de afstellingen en draag de display dus altijd in mijn jaszak. 

Op deze manier mis ik 
eigenlijk niets. Het ge
luid bevindt zich onder 
een maisstronk dus 
ik zet de schep er een 
stukje vanaf en leg de 
aarde naast mij neer. 

Het geluid wordt nu wat duidelijker. In een kluit veen zie ik 
een glimmende goudkleurige rand. Mijn eerste gedachte 
gaat uit naar een munt, maar er steekt nog iets bovenuit. Ik 
kom er al snel achter dat ik een gouden ring heb gevonden. 
Ik kan mijn ogen niet geloven! Het komt altijd zo onverwacht. 
Jammer genoeg heb ik deze keer mijn camera niet bij me. Ik 
kan de ring direct goed bekijken want hij 
komt bijna schoon uit de grond. De 
afbeelding die ik zie doet mij 
direct vermoeden dat het 
iets bijzonders is. Gelukkig 
is hij compleet en niet 
eens verbogen. Mijn 
handen trillen en het 
eerste wat ik doe is 
mijn vrouw opbellen. 
“Ik denk dat ik een gou
den ring gevonden heb!”

Mijn vrouw reageert enthousi
ast en vraagt of ik nog wel verder 
wil zoeken, of dat ik meteen naar 
huis kom. Omdat ik nog maar anderhalf 
uur aan het zoeken ben besluit ik toch nog maar even door te 
gaan, maar het wil niet echt meer. Ik kan er bijna niet over uit. 
Het hele jaar zeg ik, elke keer als ik ga zoeken, dat ik hoop dat 
ik een gouden ring zal vinden. Maar nu dit echt zo lijkt te zijn, 
kan ik het bijna niet geloven. Ik haal de ring nog wel vijf keer 
uit mijn broekzak om hem te bekijken.

Rond 4 uur ben ik thuis en ik spoel de ring even onder de 
kraan af. Wat is hij duidelijk en mooi. Zou het echt wel goud 
zijn? Om zekerheid te krijgen rijden we om half 5 nog met de 
auto naar de stad. Ik heb de modder nog in mijn gezicht. 
Twee juweliers bevestigen dat het goud is. De laatste toont dit 
met een testje aan. Ook de eerste juwelier weet eigenlijk wel 
zeker dat het goud is en denkt dat het erg oud is en dat we 
beter naar het Fries museum kunnen gaan. Hij zegt dat hij niet 
zeker weet of we de ring dan wel mogen houden.

Na bemiddeling door Johan Koning (DDA) en een bezoek 
aan het Fries Museum en het Streekmuseum te Burgum is 
de ring, welke een pinkring met een afbeelding van het Lam 
Gods blijkt te zijn, aangemeld bij de provinciaal archeoloog 
en gedateerd op 800900 na Chr. Voor mij is dit mijn meest 
bijzondere vondst tot nu toe, waar ik dan ook erg blij mee 
ben. In eerste instantie komt de ring in het Streekmuseum 
Burgum te liggen. Met deze vondst wil ik graag meedoen met 
de vondst van het jaar 2014. 

Klaas van der Veen

http://www.metaaldetector-vondsten.nl
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Ware grootte

1  Penning Vlaanderen
Rijsel (Lille)
ca 1220  ca 1253
Zilver
Ghyssens 328 (of var).
 

2  Beslagstuk of fibula
Niet duidelijk meer is te zien of 
het een beslagstuk of een schijf
fibula is.
Brons ingelegd met glaspasta
Romeins
 

3  Ring met rode gezette 
granaat
De wijze van slijpen van de steen 
(granaat) en de uitvoering van 
de ring is typisch voor streek
sieraden.
Goud

4  Knoop 
Eind 17e  begin 18e eeuw
Zilver

5  sterling of brabantinus
Jan I van Brabant (12681294)
Muntplaats Brussel
Geslagen vanaf circa 12801282 
(dus zeg eerste helft jaren 1280).
W 218 var (met Romaanse M op 
keerzijde).
Zilver

6 skilling
Denemarken
Christian IV
1607
Zilver 

7  Muntgewicht  
Muntgewicht voor een ‘Rider’ of 
‘Sword and Sceptre’ van Schot
land, oorspronkelijke massa 5,09 
gram, aangemunt 15931604.
Makersmerk Wouter Koenen, 
ca. 1605  ca. 1630 / 1640. Geen 
muntgewichtdozen van zijn 
hand bekend, maar zijn munt
gewichten vind je voornamelijk 
terug in muntgewichtdozen van 
Gerrit Geens te Amsterdam.
Brons

8 Gelijkzijdige schijffibula 
Riha type 7.16  Ettlinger type 36.
2e3e eeuw

9 Bandeliersluiting
1718e eeuw
Koper

10  Figuurfibula in de vorm 
van een zeepaardje 
Figuurfibula met emailinleg. 
Emaille is verdwenen.
Riha type 7.25. Böhme type 43. 
Ettlinger type 48. Vergelijk met 
Riha deel 1, tafel 67 (nr.1743). 
2e3e eeuw
Brons

11  Copper 1-Ore, Zweden
Christina, 16321654. 1645. 
Avesta mint.
Obv.: Crowned quartered Swed
ish arms with central Vasa shield. 
CHRISTINA :
D : G : SVE : GO : WAN : REGINA : 
ET : PR : HÆ
Rev.: Crown over crossed arrows, 
which divide denomination .1.  
OR, Avesta
shield below. MONETA • NOVA 
• CVPREA • DALARENSIS • M • 
DCXLV
Reference: Ahlström 110.

12  Hoge randbijl met 
middenrib (Butler 1995/1996, 
204; 208210). Datering MBTA 
(ca. 16001475 cal BC;  Fontijn 
2003, 87)
Fontijn, D. R., 2002, Sacrificial 
Landscapes. Cultural biographies 
of persons, objects and ‘natu
ral’ places in the Bronze Age of 
the southern Netherlands, c. 
2300600BC, Leiden (PhD. thesis) 
(Analecta Praehistorica Leidensia 
33/34).
Butler, J.J., 1995/1996, Bronze 
Age Metal and Amber in the 
Netherlands (I), Paleohistoria 32, 
47110.
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Twee benen koten waarschijnlijk 
gebruikt bij het bikkelspel,
een afgezaagd pijpbeen met po-
lijst- en slijpsporen, vermoedelijk 
gebruikt als handvat.
Datering: terpentijd (eerste millen-
nium).
               
>
Klein streepbandpotje dubbelorig voor-
zien van dubbele groeflijn in de hals, het 
zogeheten streepband motief (karakte-
ristiek Fries terpenaardewerk. Datering 
2e eeuw vóór tot 1e eeuw na Chr.  
16 cm hoog, grootste diameter 15 cm.

et is een heerlijke zonnige herfst
dag als we door het prachtige 
Friese landschap van weilanden, 
koeien en kleine dorpjes met eeu

wenoude kerkjes rijden.  
Eigenlijk is het veel te mooi weer voor 
een interview en is het een prima dag 

om lekker te gaan zoeken. Maar ja, 
de metaaldetector heb ik thuisgela
ten. De reden dat we op pad zijn, is 
dat Johan en ik een afspraak heb
ben met Eelke Algra. Eelke heeft in 
2012 een heel bijzondere vondst 
gedaan, maar daar komen we 
straks op terug.

Historie en geschiedenis
Eelke was al in zijn jeugd geïnteresseerd 
in historie. Regelmatig kwam hij met 
pijpenkopjes e.d. thuis en toen een 25 
jaar geleden een familielid op een ge
geven moment een metaaldetector had 
aangeschaft, ging Eelke regelmatig met 
de detector op pad. Omdat hij toen nog 
geen rijbewijs had, zocht hij zonder veel 
succes alleen in de directe omgeving 
van zijn woonplaats. 

De interesse voor historie komt ook 
tot uiting in zijn dagelijkse werkzaam
heden. Eelke werkt bij een restaura
tiebedrijf die in het noorden van het 
land middeleeuwse kerken, 

boerderijen en andere oude gebouwen 
restaureert. “Prachtig werk”, volgens 
Eelke, “zo hebben we onlangs nog een 
14e eeuwse mozaïekvloer, sarcofaag
deksels en fresco’s ontdekt”. 

Friesland
Toen twee collega’s van Eelke zo’n 5 jaar 
geleden een metaaldetector aanschaf
ten, werd Eelke door hun vondsten 
ook weer enthousiast en kocht hij zelf 
ook een detector. Sindsdien zoekt hij 
regelmatig alleen of met een collega in 
de kop van Friesland. In deze periode 
heeft hij al heel wat fibula’s, munten en 

andere leuke voorwerpen gevonden.  
En zoals meestal als je met een zoeker 
aan het praten bent, komen er dan 
allerlei voorwerpen uit de vitrine en 
doosjes op tafel. We laten op deze pa
gina’s een aantal vondsten zien. En dan 
willen we natuurlijk het voorwerp zien 
waarom we hier aan tafel zitten. Eelke 
laat het voorwerp op de computer zien 
en begint met zijn verhaal.

“Van collegazoeker Rinse Cuperus kreeg 
ik een tip dat in de buurt van Wijnal
dum de aardappelen geoogst waren, 
Wijnaldum is bekend geworden door 
de vondst van de zgn. koningsfibula, in 
1953. Dit prachtige sieraad dateert uit 

het begin van de 7e eeuw. In de loop 
der jaren zijn door verschillende detec
torzoekers diverse kleine ontbrekende 
onderdelen van de mantelspeld en ook 
andere vondsten uit die tijd gevonden. 
Omdat we al toestemming van de boer 
hadden, konden we gelijk gaan zoeken.

Sceatta
Ik had onge
veer een kwar
tier gezocht toen 
ik een mooi helder geluidje 
kreeg. De schep ging in de grond en al 
gauw had ik een zilveren sceatta in mijn 
hand, een zgn. stekelvarkentype uit de 
7e8e eeuw.  

Tot mijn verbazing 
vond ik nog geen 

kwartier later weer een zil
veren sceatta, maar nu een 

van het continentaal/runenty
pe uit de 7e8e eeuw. Dat zijn mooie en 
zeker geen alledaagse vondsten, ik had 
pas één keer eerder een sceatta (foto 4) 
gevonden. En dat was het voor die dag, 
nou ja mijn dag was 
goed.  
Een daarop volgende 
zoektocht op dezelfde 
terp leverde een draadfibula 
en een gelijkarmige fibula 
(strikje) op.

1  
Muntgewicht voor een Hon-
gaarse Dukaat, oorspronkelij-
ke massa 3,55 g (1354-1527) / 
3,49 à 3,51 g (1527-1848).
Keerzijde: Antwerpen, ca. 
midden 16e eeuw.
 
2  
Muntgewicht voor een Philip-
pusgulden, aangemunt resp. 
1496-1520, oorspronkelijke 
massa 3,30 gram. Of evt. een 
1/2 Philippusgulden, aange-
munt 1499, oorspronkelijke  

 
massa 1,65 g. In dit geval qua 
gewicht het laatste.
 
3  
Middeleeuwse riemgesp 
14e eeuw

4
Sceatta
Herstaltype
7e-8e eeuw
Zilver 

5   
2/3 Ruitergroot z.j.
Graafschap Henegouwen
13e eeuw
Muntheer: Margaretha II van 
Constantinopel (1244-1280).
Muntplaats: Valenciennes
Referentie: Chalon 13-19 
 
6  
Kapfibula in de vorm van een 
schedeldak en snavel van een 
vogel.
1e eeuw 
Brons

 7  
Lunulavormige oorbel/han-
ger met kerfsnitversiering.
10e-11e eeuw
Zilver

8
Riemgesp 
13e-14e eeuw
Brons 

9  
Kapfibula type Nijmegen.
Ongeveer 1e eeuw  
Brons

10
Gewicht Harlingen.
Het stadsmerk in de kroon 
draagt een ouder jaartal en 
wel 1668.
Lood

H
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Vondsten  
uit  
Friesland

Goud met      rood almandijn

 Tekst/foto’s: Kees Leenheer / Johan Koning 
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e vondst van Eelke Algra is een bijzondere, en is belang-
rijk voor het Friese gebied. Het gaat om een fragment 
van een riemgesp, namelijk het schild dat op de basis 

van de pin heeft gezeten. Dergelijke gespschilden zijn be-
kend in verschillende soorten en maten, waarvan sommige 
zeer goede parallellen zijn van deze vondst uit Wijnaldum. 
Dit gespschild dateert waarschijnlijk uit het begin van de 
zevende eeuw. 

Wijnaldum is bekend, vooral vanwege de grote fibula waar-
van hier al in de jaren 50 de eerste delen werden gevonden.  
Deze fibula dateert ook uit de zevende eeuw. Sindsdien zijn 
er meer fragmenten bijgekomen,  bijvoorbeeld door tussen-
komst van verzamelaar Jan Zijlstra. Maar ook de opgravin-
gen in de jaren 90 van de universiteiten van Groningen en 
Amsterdam hebben nieuwe vondsten en informatie over 
Wijnaldum aan het licht gebracht.

Waar de fibula wordt gezien als een zeer kostbaar sieraad van 
een vrouw, mogelijk een prinses of priesteres, worden riem-
gespen geassocieerd met mannen. Dat betekent dat we deze 
vondst eigenlijk kunnen zien als de mannelijke tegenhanger 
van de fibula. Mogelijk is het van een type gesp dat vergelijk-
baar is met de gesp van Dronrijp, ook in het Fries Museum.  

Beschrijving van de vondst
De vondst is 0,4 cm. dik, is halfrond of paddenstoelvormig 
en meet 1,6 bij 1,2 cm. De vorm kent precieze parallellen in 
Engeland. De bodemplaat is van zilver, met sporen van een 
afgebroken bevestiging. De bovenste 0,1 cm. wordt gevormd 
door een dunne goudplaat met goudrand, waarop cloisson-
né is aangebracht. Het cloissonné is redelijk intact, alhoewel 
enigszins gekrast (barstje) en soms nog vies.   
In totaal zijn er twaalf vakjes met goudrand, waarvan er 10,5 
ingelegd zijn met donkerrode steen.  

Meest waarschijnlijk is dit almandijn of een vergelijkbare 
halfedelsteen. Materiaaltechnisch onderzoek op de fibula 
van Wijnaldum wees in 2013 uit dat deze is ingelegd met al-
mandijn uit India, net als veel vroegmiddeleeuwse objecten. 
Dit zou ook het geval kunnen zijn bij deze nieuwe vondst. 

Centraal zijn de vier paddenstoelvormige steentjes. Deze 
zijn niet alleen bekend van de fibula van Wijnaldum, maar 
ook van objecten in Engeland zoals die van het koninklijke 
bootgraf 
in Sutton 
Hoo uit de 
zevende 
eeuw. 

Bijzondere 
vondst 
uit  
Wijnaldum

d

 Tekst: Nelleke IJssennaggerWijnaldum
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Fibula Wijnaldum, foto Fries Museum, Leeuwarden
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Na een periode waarin het regelmatig 
flink regende, werd het weer wat beter 
en besloot ik nogmaals een keer naar 
de terp te gaan. Toen ik aankwam zag 
ik echter dat er al volop gezocht was, 
het waren allemaal gaten. Maar ik was 
er nu, dus ik ging toch maar zoeken 
op een strook waar nog niet zoveel 
gezocht was. 

Op een gegeven moment kreeg ik een 
mooie piep en zag een voorwerpje 

bovenop de grond lig
gen, het leek wel een 
steentje. Toen ik het op
pakte en het een beetje 
schoon veegde, zag ik tot 
mijn verbazing een voor
werpje met goud en rode 
inleg. Dat moment zal ik 
niet zo gauw vergeten. 

De vormen en de rode inleg deden me 
gelijk denken aan de bekende ‘konings
fibula’ van Wijnaldum. Met kloppend 
hart heb ik meteen Rinse gebeld, want 
die heeft immers een paar jaar geleden 
een ontbrekend stukje van de fibula ge
vonden (zie Detector magazine 109). Ik 
ben daarna snel naar huis gegaan want 
het zoeken wilde natuurlijk niet meer.

Fries Museum
Thuisgekomen heb ik gelijk Evert 
Kramer (voormalig conservator van het 
Fries Museum) gebeld. Die was meteen 
enthousiast toen hij het hoorde. Evert 
zou Nelleke IJssennagger (conservator 
van het Fries Museum) inlichten en we 
maakten ook een afspraak om het voor
werp op het Fries Museum te bekijken. 

Daar kreeg ik eerst een rondleiding 
door het nieuwe museum. Het voor
werp is uiteraard ook gelijk aangemeld 
bij de provinciaal archeoloog. 

Het door mij gevonden voorwerp bleek 
een onderdeel van een sierplaat van 
een gesp te zijn. Goud met almandijn 
en met dezelfde ornamentering als de 
bekende fibula van Wijnaldum.

Hopelijk ligt mijn vondst straks in het 
Fries Museum want het voorwerp voegt 
wel iets toe aan de vroege geschiedenis 
van Friesland. Het is in ieder geval tot 
nu toe de vondst van mijn leven.”

11
Pijpenkop met vonkenvanger
Pijpaarde van witbakkende 
klei met messingbehuizing
18e tot begin 20e eeuw 
(1920).

12
Plak Stad Kampen, 1486 
15e eeuw 
Zilver
Referentie: Niet gepubliceerd
Opm.:  In de Beeldenaar 2012, 
nummer 5 op pagina 251-252 
staat een artikel over dit type 
munt van de hand van de 
heer Wiebe Nijlunsing. 

13
Bodemfragment terpenaarde-
werk twee blauwe (Romeinse) 
kraaltjes en twee speel-
schijfjes van bijgesneden 
wandfragmenten.

14
Waarschijnlijk een textiellood 
(lakenlood).  M.i. afkomstig 
uit Lille.  
Datering: middeleeuwen, in 
ieder geval voor 1600, gezien 
de gotische tekst (Lille?) en de 
2 sluitpinnen. Lille is een oude 
textielstad met als wapen de 
Franse lelie.
(Met dank aan Jan den Das).

11

12

13

14
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Meestal zit er onder de almandijninleg een 
goudfolie met rasterpatroon, dat zowel voor 
de bevestiging als de schittering van de ste-
nen heeft gediend. Bij de fibula van Wijnal-
dum is dit bijvoorbeeld duidelijk te zien. Het 
is opvallend dat er onder de steentjes op het 
gespschild geen gerasterd goudfolie te zien is.  

Al met al is deze vondst een hele mooie
aanvulling op het bestaande verhaal over
Wijnaldum en op de vroegmiddeleeuwse
goudvondsten in Friesland. Het Fries 
Museum zal de vondst verwerven en in de 
toekomst tentoonstellen. 

Nelleke IJssennagger is collectieconservator 
terpencultuur en middeleeuwen in het Fries 
Museum te Leeuwarden.

Detail granaat Fibula Wijnaldum, foto C2RMF Parijs

>>
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Zoals op elke zoekdag nemen sommige
zoekers hun vondsten mee om ze te 
laten determineren. Naast een loden 
speelgoedgewichtje van bijna 50 g en 
een 5 g balanceergewicht voor een au-
towiel, werden er ook ‘echte’ gewichten 
getoond. Twee van de beter leesbare 
vondsten volgen hier.

FOTO 1   Loden gewicht van 1/4 pond, gewichts
aanduiding ‘8’ = 8 lood = 1/4 pond (110,5 g). 
Jaartal 55 (1755?) en een niet meer leesbaar 
stadsmerk. Omdat de ijkmerken op de (brede) 
onderkant zijn gestempeld, is de plaats van her
komst Utrecht. De vindplaats (Maartensdijk) wijst 
hier ook op.
 
FOTO 2   Loden gewichtje van 1 ‘lood’ (= 1/32 
pond), 14,05 g. In een rechthoek ‘SC’ = Stad 
 Coevorden, jaartal 92 (1792).

Rio Holtman

Gewichten

Gezien op de ledendag >>
 Uitslag vondst van het jaar 2013

Menig kaartje werd weer ingestuurd en ook op de ledendag te 
Zwartemeer werden de kaarten afgegeven.

De stemmen voor de inzendingen lagen steeds dicht bij elkaar, 
maar uiteindelijk kreeg de Alsengem van Teun Bos de meeste 
stemmen. Met maar twee stemmen minder werd een goede 
tweede de Quadrant van Sicco Siegers.

De winnaars krijgen een boekenpakket thuis gestuurd.

Detail van een middeleeuws maniscript van ca. 1309-1316 uit Frankrijk.  

Verschillende dieren houden astronomische instrumenten vast, waaronder rechts een Quadrant. 

Collectie en foto: Britisch museum.

vondstvanhetjaar2013

Als aanvulling voor zijn inzending 
kregen we van Sicco Siegers deze 
prachtige afbeelding toegestuurd.

3 6
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Zoekdag Zwartemeer. Een zoekdag met 
prachtig weer en veel blije mensen,  en 
leuke vondsten! 

Het was al vroeg druk bij de determinatie. 
Een eerste zoeker kwam met een on bekend 
voorwerpje. Dit was een klein schildpadje met 
een haakje eraan. Deze heeft in de 17e eeuw op 
een muntgewichtdoos gezeten. Zie figuur 1. Door 
het gaatje zat een spijkertje, zodat het haakje kon 
bewegen. De afmeting is ca. 22x10 mm, massa 
slechts 1,5 gram. Op foto 2 zie je algemenere 
haakjes van een muntgewichtdoos. Deze doos 
heeft drie haakjes.

FIG. 1   Boven en zijaanzicht van een sluithaakje, 
17e  eeuw, in de vorm van een schildpad.

FIG. 2   Houten muntgewichtdoos uit de 17e eeuw 
met drie  sluithaakjes van messing. De  haakjes zijn 
ca. 20 mm lang.

Er kwamen ook veel muntgewichtjes voorbij, een 
bijzonder stukje wil ik hier laten zien. 

FIG.3   Een klein rond muntgewichtje, gevonden 
in België met maar een massa van 1,16 gram en 
een diameter van 12 mm. Afbeelding van een 
zittende leeuw naar links in een vierkant, de 
achterkant is blanco. Het komt uit de 15e eeuw en 
is gemaakt in NoordFrankrijk.
Dit muntgewichtje was bedoeld voor de 1/3 gou
den Leeuw, gemaakt van 1454 tot 1460, met een 
massa van maar 1,42 gram.  Zie ook figuur 4.

FIG. 4   De gouden munt: de Leeuw gemaakt in 
Brugge, 15e eeuw. Van deze munt zijn 3 verschil
lende massa’s gemaakt. De zwaarste was 4,25 
gram en een 2/3 Leeuw had een massa 2,84 gram 
en de 1/3 Leeuw van slechts 1,42 gram.
Ook wil ik nog een paar mooie makersmerkjes 
laten zien. De afmetingen zijn ca. 15 x 15 mm.
In figuur 5 staat het makersmerk een hand als 
teken van Antwerpen. Met de letters LVG en de 
cijfers 8 en 1. Dit is het jaartal 1581 en de letters 
LVG = van Lenaart van de Gheere (III) , zoon van 
Lenaart van de Gheere (II). Deze was ijkmeesterñ
generaal vanaf 1578 te Antwerpen. 
In figuur 6 een merk van dezelfde maker, uit het 
jaar 1582. 

FIG. 5   Muntgewicht hand, letters LVG, en cijfers 8 
en 1, gemaakt in 1581.

FIG. 6   Muntgewicht in takkenkrans, hand, letters 
LVG, en cijfers 8 en 2, gemaakt in 1582.

FIG. 7   Muntgewicht takkenkrans, 1623, afbeel
ding ster en maan en de letters GG.
Figuur 7 is het makersmerk van Gerrit Geens II uit 
Amsterdam, 1623. Hij was daar werkzaam vanaf 
ca. 1620 tot 1658. Van dit merk zijn ook diverse 
jaren terug gevonden.

Allemaal weer bedankt voor het tonen van de 
vondsten en graag tot de volgende keer.

Groeten, DJ  
Email: djmuntgewicht@telfort.nl

Muntgewichten
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detectornieuws
Muntendag in het  
R M O in Leiden

Zondag 22 juni 2014
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: gratis bij museumbezoek

Munten in Nederlandse bodem gevonden? Neem ze deze 
middag mee naar het museum voor determinatie.  
Met uitleg van experts op zaal bij de muntschatten in de 
tentoonstelling en onbeperkt muntdrop!

 Achter een tafel (in zaal 2.6) zitten Jan Pelsdonk (Teylers Museum, 
exGeldmuseum) en Bouke Jan van der Veen (exGeldmuseum) 
om door publiek meegebrachte, in Nederland gevonden munten 
te determineren.

 Elk half uur (vanaf 14.00) is er een ‘gallery talk’ bij één of meer 
vitrines in ‘Gouden Middeleeuwen’, allemaal in zaal 2.6:

14.00   dr. Paul Beliën (De Nederlandsche Bank) over de gouden 
medaillons van Velp

14.30   dr. Wybrand Op den Velde over zilveren sceatta’s

15.00   drs. Arent Pol (Univ. Leiden/RMO) over gouden tremisses

15.30   Kees Leenheer & Johan Koning over het vinden van de 
schat van Cothen

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
2311 EW Leiden
www.rmo.nl



Zwartemeer
8 maart 2014

Mede door de erg natte winter en het uitblijven 
van vorst kregen wij berichten door dat de boe-
ren snel met het bewerken van het land zouden 
gaan aanvangen. Met in ons achterhoofd het 
verzoek om een ledendag meer richting het 
noorden te houden, besloten we om ‘Het Sport-
landgoed Zwartemeer’ aan te doen. Snel waren 
we het met het Sportlandgoed eens over de 
datum. De week voorafgaand aan de ledendag 
waren de weerberichten voor die dag al zeer 
gunstig.

Eindelijk, zaterdag 8 maart was het zover, de 
zoekdag is daar. Om 4 uur liep de wekker af, 
douchen, aankleden en natuurlijk koffie en 
rond half 5 op pad. Eerst richting Holten om de 
penningmeester op te halen, daarna door naar 
Zwartemeer rond de klok van 7 uur zijn wij op 
de locatie om de nodige voorbereidingen te tref-
fen. De diverse dealers meldden zich aan en we 
begonnen gezamenlijk aan het inrichten van de 
locatie. Snel werd duidelijk dat het prachtig weer 
zou worden dus de stemming onder de leden 
was erg goed. Erg leuk was het om weer eens 
met kinderen euro’s te zoeken, ze vonden het 
leuk en voor ieder kind was er een aardigheidje. 
Aan het eind natuurlijk de nodige prijsuitreikin-
gen en uiteraard het trekken van de loten. De 
vondst van de dag betrof deze keer een fraaie 
zilveren 1/5 Philips daalder. 

Met bijna 140 deelnemers en het zeer 
mooie weer kijken wij terug op een ge-
slaagde dag!  

Trots kunnen wij mededelen dat de na-
jaarsledendag gaat plaatsvinden op 22 
november 2014 op een mooie locatie 
in de provincie Gelderland. 

Mede door de hoge opkomsten op 
de ledendagen zijn wij verplicht om 
met BHV-ers en EHBO-ers aanwezig 
te zijn, hiervoor zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. Mocht je nou denken: 
dat lijkt me leuk, neem dan contact 
met ons op. Ook ideeën en suggesties 
zijn van harte welkom. Wij zijn steeds 
op zoek naar locaties waar wij onze 
dagen kunnen organiseren. Weet je 
een locatie (met zalencomplex) laat 
het ons dan weten. Elke aanmelding 
wordt bekeken. Blijkt de locatie 
geschikt te zijn, dan belonen wij dit 
met een uniek DDA T-shirt en 100 
euro contant.

Good Hunting, 
Albert van Es

Foto’s: Femke

OPROEP
Op de ledendag in Zwartemeer hebben we vondsten van Albert van Doorn gefotografeerd.Zou Albert van Doorn contact met de redactie willen opne-men?
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Hallo Johan, ik vond deze pijpenkop zo leuk en ik had er nog 

nooit één gezien met ankers. Is dit exemplaar van een schip-

per geweest of is dat weer te simpel gedacht?  

Ik dacht begin 1700, klopt dit?

Gr. Annemiek

Antwoord: Annemiek, leuke pijpenkop die je ons laat zien, 
het anker als symbool komt in meerdere vormen op pijpen 
voor. We hebben advies ingewonnen via dhr. Aad Kleiweg, 
http://www.kleipijp.nl, die met de volgende determinatie kwam:
Is een vrij laat rondbodem shagpijpje, eerste kwart 20e eeuw gemaakt in 
Gouda. Pijpenmaker kan N.V. Goedewaagen of Van der Want Zenith zijn, 
maar is niet met zekerheid te zeggen. Merk pijpenmaker niet te zien.

Hallo Johan, onlangs heb ik deze 

fibula gevonden. Kunnen jullie hier 

een datering aan geven en vertellen 

om wat voor type het gaat? Lengte 

ongeveer 6 cm. Ik weet niet of nou de 

naaldhouder ontbreekt of juist de naald zelf.

Met vriendelijke groet, Okke de Jong

Antwoord: Okke, je hebt het grootste deel van een Angelsaksi
sche dierkopfibula gevonden. Het gedeelte waar de zgn. paarden

kop moet zitten ontbreekt. Helaas ontbreekt ook de veer met naald. 
Datering: het is een vroeg stuk, dat gedateerd kan worden rond 450 na Chr.

Hallo, ik heb enkele jaren geleden tijdens het scannen een steen op de akker gevon-

den. Eerst weer teruggegooid op de akker, maar heb hem toch weer opgepakt omdat 

de steen er uit ziet als een hamer/ bijl. Ook zijn er gladde plekken in het midden als 

of er touw of leer strak opgespannen is geweest. Heb de steen 

al enkele jaren in de vitrinekast liggen. Kunnen jullie hier wat 

klaarheid in brengen?  

Groeten, Wiecher. 

Antwoord:  Wiecher, toch voor de zekerheid een specialist 
geraadpleegd en deze bevestigde mijn vermoedens dat we 
te maken hebben met een zogenaamde windkanter. Door 
de wind is dit stuk vuursteen er door de jaren heen zo uit 
komen te zien.

Hallo Johan, laatst heeft mijn zoekmaat deze 5 cm lange 

stenen stift gevonden, het vermoeden is een schrijfstift.

Kunnen jullie hier iets mee? 

Bij voorbaat dank, Hendrik de Jong.

Antwoord: Hendrik, we hebben hier te maken met een 
griffel. Dit is een schrijfstift te gebruiken op een lei, een 
schrijfplank van leisteen. Meestal worden ze in stukken 
gevonden.

Wikipedia zegt het volgende: 
‘Een griffel is een schrijfinstrument van vrij zachte steen, 
vaak leisteen, waarmee kan worden geschreven op een 
schrijfplankje dat van dezelfde leisteen is gemaakt (de 
lei). Het gebruik van lei en griffel is al uit de 18e eeuw 
bekend. Een groot voordeel was de mogelijkheid tot 
hergebruik: het geschrevene kon met een natte spons 
weer worden uitgewist, en na droging stonden lei en grif
fel opnieuw ter beschikking van de leerling. Vandaar dat 
bij het leren schrijven de griffel goede diensten bewees: 
fouten en hanenpoten waren nauwelijks een probleem, 
doordat ze geen materiaalverlies veroorzaakten  papier 
was kostbaar, inkt ook. Maar ook voor andere bewerkin
gen die geen blijvend resultaat vergden, waren lei en 
griffel bruikbaar, zoals voor het uitwerken van rekensom
men. Aan het gebruik kleefden ook nadelen. Het gekras 
van de griffel kon hinderlijk zijn, en bovendien werd de 
lei na verloop van tijd glanzend, waardoor hij een veel 
minder fraai resultaat te zien gaf dan een dof exemplaar. 
Toen in de loop van de negentiende eeuw het potlood 
en de kroontjespen in zwang kwamen, kreeg de griffel 
langzamerhand een eenvoudig of zelfs armoedig imago. 
Rond 1900 begon het gebruik merkbaar af te nemen, 
en leerden kinderen schrijven door eerst met potlood te 
oefenen en bij voldoende vaardigheid over te gaan op de 
pen. Maar tot in de jaren 1960 zijn lei en griffel nog wel 
gebruikt.’

In het boek Schans op de Grens, Bourtanger bodemvonds-
ten 1580-1850, pag. 527, vonden we twee afbeeldingen 
die gedateerd zijn voor 1614 en als late 16e of de 17e 
eeuw. De groef diende om er een touwtje of koord aan 
te kunnen bevestigen om op die manier de griffel op te 
hangen.
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Fisher GoldBug Pro                                  

Fisher CZ-21                                  

Fisher F2                                C.Scope CS4MXi                                Bounty Hunter Tracker IV                                

Bounty Hunter Commando

Bounty Hunter VLF2.1

C.Scope CS1MX                                

Grote gevoelig-
heid voor kleine 
voorwerpen, 
11 inch DD 
zoekschijf, 
19 kHz.

Discriminatie 
en gevoeligheid 
instelbaar, pinpoint, 
5,9 kHz, zoekschijf 
8 inch concentrisch.

Geschikt voor zout en 
zoet water,  afneem-

bare kast, leverbaar met 
8 inch of 10,5 inch concentri-
sche zoekschijf.

Eenvoudig instel-
baar, dubbele discrimina-
tie, afneembare kast, geleverd 
met 11 inch elliptische zoekschijf, 
17 kHz.

3 zoekstanden, automatische grondballans, 
2 toons audio discriminatie, 8 inch zoekschijf.

Eenvoudig 
instelbaar, 
lichtgewicht, 
8 inch polo zoek-
schijf, 17kHz.

Lichtgewicht, 
7 inch zoek-
schijf, 
discriminatie 
en gevoelig-
heid instelbaar.
Voor kinderen 
tot ca 8 jaar.

                               C.Scope CS4MXi                                Bounty Hunter Tracker IV 

Eenvoudig instelbaar, 2 toons audio discrimi-
natie, 3 zoekstanden, 8 inch zoekschijf.

C.Scope 
CS6MXi

Dubbele discriminatie, instelbaar 
ijzervolume, kast afneembaar, 17 kHz.
Autom. en instelb. grondbalans.
Wordt geleverd met 8x11” 2D ellip. schijf.

Extra leverbaar: 8” conc. polo schijf,
11x14” 2D ellip. schijf. 

Voor de kleinste voorwerpjes, 
op de meest vervuilde akkers.

Kijk voor onze dealers op www. gelan.nl of neem contact met ons op.




