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magazine
Van de voorzitter

Voorwoord van de 
nieuwe voorzitter
Ineens was het zover, per 1 mei ben ik de nieuwe 
voorzitter van de vereniging. Ik ben Albert van Es, 54 
jaar en getrouwd met Evelien, ik heb een zoon Joep 
van 18 jaar en een Jack Russel van 2 jaar, ik woon in 

Hilversum en ben werkzaam als leidinggevende bij een facilitair bedrijf in 
Hilversum.

Als voorzitter neem ik het stokje over van Gert Lugthart die 4 jaar lang met 
de voorzittershamer zwaaide. Gert heeft zich de afgelopen jaren enorm 
ingespannen voor o.a. de samenwerking met de AWN en RCE. Gelukkig 
voor de DDA blijft Gert betrokken bij de DDA en blijft hij op de achtergrond 
advies geven over de samenwerking met de diverse partijen. Meer over de 
bestuurswisselingen kunt u lezen in het Verenigingsnieuws.

Op 20 juni vond de discussiedag ‘Grenzen aan Graven’ plaats bij de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. Samen met Johan Ko-
ning en Gert Lugthart was ik namens de vereniging aanwezig. Samen met 
de brede aanwezigheid van andere amateurs en professionals vonden er 
discussies plaats aan de hand van diverse thema’s aangaande metaaldetec-
tie, aanmelden en archeologie. Het doel van deze dag was, hoe gaat in de 
nieuwe erfgoedwet metaaldetectie geplaatst worden. Na afloop van de dag 
waren de reacties over de discussies rondom de thema’s positief.
Het verslag van de discussiedag volgt in het volgende magazine. 
Verder blijven wij werken aan de samenwerking met de AWN. Ook meer 
hierover in een volgend magazine. 

Voorts zijn we van plan om op zaterdag 21 september met een stand aan-
wezig te zijn op de 13e editie van de muntmanifistatie in de Expo beurs in 
Houten.

Zaterdag 22 november vindt onze ledendag plaats op een bijzondere 
plek in de Betuwe. Evert, Friso en ondergetekende zijn druk bezig met de 
voorbereidingen. Zeker gezien de bijzondere locatie en het voorbeeld van 
hoe samen te werken met de locale overheden gaat dit een bijzondere dag 
worden. Deze samenwerking is ook als voorbeeld aangehaald op de discus-
siedag bij de RCE in Amersfoort, en dat is best wel iets om kippevel van te 
krijgen.

De DDA is een vereniging die serieus deelneemt aan discussies en vraag-
stukken aangaande beleid en uitvoering. Hierin worden wij door de diverse 
instanties en verenigingen gewaardeerd.

Wederom treffen jullie in het magazine een oproep aan voor vrijwilligers 
voor diverse functies binnen het bestuur. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
waarmee wij samen de vereniging onder de aandacht kunnen houden. 
Denk nou niet, dat is niets voor mij…., dat kan ik niet….. Als je twijfelt vraag 
het ons, wij nemen alle vragen serieus.

Momenteel wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een geheel 
nieuwe DDA website. Friso Backer is aan het onderzoeken hoe de website 
het beste vorm gegeven kan worden, het is de bedoeling dat de website 
aan het eind van dit jaar on-line gaat.

Met de vakanties in aantocht wil ik iedereen een fijne vakantie wensen.

Albert van Es

Meer over de bestuurswisselingen op de rechterpagina.>>
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Van de redactie
 

Ook in het
magazine?
Vanwege het uitgebreide voorwoord van onze nieuwe 
voorzitter, deze keer een korter voorwoord van mij.

Ook deze keer hebben we geprobeerd een gevarieerd 
magazine samen te stellen met interessante artikelen 
interviews en veel mooie vondsten. Ook in het najaar gaan we weer het land 
in voor interviews en reportages. Vind je het leuk om ook een keer aan de ‘Top 
10’, ‘mijn mooiste munten’ of aan een interview met fotoreportage mee te 
doen, meld je dan aan bij de redactie.

Heb je tijdens je vakantie nog iets leuks gevonden? Voor het leukste c.q. 
mooiste vakantieverhaal hebben we een mooi boek ter beschikking.

Kees Leenheer

Veranderingen bestuur
Op de ledenvergadering van 21 
mei jl. zijn Gert Lugthart (voorzit-
ter) en Xian-Wei (penningmeester) 
na een periode van 4 jaar actief 
te zijn geweest als bestuurslid 
afgetreden. Gert blijft ondanks de 
dagelijkse drukke werkzaamheden 
actief voor de redactie van het 
Detector Magazine. We zijn blij dat 
Xian-Wei tot een nieuwe penning-
meester is gevonden de werk-
zaamheden van penningmeester 
blijft vervullen. De DDA wil beide 
bestuursleden enorm bedanken 
voor de enorme inzet en het vele 

werk dat ze hebben verzet. 

Albert van Es is op de vergadering 
benoemd als voorzitter van de 
vereniging. 

Jan Ringenaldus, al enige tijd 
werkzaam op het secretariaat en 
ledenadministratie, is benoemd als 
secretaris.

Friso Backer was al enige tijd 
werkzaam voor de vereniging. Hij is 
benoemd als algemeen bestuurs-
lid.

Wij wensen de nieuwe bestuurs-
leden een leuke tijd toe in het 
bestuur van de vereniging.



Het nadeel van het mooie weer dit voorjaar is dat er van alles, 
overal begint te groeien. Zo ook in onze voortuin. De meest ver-
schillende soorten gewassen komen op en sieren onze postzegel 
van een voortuin. „Wat zijn dat eigenlijk voor plantjes schat?”. „Dat is 

onkruid lieverd”. Mijn tuinkennis is net zo groot als van menig 
flatbewoner; zeer klein dus. Maar goed, 

ik pak de verkapte hint op en verdwijn 
richting het schuurtje om het nodige 
gereedschap te verzamelen. Dit is een 
klus voor een echte vent. Als een ware 
Hendrik-Jan zwier ik met mijn schoffeltje 
door ons ruime plantsoen. “Denk je wel 
om de lavendelplantjes?” hoor ik door 
het glas heen roepen. Met een vrolijke 
bocht omzeil ik dit, voor mij, blauwe 

onkruid. 

Na een tijdje ‘schoffelen’ ligt ons park 
er weer aardig onkruid-vrij bij. Nu het 

grote werk; de heg en de sierbollen in 
model knippen. Zoals altijd probeer ik een 

mooie strakke lijn aan te houden, maar als ik na de 
scheerbeurt het werk aanschouw, lijkt het alsof ik een aar-

dige fles Beerenburg achter de kiezen heb. Nou ja, water-
golven zijn in dit jaar, net als de jaren ervoor. De sierbollen zijn 

inmiddels ook omgetoverd tot model paasei. Laten we zeggen dat 
ik mijn tijd vooruit ben; volgend jaar pasen alleen nog het strikje er 
omheen en klaar. Niet echt mijn ding dat tuinieren. Ik mag graag 
graven, maar dan wel op een akker naar een mooie vondst. Maar 
goed, als een echt alfamannetje laat ik mij niet kennen ten opzichte 
van de roedel, ik ploeter mij door deze dagtaak. De groencontainer 
begint al aardig nokkie vol te raken, een teken dat het eind in zicht 
is. Nog even de veger over het bospad dat leidt tot aan de voordeur 
en ik ben klaar. Vol trots laat ik mijn vrouw mijn werkstuk zien. Ze 
geeft me de aandacht en de complimenten die ik verdien; „Mooie 
speelse lijn in de heg schat”, „Ja, ik dacht recht is ook weer zo recht..” 
Ze lacht en vraagt of ze een bakje koffie voor me moet zetten. 

„Wat zou het leuk zijn als we een bankje in de achtertuin krijgen” 
zegt mijn vrouw tijdens het bakje troost. Ik verslik me bijna bij de 
gedachte dat mijn werk er nog niet op zit voor deze dag. “Tja, even 
kijken joh” was het enige wat ik kon zeggen. „Zullen we anders 
even naar het centrum, kijken voor een leuk bankje?” Tja, wat doe 
je dan als echte alfa man? Voor je het weet zit je samen in de auto 
op weg naar het centrum. „Het wordt hier ook steeds drukker” zeg 
ik, kijkend naar die lange rij auto’s voor ons bij het verkeerslicht. Je 
merkt het ook al met de zoekhobby. Wanneer heb ik nou voor het 
laatst een veldje of strandje bezocht zonder vers gegraven gaatjes? 
Ook voor de zoekers wordt het drukker en drukker in de velden. 
Langzaam hobbel ik naar voren met de auto. Het licht staat alweer 
op rood, maar ik ben weer iets dichterbij de kruising gekomen. 
Terwijl ik fantaseer over de goede oude tijd, nieuwe velden, zakken 
vol met vondsten.. zie ik in mijn ooghoeken iets wat niet klopt in 
het ‘stadsbeeld’. Ik zie een bekende zwaaibeweging. Terwijl ik mijn 

ogen focus, zie ik daadwerkelijk een zoeker midden in het centrum. 
Nee, niet op de stort van één of andere opgraving of zo, maar mid-
den op een klein groenstrookje van 5 bij 15 meter. Een strook die 
de bushalte van de rijbaan scheidt. Een strookje kleiner dan mijn 
tuin! Ik vraag mijn vrouw of ik misschien toch teveel van de die 
fles Beerenburg heb gehad, of ik nu naast een golfslagbeweging 
tijdens het heg trimmen, ook waanbeelden van zoekers krijg. Maar 
ze kon mij gerust stellen dat dit de werkelijkheid was en geen fictie. 
Wat een klojo, midden op een groenstrook in het centrum met een 
dikke bats (grote schep) graaft hij het ene na het andere treklipje 
op. OK, ik verlang ook naar een leuk vers ongedetecteerd veldje, 
maar mijn nood is niet zo hoog dat ik midden in het centrum trek-
lipjes op ga graven. Vol ongeloof ben ik na het passeren gekeerd 
om dit schouwspel nogmaals van dichtbij te aanschouwen. Weer 3 
rondjes wachten bij het verkeerslicht. Ik had de tijd nodig om dit al-
lemaal te verwerken. Toen ik het verkeerslicht eindelijk voorbij was 
en met open mond aan de zoeker voorbij reed, ben ik tot ergernis 
van de overige inzittenden, nogmaals gekeerd. Deze keer met mijn 
toestel in de aanslag om een foto te maken. 

Ik denk dat ik vanavond nog maar eens de foto’s ga bekijken, onder 
een goed glas Beerenburg, op mijn vers-gekochte bankje, in de 
onkruid-vrije tuin. 

Klaas Bot

Hoge zo eknood

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

De � sher F19 is een superlichte en 
zeer gevoelige metaaldetector met 
instelbare ijzer audio en geweldige 
discriminatie. Zeer gevoelig voor kleine 
voorwerpen en door zijn zoekfrequentie 
van 19 khz ook erg gevoelig voor goud.

Een nu al geweldige metaaldetector die vele detec-
tors in het topsegment zal verslaan. Uistekend bruik-
baar zelfs op zwaar gemineraliseerde grond en zoute 
stranden. Door zijn nieuw ontworpen zoekschotel een 
uiterst laag gewicht van maar 1.1 kg. Leverbaar in prachtige 
groene en licht paarse camo kleur.

•  Instelbare ijzer audio
•   Enhanced V-Break®, toon discriminatie
•   Notch met instelbaar window breedte
•   Achtergrondverlichting
•   Computer gestuurde grondbalans en One Touch grondbalans met 

handmatige override.
•   Uitstekende scheiding van rommel en edelmetaal
•   Continue grond conditie uitlezing
     - Ground Phase value indicates amount of mineralization 
    - Fe3O4 graphic indicates amount of mineralization
•  Grond balans instelbaar tot en met aan zout
•   Pinpoint met diepte afl ezing
•   19 kHz werk frequentie
•    Zeer licht gewicht (1.1kg)

De door ons en onze 

klanten als ‘best’ gete
ste 

pinpointer

De � sher F19 is een superlichte en 
zeer gevoelige metaaldetector met 
instelbare ijzer audio en geweldige 
discriminatie. Zeer gevoelig voor kleine 
voorwerpen en door zijn zoekfrequentie 
van 19 khz ook erg gevoelig voor goud.

Een nu al geweldige metaaldetector die vele detec-
tors in het topsegment zal verslaan. Uistekend bruik-
baar zelfs op zwaar gemineraliseerde grond en zoute 
stranden. Door zijn nieuw ontworpen zoekschotel een stranden. Door zijn nieuw ontworpen zoekschotel een 
uiterst laag gewicht van maar 1.1 kg. Leverbaar in prachtige 
groene en licht paarse camo kleur.

•  Instelbare ijzer audio
•   Enhanced V-Break®, toon discriminatie
•   Notch met instelbaar window breedte

Nieuw, 
binnenkort leverbaar: 

Fisher F19

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

€ 159,95

€ 859,-

White’s bulls eye Trx

Wat de beste metaaldetector is.... 
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 show-
room, buiten is er ruimte om te testen.

€ 799,-

normaal

(Reserveer nu met inschrijfkorting)
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boekrecensies
Levensverhaal van een detectoramateur

De boekenrubriek in het vorige 
Detectormagazine (nr. 134) was 
een rondje middeleeuwen. Het 
eindigde met de beschrijving van 
het luchtig geschreven Marcus van 
Eindhoven, Een archeologie van een 
middeleeuws kind van Nico Arts, 
gemeente-archeoloog Nico Arts.

Een knekelveld maakt geschiedenis 
is andere koek, ook al heeft Arts 
ook aan dit boek veel bijgedragen. 
Weinig ruimte voor anekdotes in 
dit onderzoeksrapport over de 
opgravingen onder de Eindho-
vense markt in de periode 
2005-2006. De actieve titel, het 
knekelveld maakt immers 
geschiedenis, duidt op het 
baanbrekend werk dat tijdens het 
onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Niet eerder in Nederland nam het 

DNA-onderzoek zo’n prominente 
plaats in tijdens een archeologisch 
onderzoek. De tanden van de 
skeletten van het kerkhof boden 
mogelijkheden om bijvoorbeeld 
–met meer zekerheid dan 
voorheen- het geslacht van de 
dode vast te stellen. De conclusies 
op basis van het laboratoriumon-
derzoek naar DNA zijn niet in het 
boek beschreven; de analyse is nog 
in de beginfase. Het onderzoek 
duurt nog voort.

Ook voor ‘traditionele’ vondsten als 
metaalvondsten en munten is 
plaats in het boek. Het zijn korte 
bijdragen, want de metaalvonds-
ten zijn niet bijzonder talrijk; vooral 
veel bouwmateriaal zoals spijkers 
en lood (voor de ramen). 

Minder actief dan de titel van het 
boek is de schrijfstijl. De hande-
lende mens blijft buiten beeld 
waardoor het toch redelijk stevige 
kost is. Voor mensen met bijzon-
dere interesse voor begravingen 
en het wetenschappelijke 

onderzoek naar menselijke 
overblijfselen is dit boek vast de 
moeite waard. 

Leon Mijderwijk

museumactiviteitennieuws

Nico Arts red., Een knekel-
veld maakt geschiedenis, Het 
archeologisch onderzoek van 
het koor en het grafveld van de 
middeleeuwse Catharinakerk 
in Eindhoven, circa 1200-1850 
(Utrecht 2013).
ISBN 978-90-5345-472-5, 288 p., 
€ 39,95 (€ 29,95 tot 1 juli 2014)
Uitgeverij Matrijs, www.matrijs.
com

Goed Gevonden
Kasteel Radboud, Medenblik

t/m 15 september

Naar aanleiding van het boek ‘Goed gevon-
den’ wordt in Kasteel Radboud te Medemblik 
een speciale tentoonstelling georganiseerd 
rond de bodemvondsten van Martien Weel. 
Er omheen zijn extra activiteiten, zoals een 
kinderspeurtocht, een Verzamelbeurs en een 
Archeologiedag (16 augustus). 

Kasteel Radboud, Medemblik
www.kasteelradboud.nl
Geopend van maandag t/m donderdag en 
zaterdag van 11.00-17.00 uur, zondag van 
14.00-17.00 uur.

Domunder,  
een ondergrondse ontdekking

Domplein, Utrecht

Afdalen naar het verleden, daar draait het 
om bij DOMunder in Utrecht. Letterlijk, 
want vanaf juni 2014 kan iedereen kennis 
maken met de verborgen geschiedenis van 
het beroemde Domplein door het nieuwe 
ondergrondse publiekscentrum te bezoeken. 
Hier liggen de archeologische resten van 
het Romeinse castellum, dat in de eerste 
eeuw van onze jaartelling werd aangelegd. 
In de zogenoemde schatkamers worden de 
geheimen van het legerkamp met films en 
reconstructies verder ontsluierd. Bij de aanleg 
van DOMunder is een zeldzame verzameling 
van vroegmiddeleeuwse munten aangetrof-
fen; de schat kan mogelijk een rol spelen bij 
het dateren van opeenvolgende kerken op 
het Domplein.

Domplein 4, Utrecht
Geopend: di-zo 11.00-17:15 (ontdekkingstoch-
ten op het hele uur, laatste om 16.00)
(Kijk voor tickets van te voren op de website 
www.domunder.nl)

Plaats Delict  
Romeinse misdaad in Museum Het 

Valkhof

t/m 5 oktober

Oplichting, moord en grafroof; in de Romein-
se tijd was dit aan de orde van de dag. De 
familietentoonstelling ‘Plaats Delict’ geeft aan 
de hand van objecten uit gerenommeerde 

musea in Duitsland én uit de eigen collectie 
een beeld van de misdaad(bestrijding) bij de 
Romeinen. De tentoonstelling is ingedeeld 
in de thema’s grafroof, valsmunterij, inbraak 
& doodslag, bescherming en rechtspraak & 
bestraffing. Speciaal voor kinderen is er een 
route gemaakt waarbij zij zelf op jacht gaan 
naar criminelen. De tentoonstelling is te zien 
tot en met 5 oktober 2014.

Valse dobbelstenen en een afgehakte 
schedel
De tentoonstelling laat een gevarieerde 
selectie van objecten zien. Van enigszins on-
schuldige valse dobbelstenen en munten tot 
vondsten die te maken hebben met moord 
en doodslag. Maar ook manieren om je te 
beschermen tegen misdaad.  Zo gebruikten 
de Romeinen al waakhonden en het ingeni-
euze hang- en sluitwerk laat zien dat ze  hun 
tijd ver vooruit waren. Het zijn bijna dezelfde 
sloten die we vandaag de dag nog steeds 
gebruiken.

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 6511 TB Nijmegen
www.museumhetvalkhof.nl

Goed gevonden
Het contrast tussen Een knekelveld 
maakt geschiedenis en de volgende 
publicatie kan niet groter zijn. Goed 
gevonden, Het portret van Martien 
Weel (1935-2011), Een historie van 
archeologen en ‘amateurs’ is een 
persoonlijk verhaal. Zoals aan de 
titel te zien is de amateurarcheo-
loog Martien Weel in 2011 
overleden. Zijn dochter Marleen 
heeft haar vader en zijn vondsten 
een prachtige eer bewezen door dit 
boek te maken. Het is geen 
biografie, geen levensbeschrijving. 
Je leert niet dhr. Weel kennen in alle 

aspecten die een mens rijk is. Het 
beeld is eendimensionaal: Martien 
Weel als liefhebber en verzamelaar 
van cultuurhistorische artefacten. 
Het zoeken, verzamelen, determi-
neren en archiveren doet dhr. Weel 
naast zijn bestaan als ondernemer 
en echtgenoot/vader. De verhou-
ding tussen die verschillende rollen 
wordt niet uitgewerkt. Mogelijk een 
bewuste keuze. Dat dochter 
Marleen het vele werk dat zit in de 
totstandkoming van dit boek op 
zich heeft genomen, doet 
vermoeden dat dhr. Weel de balans 
wist te bewaken.

De auteur beschrijft decennium 
voor decennium de activiteiten van 
haar vader. Vanaf de jaren 1990 is 
daarbij ook aandacht voor de 
detectoravonturen en –resultaten. 
Naast de tekst van Marleen zijn er 
ook bijdragen van anderen aan ‘Uit 
de collectie Weel’. Dit zijn teksten 
korte teksten over een bepaalde 
vondstgroep zoals Rekenpennin-
gen, Lakenloden, Vuurbakenloden 
en Muntgewichten. Historisch 
Medemblik, Hoorn en Enkhuizen 
staan ook in de schijnwerpers. In 
het oosten van West-Friesland was 
dhr. Weel vooral actief. Waarschijn-

lijk niet geheel toevallig ook de 
thuisbasis van Uitgeverij Polder-
Vondsten.

Tevens is er aandacht voor de 
archeologische context doordat de 
geschiedenis van de Nederlandse 
archeologie, de AWN en verschil-
lende schatvondsten vanaf 1863 
worden beschreven. Deze 
hoofdstukken staan toch wat los 
van het persoonlijke verhaal. 
Hoewel er op zich niets mis 

Marleen Weel, Goed gevon-
den, Het portret van Martien 
Weel (1935-2011), Een historie 
van archeologen en ‘amateurs’ 
(Hoorn 2014)
ISBN 978-90-817063-4-6, € 34,95
Uitgeverij PolderVondsten,  

www.vindmagazine.nl

mee is, had het boek ook zonder 
deze tekst gekund. Halverwege het 
boek staat immers al het slotwoord: 
“Dit boek over zijn leven als 
amateurarcheloog is een postume 
poging om de herinnering aan de 
persoon en zijn hobby levend te 
houden, een eerbetoon ook aan 
mijn vader, die vast en zeker zijn 
goedkeuring zou hebben gegeven 
aan dit project.” 

Een prachtig gebaar. Wat Marleen 
Weel mede heeft laten zien, is hoe 

belangrijk het is vondsten goed te 
registreren en de verhalen van het 
zoeken en het vinden door te 
vertellen of ze op te schrijven. Het 
is de manier om je losse vondsten 
samen te smeden tot een eenheid: 
een zoete verplichting aan het 
historisch erfgoed én een waarde-
volle, emotionele erfenis aan 
directe nabestaanden.



       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 argenteus van Constantius I Chorius, muntplaats Treveri, 297 na Chr.,  
2,32 gram en 17 mm.

2  Zilveren stater of “regenboogschotel” 75 – 25 voor Chr. , 6,09 gram en 16 mm.

3  Gouden Rijnse goudgulden van Wilhem I van Güllik, 1371 – 1402, 3,57 gram en 22 mm.

4  Zilveren 30 stuiverstuk van Fredrik van Berg, 1579, 42 mm en 17,23 gram.

5  Zilveren denarius Vespasianus  70 na Chr., Vz. Vespasianus, kz. Titus en Domitianus, 16 mm en  2,95 gram.

6  Zilveren groot van  Lodewijk II van Male 1366 – 1384, 4,13 gram en 30 mm.

7  Zilveren 20 stuiverstuk Zwolle, driestedenmunt Deventer, Zwolle, Kampen. 1686, 15,54 gram en 36 mm.

8  Bronzen sesterties van Trajanus 98 – 117 na Chr., 32 mm en 28 gram.

9  Zilveren florijn van 28 stuiver, Overijssel met klop Holland, 1685, 40 mm en 17,74 gram.

10  Zilveren penning of denier Deventer van Sede Vacante met  vz. St. Martinus en kz. pax sterretje,  
1226 – 1228, 0,36 gram en 10 mm.

Gert Lugthart tekst & foto’s
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Wie:	 Willem	Steenbergen

Zoekt	sinds:	 2006

Vindt	de	mooiste	munten	op:	Stor
tgrond,	akkers

Mooiste	munt:	 Zeer	zeldzame	zilveren	argenteus	
	

	 van	Constantius	I

Wenst	nog	te	vinden:	 Gouden	romein



Tekst/foto’s: Paul Steijn

Stad Utrecht
In de omgeving van Utrecht is in de 
stortgrond uit de 17e of 18e eeuw een 
loodje gevonden (afb. 1). De bijvonds-
ten waren 2 lepels uit Utrecht uit 1736 
en eind 16e eeuw, lakenloodjes en 
duiten, eveneens uit Utrecht.

Het loodje is licht afwijkend van de 
normale vorm en heeft de letters SM 
met een mooi huismerk in het midden. 

Andere vroege loodjes uit Utrecht zijn 
weinig bewaard gebleven. Het heeft 
geen overeenkomsten met de lood-
jes uit ong. 1600, beschreven in mijn 
boekje ‘Meestertekens op het dak’, op 
blz. 23. Toch is het waarschijnlijk van 
Utrechtse afkomst. Geschatte datering 
eind 17e eeuw.

Friesland
Het loodje (afb. 2) is een bodem-

vondst uit Veenwouden. Dit loodje 
is iets anders dan beschreven in mijn 
boekje en heeft drie klaverblaadjes 
in het kwadrant links onder i.p.v. de 
Friese adelaar. De initialen DI en het 
monogram zijn goed gebleven hoewel 
het loodje niet mooi uit de grond is 
gekomen. Datering midden 18e eeuw.

Het loodje met de initialen HW (afb. 3) 
is geen bodemvondst, maar afkomstig 
van de kerk van Nijeholtgade. Tussen 
de letters een leihamer. Links de krijger 
met lans. Rechtsboven een Franse lelie 
met lam. Datering midden 18e eeuw.

Het loodje met de initialen TIH 
(afb. 4), een Friese adelaar en in het 
bovenste kwadrant een leihamer, 
is gevonden te Dronrijp in de tuin 
waar eerder de pastorie heeft gestaan. 
Friese ambachtslieden gingen dus in 
het midden van de 18e eeuw over de 
provinciegrenzen om hun beroep uit te 
oefenen.

Zuid-Holland
De bodemvondst uit het Westland is 
het loodje uit 1733 (afb. 5) met de 
letters CDV en de initialen LBH in de 
waterpomp. Het ontwerp duidt op een 
Delftse invloed terwijl de grove uitvoe-
ring wijst op een Westlandse loodgie-
ter, leidekker, pompmaker.

Haarlem (!)
Van een Haarlems dak is afkomstig 
het loodje met de initialen CW en 
het jaartal 1692 of 1693 (afb. 6). Het 
loodje heeft geen Haarlems, maar een 
duidelijk Leids kenmerk. Heel bijzon-
der, omdat er in die tijd veel goede 

en bekende leidekkers, loodgieters en 
pompmakers in Haarlem werkzaam 
waren. Wellicht is door de werkzaam-
heden op andere gebouwen of door 
een concurrerende prijs een Leidse 
meester ingeschakeld. Jammer genoeg 
is de vindplaats mij niet bekend.

IJsselstreek (Zwolle)
De bodemvondst bij Zwolle met de 
letters ICS (afb. 7), twee gekruiste 
soldeerbouten, twee leihamers en hak-
kebaard, is vermoedelijk van Jan Carl 
Staal. Het is een kenmerkend ontwerp 
zoals in die tijd in de IJsselstreek werd 
toegepast. Aardig is te melden dat hij 
trouwt in 1825 in Zwolle, en bij het 
trouwen van zijn kinderen (ca.1850 en 
1858) is hij nog steeds werkzaam als 
loodgieter. Het loodje is ook gevonden 
op de ‘Calckhof ’ in Laag Zuthem en 
opgenomen in het museum in Zwolle.

Informatiebronnen: 
Peter Klunder, Johan Koning.

Er zijn nieuwe interessante loodjes te melden. 
Opnieuw een bewijs dat door de actieve 
bodemspeurders oudheden niet verloren 
gaan en zodoende een waardevolle bijdrage 
leveren aan het completeren van reeds bereikte 
documentatie.
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Heeft u in uw verzameling nog 
dergelijke loodjes liggen, stuur 
dan een foto naar de redactie 
van het magazine. U kunt het  
loodje ook meenemen naar een 
zoekdag.

Trotseer-  
of dakloodjes
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Ben je verliefd/verloofd/getrouwd?
Inmiddels al 40 jaar getrouwd,  
3 kinderen waarvan de jongste, onze zoon, 
nog thuis woont.

Wat doe je voor beroep?
Ik ben eigenaar van een groothandel in 
modeaccessoires. Ik zit hiervoor ook veel op 
de weg en bezoek onze klanten in zuid- en 
midden Nederland.

Heb je naast de detectie-hobby ook an-
dere hobby’s? 
Naast mijn passie voor archeologie verzamel 
ik keramiek gemaakt door de Loré fabriek, 
waar mijn vader medeoprichter en eigenaar 
was. Vroeger was het de bedoeling dat ik de 
zaak over zou nemen. Ik werkte al van jongs 

af aan in de fabriek. Mijn vader vond het 
belangrijk dat ik helemaal onder aan de 
ladder begon en liet me eerst de fabriek 
aanvegen. Daarna heb ik leren afdraaien en 
mal gieten enz. Uiteindelijk heeft de fabriek 
mede door de crises van eind zeventiger 
jaren in 1981 de deuren moeten sluiten. Nu 
verzamel ik objecten die gemaakt zijn in de 
fabriek.

Met welke detector zoek jij?
Ik zoek met mijn oude vertrouwde White’s 
classic III met turbo. Ik ben wel een beetje 
om me heen aan het kijken voor een nieuwe 
analoge detector. Niet dat ik ontevreden ben 
met deze, maar na zo veel jaren wil ik wel 
eens iets anders.

Interview: Klaas Bot 
Foto’s: Johan Bosma, Klaas Bot

>>

Naam: Peter Peeters
Woont in: Limburg
Leeftijd: 57 jaar
Detector: White’s classic III

Vandaag zijn we afgereisd 
naar het zuiden des lands. 
Op weg richting het mooie 
Limburg realiseer ik mij 
dat het heel wat jaartjes 
geleden is dat wij onze 
oude zoekvriend bezocht 
hebben. Al tellende kwam 
ik erachter dat wij elkaar al 
ruim 15 à 16 jaar niet meer 
gezien hadden. We hebben 
heel wat bij te praten dus. 
Mijn oude trouwe TomTom 
bracht ons veilig richting 
Limburg en blijkbaar had 
hij er veel zin in. Voordat ik 
er erg in had, reden we al in
Duitsland; binnenkort 
dan maar eens een
update doen. 

Eenmaal in de straat waar 
Peter woont herken ik de 
huizen en rijd ik zo naar 
de zijne. Peter doet de 
deur open en een gezellig 
weerzien kan beginnen.

interview
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1  Lanspunt
Brons
ca. 1300 v. Chr.

2  Hamerbijl
met rond steelgat
Steen
ca. 4000-3500 v. Chr.

3  Hielbijl
Brons 
ca. 1300 v. Chr.

4  Kokerbijl
Brons 
ca. 800 v. Chr.
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Hoe kom je aan je zoekstekken? 
Eigenlijk voornamelijk op gevoel. Ik rijd 
rond en zie een plek en ga er heen. Kaarten 
uitpluizen en zo doe ik eigenlijk nooit.

Ga je meestal alleen of met meerdere 
mensen zoeken? 
Vroeger ging ik altijd alleen. Sinds een jaar 
of twee zoek ik regelmatig met Paul, die bij 
ons ook is aangesloten bij de Heemkunde-
vereniging Maas en Swalmdal.

Hoe vaak ga je er gemiddeld erop uit?
Ongeveer 1 x per week.

Wat is je mooiste zoekbelevenis?
Wat ik nooit meer zal vergeten is dat ik op 
een regenachtige dag een veldje zag wat 

Hoe ben je met de hobby in aanraking 
gekomen?
Als kind kwam ik via de visclub in contact 
met archeologen uit de regio. Zij konden 
mooi vertellen over de geschiedenis en het 
verleden van onze regio. Op een dag zei één 
van hen: “Pak nou een emmer, loop die ak-
ker op en doe alle stenen die je ziet, die jou 
opvallen, in de emmer”. Nadat ik een tijdje 
had gezocht, bekeken we samen mijn vonds-
ten. Hij vertelde me precies wat nu stenen 
werktuigen waren en wat gewoon steen. Tja, 
vanaf toen was ik verkocht natuurlijk.

Met welke detector ben je begonnen?
Mijn voorliefde was eerst alles zoeken, naar 
stenen werktuigen, bijltjes, schrappers en 
pijlpuntjes. Later ben ik me gaan interesseren 

voor het metaal zoeken. Ik kocht toen mijn 
eerste detector van het merk Compass.

Op wat voor een grond zoek je het liefste? 
Ik zoek het liefst op de akkers, die hebben we 
hier heel veel in de omgeving.

Ga je ook wel eens verder weg dan de 
omgeving van Reuver?
Eigenlijk zocht ik bijna altijd verder weg. Als 
ik onderweg was en zaken bezocht, was het 
heel normaal dat deze tussen de middag ge-
sloten waren. Zo kon ik mooi daar een uurtje 
over een akker lopen; het gebeurde nog wel 
eens dat dit uurtje er twee of drie werden 
of dat ik ’s avonds nog even langs die leuke 
akker ging. 

>>

>>
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1  Getordeerde armband 
Slangenkoppen aan de uiteinden.
Zilver
1e eeuw v. Chr.

 2  Armband
Zilver
1e eeuw v. Chr.

3  Triskeles munten  
(regenboogschoteltjes)
Brons en zilver 
ca. 50 v. Chr.

4  Keltische kwartstaters en 
staters
Goud 
ca. 50 v. Chr.

5  La Tène fibula
Brons 
150-50 v. Chr.

6  Propeller riembeslag
Brons 
3e-4e eeuw

 

1  Dupondius  
Domitianus 81-96
IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM COS
XIII CENS. PER. P.P.
VIRTVTI AUGUSTI. S.C.
Virtus St.R. Hold. Paradonium & 
Spear 9246, Kampman 24.139
C. 659/Ric 406/Bmc 468/Sear 809
Brons

 2  Riemuiteinde
Met Keltische invloeden 
Brons 
2e-3e eeuw

3  Gesp
Brons 
5e eeuw

4  Militaire gesp
Met ronde gespplaat
Brons 
3e-4e eeuw

5  Gesp
Met vogelkopjes en puntcirkel 
versiering. 
Brons 
4e eeuw

6  Schijffibula
Brons 
2e eeuw

7  Denarius Hadrianus, 117-138 
IMP. CAESAR TRAIAN HADRIANUS 
AVG. PM TRP CCS VII
Zilver 

1

4
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mij wel interessant leek. Net nadat ik de 
auto geparkeerd had en ik richting het 
veld liep, kwam er een zoeker het veld 
af gelopen. Ik besloot zijn voetstappen 
eerst maar wat te volgen en kwam zo op 
de plek waar hij gestopt was. Ik zette de 
machine aan en na twee meter kreeg ik 
een mooi signaal en vond ik een gouden 
stater. En nog één en nog één... uitein-
delijk had ik in totaal drie staters, twee 
kwart-staters en 16 bronzen Kelten. 

Wat is voor jou de mooiste vondst die 
je hebt gedaan?
Naast het verhaal van zonet vind ik toch 
wel dat Karolingische kistbeslagstuk dat 
uit Beesel komt heel bijzonder. 
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Hoe determineer jij je vondsten?
Via de Heemkunde-vereniging, ik heb thuis 
ook een bibliotheek en daarnaast door de 
jaren heen veel ervaring.

Hoe ziet het zoeken er voor jou in de 
toekomst uit?
Na mijn pensioen heel erg rooskleurig, als de 
gezondheid meewerkt ben ik echt van plan 
om dan meer te gaan zoeken. 

Heb je verder nog iet wat je kwijt wilt aan 
andere zoekers?
Ik heb wel een ergernis die meerdere men-
sen bekend in de oren zal klinken; dat is dat 
ik me erger aan zoekers die gaten graven 
en dan niet het fatsoen hebben om deze 
daarna even dicht te maken. Het hoeft er >>

>>

1  Vogelfibula met emaille
Brons
7e-8e eeuw

 2  Vogelfibula
Brons
7e eeuw

3  Beugelfibula
Brons 
5e-6e eeuw

4  Kistbeslag
Met onderaan een gezicht.
Brons 
9e eeuw

5  gesp
Brons 
6e-7e eeuw

6 Merovingische beugelfibula 
Met 3-knoppige kopplaat en 
ruitvormige voetplaat.
Brons 
5e-6e eeuw

 1  Penning z.j. Holland
Floris IV of Willem II (tot 1247)
Type 1a
Zilver

2  Riemtong
Messing
15e-16e eeuw

3  1/2 Rozenobel  
Zeeland (1600-1602) 
Delmonte 872; Verkade 77.2
Goud

4  Profielgespen
Brons 
13e-15e eeuw

5  Boekbeslag
Messing
16e-17e eeuw

6  Goudgulden Gelderland
Arnold von Egmond 1423-1472 
Goud 

7 1/5 Philipsdaalder  
Zuidelijke Nederlanden, Antwerpen 
1567, 
Zilver 
Antwerpen.

4

Ik zette de machine 
aan, en na 2 meter 
kreeg ik een mooi 
signaal en vond ik 
een gouden stater.
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echt niet weer als een biljartlaken uit te zien, 
maar schoffel even met je voet de aarde weer 
terug in het gat, zo houden we de boeren 
ook te vriend.

Om te controleren of Peter echt wel een 
beetje kan zoeken, zijn we nog even het 
veld in geweest om te zoeken. Gelijk bij 
het betreden van het veld trakteerde hij 
ons op een mooi zilveren 2,5 gulden 
stuk uit 1847. Verder vond hij nog een 
schijffibula en nog een mysterieus 
object met puntcirkels. 

Klaas Bot

1  Leeuwendaalder  
Zwolle 1646    
Zilver

2 Tondeldoos
Koper 
18e eeuw

 3  Patagon
Albert en isabella, Brussel 162.
Zilver

 4  Diverse speldjes met  
hakenkruis    
Div materialen
1940-1945

>>
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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
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Grootste muntschat uit de 
6e eeuw in Nederland  
gevonden door  
detectorzoekers
Het is de grootste muntschat ooit uit de 6de 
eeuw die in Nederland ontdekt is en daarmee 
is de vondst van nationaal belang. Na melding 
aan de provinciaal archeoloog heeft intensieve 
samenwerking tussen deze archeoloog en het 
Drents Museum ervoor gezorgd dat het museum 
in Assen de goudschat heeft verworven.  

Vanaf 20 juni is de nieuwste aanwinst te zien in 
het Drents Museum.

De 47 gouden munten zijn zogeheten ‘solidi’ en 
hebben elk een gewicht van meer dan 4 gram. 
De jongste munt in de goudschat is geslagen na 
541. Over de context en de reden waarom de 
munten werden begraven, is nog niets bekend. 
Gezien de grote waarde zijn ze waarschijnlijk in 
het bezit geweest van iemand die tot de regio-
nale elite behoorde.
De ontdekte gouden muntschat is divers van sa-
menstelling. De schat bestaat uit Laat-Romeinse, 
Byzantijnse, Ostrogothische en Merovingische/
Frankische munten, geslagen in onder meer 
Constantinopel, Rome, Ravenna en Laon (Noord-
Frankrijk). Uniek is dat een van  de Frankische 
munten de buste toont van de Merovingische 
koning Theodebert (534-548). Het nu gevonden 
exemplaar is, voor zover bekend, de eerste munt 
van deze koning die op Nederlandse bodem is 
gevonden.
Het merendeel van de munten, 38 stuks, is  

Byzantijns. Op de voorzijde hebben de meeste 
een beeltenis van de Byzantijnse keizer Justini-
anus (527-565). Losse Byzantijnse munten zijn 
wel vaker gevonden in Noord-Nederland, maar 
complete muntschatten zijn een zeldzaamheid.

Binnenkort in Detector magazine een interview 
met de vinders van de schat.
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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

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!
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nige jaren geleden had ik afgesproken met twee 
zoekvrienden om die zaterdag te gaan zoeken. Om 
zeven uur in de ochtend kwamen ze bij mij. Na de 
koffie gingen we op pad. We gingen dit keer niet naar 

de ons bekende akkers. In de gehele regio hadden we kans op 
Romeins en daarom besloten we dit keer maar eens een akker 
op een nieuwe locatie te proberen.

Na driekwartier rijden kwamen we op een mooie plek aan. We 
zagen een mooie akker en het begon te kriebelen. Ik pakte 
mijn spullen en begon te zoeken. Ik mag graag in de buurt 
van de weg zoeken. Weliswaar vind je daar ook veel treklipjes 
en stukjes blik, maar juist daarom laten mensen ook op deze 
plekken veel liggen omdat ze gelijk de schonere delen mid-
den op de akker opzoeken. 
Na een aantal banen gelopen te hebben, had ik al diverse 
muntjes zoals duiten gevonden. Inmiddels was ik ook wat 
verder op de akker aangeland. Toch trok het gebied langs de 
weg me weer en ik liep weer terug richting de stroken naast 
de weg. Ik vond wederom veel blik. 

E Op een gegeven 
moment kreeg ik een 
signaaltje. Het klonk 
als folie. Ik dacht: 
Toch maar graven. Ik 
schepte de grond om 
en gooide de hoop 
aan de kant. Ik ging 
met de detector over 
het gat en zag weer 
een stuk blik liggen. 
Ik begon te twijfelen 
want het was net 
toch echt een ander 
signaal. Ik zwaaide 
voor de zekerheid 
ook over het hoopje 
zand en ja hoor, daar 
had ik het oude sig-
naal weer te pakken!

Ik pakte mijn pin-
pointer en ging er 
mee door het hoopje 
zand. Nu kreeg ik een 
duidelijk signaal en pakte de grond op met mijn hand. Ik ging 
met de pinpointer nu over mijn hand en het signaal zat er 
inderdaad in. Ik wreef wat zand weg en vond een raar zwart, 
dik muntje. Ik wreef hem zo goed mogelijk schoon en zag een 
hoofdje. Ik twijfelde wat het was. Stiekum in mijn achterhoofd 
hoopte ik dat het werkelijk een Romeins zilveren muntje zou 
zijn, mijn eerste zilveren! 

Vol enthousiasme liep ik er mee naar mijn zoekvrienden. Ik liet 
het zien en vroeg: “Is dit nou een Romeintje of wat is dit eigen-
lijk?” Ze keken me wat verbaasd en zeiden; “Ja natuurlijk is dat 
een Romein!! Yes, dat was kicken! 
Ik heb de hele dag verder de akker volledig afgezocht maar 
geen Romeins meer gevonden. Thuis gekomen spoelde ik 
hem af met water. Nu zag ik pas echt de kwaliteit van de 
munt. Ik zag een hoofdje en aan de achterkant een soort 
feesttaart. Ik zette de munt op een forum en het bleek een 

John	Hanno
1 Bronzen kokerbijl 1100 - 500 v Chr. Lengte 92 

mm. Type Wesseling.

2 Zilveren denarius van Antonius Pius. Pos-
tuum geslagen onder Marcus Aurelius 161 
na Chr. Kz. voorstelling van Brandstapel t.b.v. 
plechtige crematie, gewicht 3,1 gram en 
diameter 18 mm. 

3 Zilveren denarius van Tiberus, 36 - 37 na Chr. 
Gewicht 3,3 gram, diameter 17 mm.

4 Bronzen ogenfibula 1e eeuw, 43 mm en 
een draadfibula 2e-3e eeuw met resten 
glaspasta, lengte 41 mm, brons.

5 Koperen duit van Roermond, 1659 - 1665, 
20 mm, 2,0 gram.

6 Zilveren zegelstempel met merk Amsterdam, 
stempel weggesleten, 18e-19e eeuw, hoogte 
21 mm.

7 Zilveren Friese knoop, 18e eeuw, diameter 
14 mm.

8 Tinnen devotiehanger met op de vz. voor-
stelling aardsengel Gabriël brengt de blijde 
boodschap aan de Maagd Maria, die zich 
onder een baldakijn bevindt. Met daarboven 
een duif. Kz. twee engelen als schilddragers, 
op het schild staat de kelk en hostie en het 
heilige hart achter het schildkruis, een lans 
en een tak van de hysop. Periode 16e eeuw.

Aflev. 33
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Provincie Zuid-Holland
Prov. Archeologisch Depot
Dhr. Frits Kleinhuis
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-42 16 88 / 06-54213674
archeologischdepot@pzh.nl

f.kleinhuis@pzh.nl

Provincie Noord-Brabant
Meldpunt Archeologische Bo-
demvondsten (MAB)
Waterstraat 16, ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6812812

archeologie@brabant.nl

Provincie Limburg
Provinciaal depot voor bodem-
vondsten
Dhr. Sjeng Kusters
Centre Céramiqe, Maastricht
Avenue Céramique 50, Maastricht
Tel. 043 – 389 70 49

sjj.kusters@prvlimburg.nl

Provincie Gelderland
Gelders Archeologisch Centrum 
(GAC)
P/a Museum Het Valkhof, Nijme-
gen
Tel. 024 – 360 88 05

Provincie Zeeland
Stichting Cultureel Erfgoed  
Zeeland (SCEZ), meldpunt bo-
demvondsten 
Dhr. Hans Jongepier
Postbus 49, 4330 AA Middelburg, 
Tel. 0118 – 67 08 70

j.jongepier@scez.nl

Provincie Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht,  
meldpunt archeologie
Dhr. A. van der Bunt
De Bilt
Tel. 030-2219727
archeologie@ 
landschaperfgoedutrecht.nl

Provincie Noord-Holland
Provinciaal depot voor archeo-
logie Noord-Holland
Dhr. Rob van Eerden 
Gebouw Mercurius
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Tel. 023 - 514 40 12

eerdenr@noord-holland.nl

veenmc@noord-holland.nl

Provincie Flevoland
SAM Flevoland
Lelystad
Tel. 0320 – 225900

Provincie Overijssel
Provinciaal Depot voor  
Bodemvondsten Overijssel 
Mw. Judith Jansen
Bergpoortstraat 193, 7411 CV 
Deventer 
Tel. 0570-644173  
judithjansen@oversticht.nl 
www.overijssel.nl/depot

Provincie Friesland
Provincie Fryslân
Dhr. Gilles de Langen 
Postbus 20120, 8900 HM  
Leeuwarden 
Tel. 058 -  2925487

vsmp@fryslan.nl 

Provincie Drenthe
Provincie Drenthe
Dhr. Wijnand van der Sanden 
Postbus 122, 9400 AC Assen
Tel. 0592-3655555

 w.vandersanden@drenthe.nl

Provincie Groningen
Provincie Groningen 
Dhr. H.A. Groenendijk
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel. 050-3164291

Archis vondstmelding  
e-formulier
Je kunt ook je vondsten melden 
d.m.v. het e-formulier, te vinden 
op archeologieinnederland.nl/
bronnen-en-kaarten/archis

Stadsarcheologen
Veel grote steden en gemeen-
ten hebben vaak een eigen 
archeoloog, meldpunt of depot. 
Indien je vondsten in deze 
steden hebt gedaan, meld deze 
dan bij het desbetreffende 
meldpunt. Informeer eventueel 
bij jouw gemeente. 

Munten
Munten kun je online aanmelden 
en laten determineren op NUMIS. 
http://numis.geldmuseum.nl/ 

De redactie heeft geprobeerd 
deze lijst zo zorgvuldig mogelijk 
samen te stellen. Heb je op- en/
of aanmerkingen dan horen wij 
dit graag. 

Waarom je vondsten  
aan melden?
Natuurlijk kost het melden van je vonds-
ten tijd, maar het aanmelden kan ook veel 
opleveren en bovendien iets toevoegen aan 
je mooie hobby. Het contact dat je opbouwt 
met de archeoloog kan leuk en interessant 
zijn en bovendien leer je vaak ook meer 
over je vondsten en de geschiedenis van je 
omgeving. Door je vondsten te melden kun 
je mogelijk ook een waardevolle bijdrage 
leveren aan het beeld van ons land in het 
verleden. Die paar fibula’s of munten die je 

gevonden hebt, kunnen misschien samen 
met de vondstmeldingen van anderen, die 
al in het Archis databank systeem staan, een 
beter of nieuw beeld geven van de bewo-
ning in een bepaalde omgeving.

Welke vondsten  
aanmelden?
Wat moeten we melden en wat niet? Lang 
niet elke vondst is van voldoende belang 
om te worden aangemeld. Grofweg kan 
worden gesteld dat vondsten van vóór 1600 
dienen te worden aangemeld. 
Vind je op een akker vondsten uit de 
bronstijd, de Romeinse tijd of uit de vroege 
middeleeuwen dan kunnen deze vondsten 
op plaatselijke bewoning wijzen en dien je 
deze vondsten aan te melden. Vind je op de 

zoekplek ook (verbrand) bot of scherfma-
teriaal van vroeg aardewerk, meld dit dan 
ook aan. 
Heb je twijfels of bepaalde voorwerpen 
moeten worden aangemeld, overleg dan 
met het meldpunt van de provincie om over 
je vondsten te overleggen. 

Vondsten blijven  
eigendom van de vinder
Sommige zoekers denken dat, als ze hun 
vondsten melden, ze hun vondsten 
dan ook kwijt zijn. En dat is een 
misverstand,  
vondsten blijven eigendom 
van de vinder.

 Aanmelden vondsten
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9 Gouden ring, 8 karaats, periode 18e-
19e eeuw.

10 Messing knoop met voorstelling 
 wapenschild met daarop een ridder-
helm.

 denarius van Antonius Pius uit 161 na Chr. te zijn.  De ‘feest-
taart’ bleek een brandstapel ten behoeve van een plechtige 
crematie te zijn. Tot op heden is dit mijn mooiste munt-
vondst!!
De haarscherpe munt uit het kippenvelmoment van John 
Hanno is voor vele zoekers een grote wens.

John zoekt nu 10 jaar. “in het begin zocht ik naar militaria. Dat 
heb ik heel wat jaren met veel plezier gedaan. Zo’n drie jaar 
geleden ging ik voor de verandering maar eens op een akker 
zoeken. Ik vond heel veel andere voorwerpen zoals knoopjes 
en munten wat ik veel leuker zoeken vond. Sindsdien zoek ik 
alleen nog maar op akkers en ook veel vaker dan vroeger met 
mijn Golden Mask 4 met een dubbele D S.E.F.-schijf. 

Het liefst zoek ik in de buurt. Ik woon in een prachtige omge-
ving om te zoeken. Omdat je hier voorwerpen vindt van de 
bronstijd tot en met de huidige tijd van vaak mooie kwaliteit. 
Sinds een jaar zoekt mijn vrouw Samantha ook en gaan we 
graag samen op pad.”

We gaan naar de top 10 van John. Het zijn bijna allemaal lo-
kale vondsten. Op de eerste plaats staat een bronzen kokerbijl 
uit de bronstijd. “Op een dag ging ik samen met een zoek-
maat en met mijn vrouw Samantha, die net met de hobby 

was begonnen en nog geen noemenswaardige vondsten 
had gedaan, naar een zoekdag in Brabant. Daar wonnen we 
zowaar een metaaldetector. We gingen even later de detec-
tor uittesten. Samantha liep ermee over een akker en kwam 
na nog geen half uur bij mij terug en vroeg: “En wat heb jij 
gevonden?”. Ik had wat muntjes. “Kijk” zei ze, ”ik heb een soort 
bijltje”. Ik keek er naar en dacht in eerste instantie dat het wel 
een Romeinse kon zijn. Ik zei: “Stop maar in je zak, dan kijken 
we thuis wel wat het is”. Het bleek een puntgave kokerbijl uit 
de 8e eeuw voor Chr. te zijn. Geen gekke eerste vondst toch?!”

Op de tweede plaats staat de denarius uit het kippenvelmo-
ment. Op de vierde plaats staan twee fibulae. “Wij lopen vaker 
in de regio op een akker waar we best leuke voorwerpen 
hebben gevonden. Ernaast lag ook een akker waar we lange 
tijd niet op konden, maar die die dag omgeploegd was. We 
zochten de boer op en kregen toestemming waarna we op 
deze akker gingen zoeken. Na een aantal banen vond ik een 
bronzen Romeinse munt. Nu ging ik dit stuk nog intensiever 
afzoeken. Ik kreeg een dieper signaal. Ik groef wat dieper en 
plots vond ik een kronkelig ding waarvan ik gelijk wist dat het 
een fibula was.”

Op de negende plaats staat een gouden ring. “Op een akker 
bij mij in de buurt waar ik heel veel heiligenhangers vond 
ging ik weer eens zoeken. Op een strook waar ik heel veel last 
had van schrikdraad bleef ik zoeken. Op een gegeven mo-
ment kreeg ik tussen de schrikdraadsignalen door een andere, 
oppervlakkige, piep. Ik groef het op en zag een glimmend 
voorwerp. Ik zag meteen dat het goud was, mijn eerste goud 
in ruim tien jaar zoeken. Het bleek een gouden ring te zijn uit 

de 18e-19e eeuw!”

Tenslotte is Hanno dik tevreden. “Het is 
een prachtige hobby en ik vind dat ik 
hele leuke dingen heb mogen vinden, 
geen alledaagse vondsten. Maar ook dit 
interview vind ik mooi en beschouw ik 
als een kroontje op mijn hobby.”

9

10



Met dank aan: D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk, K. Pannekeet, R. Holtman
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Redactie: Johan Koning, Kees Leenheer / foto’s: Kees Leenheer, Johan Bosma varia1  Lanspunt met schachthuls
Te fragmentair om op type te 
kunnen determineren:
Datering MBT-LBT (ca. 1500-800 
cal BC; Fontijn 2003, 129-130)
Fontijn, D. R., 2002, Sacrificial 
Landscapes. Cultural biographies 
of persons, objects and ‘natu-
ral’ places in the Bronze Age of 
the southern Netherlands, ca. 
2300-600 BC, Leiden (PhD. thesis) 
(Analecta Praehistorica Leidensia 
33/34).

2  Ruiterschelling  
6 stuiverstuk Gelderland
1681
Zilver

3  Handvat van een kan 
met zoömorfe versiering
Brons
Romeins

4  Trient, Kopie
Dinant
1e eeuw na Chr.
Goud

5  Halve Bulla
Bulla is van Martinus V
1417-1431
Lood/tin legering

6  Romeinse draadfibula  
met opengewerkte naaldhouder. 
Datering: vnl. Flavische periode 
1e eeuw na Chr. 
Brons

7  Geprofileerde scharnier-
fibula met restanten van 
verguldsel. In de lengterichting 
geprofileerd met meerdere 
ribben. De voet eindigt in een 
knop. Overdwarse profilering 
met meerdere schijven. De fibula 
heeft een scharnierhuls en is vol-
gens Haalebos (fibulae Maurik) te 
dateren tussen ca. 70-150 na Chr. 

8  Muntgewicht voor 1/2 
Pound Engeland, aangemunt 
periode 1603-1604, oorspronke-
lijke massa 5,57 g). Door Pol 
wordt de blokbeeldenaar 
(voorzijde) aan 1603-1604 
toegeschreven (geldend voor de 
Noordnederlandse muntgewich-
ten), maar het makersmerk 
beslist anders. Daarmee moet de 
aanmuntingsperiode worden 
verruimd naar 1545-1937.
Makersmerk: Cornelis Janssen, 
Antwerpen, 1576-1604 (hier: 
1581).
Brons

9  Penning Mainz z.j.
Muntheer: Koenraad II als keizer, 
periode 1027-1039.
Referentie: Dannenberg 790
Zilver
Deze Otto/Adelheid houtkerkjes 
lijken allemaal op elkaar en zijn 
alleen voor de echte verzame-
laars te onderscheiden.

10  Penning Heinsberg
Godfried II, periode 1303-1331.

Lucas 3 = Menadier 3
Vermoedelijk geslagen na 1306, 
want niet vertegenwoordigd in 
de vondst Den Bosch 1998.

11  Penning Vlaanderen
stad Aalst
Periode ca. 1220 - ca 1253
Zilver
Ghyssens 302

Voorwerpen op 150%

1
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Met dank aan: A. van Herwijnen, R. Holtman, D. Dijs, W. v.d. Brandhof, D.J. de Wit
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Daar wil ik nu wat over schrijven. Om 
alles mooi op de foto te zetten en de 
gewichtjes te wegen hebben we een 
afspraak gemaakt. Eerst koffie, daarna 
de gewichtjes bekeken en natuurlijk ook 
even zoeken met de detector. Martijn wist 
nog een interessant veldje waar het graan 
net geoogst was. We hebben lekker in de 
zon gezocht en er kwam nog een mooie 
sceatta tevoorschijn onder zijn schijf, 
FOTO A. 

FOTO 1 is een Keulse doos uit ca. 1750, 
met 8 vakjes voor muntgewichten in de 
deksel achter een schuifje, met in zwarte 
inkt de namen van de munten. De afme-
ting van de doos zijn: 12cm bij 6,5 cm en 
2,5 cm hoog.
In het onderste gedeelte van de doos is 
een groot vak voor de ijzeren balans met 
een ronde en een driehoekige schaal. 
Een klein vakje met schuifje voor de 
kleine aasgewichtjes en 5 vakjes voor de 
zwaardere muntgewichten, ook hier in 
zwarte inkt de namen van de munten.
Wat ontbreekt is het etiketje op het 
schuifje van de deksel. Daarop stond de 
naam van de maker en vaak het jaartal 
met een afbeelding.

In de doos horen 13 muntgewichten 
volgens de teksten bij de vakjes. Num-
mer 6 en 13 ontbreken, daarvoor zijn 
twee andere in de plaats gekomen, 
14 en 15. In het aasvakje zitten drie 
gewichtjes a, b en c. Zie FOTO 2. Deze 
aasgewichtjes werden gebruikt om kleine 
afwijkingen van de gouden munten te 
bepalen. Afmeting gewichtje met 6 stip-
pen = Lengte 11 mm x breedte 13 mm x 
dikte 0,3 mm.

Deze gewichtjes zijn zo klein en dun, ik 
heb tot nu toe geen melding gekregen 
dat ze met de detector gevonden zijn 
(of zijn ze niet herkend?).

In de doos zit een ijzeren balans met 
zwanenhalsuiteinde. Daaraan zit, via een 
dubbel oogje aan groene koordjes, de 
ronde en driehoekige schaal. Zie FOTO 3. 
De lengte van de balans is 95 mm.

FOTO 4 is een detail foto van de driehoe-
kige schaal, daarop staat een sprekend 
merk van de maker. Een kerk met in 
het midden een toren tussen de letters 
I K. De maker IK is bekend uit Keulen 
en heet Johan Kirch, hij heeft de doos 
omstreeks 1750 gemaakt.

Nu komen de foto’s van de losse munt-
gewichten en de bijbehorende gouden 
munten. De muntgewichten uit Keulen 
hadden meestal geen merkje op de ach-
terkant, dat is ook bij deze doos het geval. 
Dus volstaat een foto van de voorkant. 
Op FOTO 5 is twee keer dezelfde stempel 
gebruikt voor de 1 dukaat en 2 dukaat, 
de afbeelding is een koning met links de 
rijksappel en rechts de hellebaard en de 

tekst mg land theorie gewogen   tijd

dub ducatt Dukaat 2 Nederland 7,01 6,98 1 1581-1805

ducatt Dukaat 1 Nederland 3,51 3,44 2 1581- heden

1/2 souverein Souverein 1 Nederland 5,54 5,48 3 1621-1711

1/2 sonpistoll Zon pistool 1/2 Frankrijk 4,06 4,06 4 1709-1715

Milledors Louis Mir Frankrijk 6,53 6,54 5 1723-1725

1 Pistolett Escudo 2 Spanje 6,76 ontbreekt 6 1566-1821

1/2 Pistolett Escudo 1 Spanje 3,38 3,32 7 1537-1824

1/2 gini Gini 1/2 Engeland 4,19 4,19 8 1695-1813

4 Pistolett Escudo 8 Spanje 27,04 27,13 9 1610-1824

2 Pistolett Escudo 4 Spanje 13,52 13,59 10 1566-1821

Souverein Souverein 2 Nederland 11,08 11,05 11 1621-1711

Enlisch gini Gini 1 Engeland 8,39 8,37 12 1695-1813

Sonpistoll Zon pistool 1 Frankrijk 8,13 ontbreekt 13 1709-1715

             

  Louis LL 1/2 Frankrijk 4,89 4,94 14 1720-1723

  Dukaat 2 Nederland 7,01 6,97 15 1581-1805

  aas 6   0,30 0,29 a  

  aas 4   0,20 0,19 b  

  aas 3   0,15 0,15 c  

Naar aanleiding van 
het artikel 
‘Een lang gebruikt 
Muntgewichtdoosje’ 
(DM 129, blz 34), 
kreeg ik email van 
Martijn met vragen over 
zijn muntgewichten. 

Fig 1. Zie tabel : 

Rij 1 tekst = de namen bij de 

vakjes zijn van links naar rechts 

en van boven naar beneden.

Rij 2 mg = de huidige naam van 

de munt.

Rij 3 land = land waar de gou-

den munt is gemaakt.

Rij 4 theorie = massa volgens de 

boeken.

Rij 5 gewogen = de gewogen 

massa van de muntgewichten.

Rij 6 tijd = de periode dat de 

munten zijn gemaakt.

A   
Sceatta, 13 mm en 

1,33 gram. Herstal 

type. Davidster, 

ca. 700-750.

1

2

3

4

>>

muntgewicht-
doos

Keulen
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letters H D. Hollandse Dukaat. Ook ‘Hon-
gaarse Dukaat’ past, maar die munt, de 2 
Forint, is nooit gemaakt. De 1 Forint van 
Hongarije wel. Het was in die tijd wel dui-
delijk dat het voor de Hollandse Dukaat 
was bedoeld, ook al wijkt de afbeelding 
iets af.

FOTO 6   De gouden dukaat met staande 
koning zonder mantel en nu met rijks-
appel rechts, deze is gemaakt in 1649 in 
Campen.

Op FOTO 6A staat een staande koning 
met in de rechterhand een pijlenbundel. 
Dit gewicht was ook voor de 2 dukaat en 
zit dus dubbel in de doos. Deze komt uit 
een andere doos en zal later zijn toege-
voegd om het lege gaatje te vullen.

Op FOTO 7 staat een gekroonde jonge 
koning naar rechts, met de letters SR = 
Souverein.
De eerste Souverein was van Engeland. 
Later volgde Nederland met een 2 Sou-
verein en een 1 Souverein. De 2 Souverein 
heeft ook een afbeelding van een ge-
kroonde koning. De 1 Souverein heeft een 
totaal afwijkend muntbeeld: de Hollandse 

Leeuw. Zie FOTO 8 en FOTO 9.
 
FOTO 8   Een gouden 2 Souverein uit 
Antwerpen (1639) met het portret van 
de gekroonde koning.

FOTO 9   Een gouden 1 Souverein afwij-
kend muntbeeld: een staande leeuw en 
geheven zwaard en rustend met een 
klauw op de aardbol uit 1649.

Op FOTO 10 staan 3 stuks voor de 
Escudo’s , de zwaarste is de 8 Escudo 
met ruim 27 gram. Dan de 4 Escudo, de 
2 Escudo ontbreekt, maar de 1 Escudo is 
wel aanwezig.
 
Op FOTO 11 staan drie verschillende 
escudo’s. Dit waren vaak erg slordig 
geknipte stukjes goud, wel op de juiste 
massa maar er was erg weinig aandacht 
voor de afbeelding. Het stokkenkruis is 
duidelijk maar de rest van de details vaak 
niet. Dit was het geroofde goud wat de 
Spanjaarden uit Amerika haalden. Veel 
van deze goudstukken werden in Europa 
omgesloten tot nieuwe gouden munten. 
Maar op scheepswrakken komen ze vaak 
met kisten vol omhoog.

Op FOTO 12 staat een kruis van 4 wapen-
schildjes, dit zijn de wapens van Engeland 
o.a. wapenschild met 3 lelies een wapen-
schild met harp. Het gaat om de hele en 
halve Gini een gouden Engelse munt.
De hele en de halve munt hebben dezelf-
de afbeelding maar de massa is natuurlijk 
wel: 1 staat tot 1/2, zie FOTO 13. 

Op FOTO 14 staat dezelfde afbeelding 
als foto 10: het stokkenkruis, alleen is er 
in het midden een klop zon opgeslagen. 
Deze klop kom je vaak tegen. Door de 
klop was het gewicht bedoeld voor de 
Franse zonnepistool. FOTO 15. Deze 
gouden Franse munt werd gemaakt van 
1709-1715.

Op FOTO 16 staat een dubbele L onder 
een kroon met 3 Franse lelies. Dit is de 
Franse gouden munt. De dubbele L, de 
algemene naam voor deze Franse munt 
is Louis. De munt is er in verschillende 
massa’s. In deze doos zit alleen de ½ met 
massa 4,89 gram. De letters LL staat voor 
Ludovicus voor Lodewijk XV 1715-1774. 
De gouden Franse munt is de opvolger 
van de zonnepistool en is gemaakt van 
1720-1723, FOTO 17

Op FOTO 18 staat een monogram onder 
een kroon tussen 2 palmtakken.
Ook dit is een Franse munt met de alge-
mene naam Louis en de naam Mirliton 
gemaakt van 1723-1725, ook in verschil-
lende massa’s. De gouden munt staat op 
FOTO 19 afgebeeld.

Als er nog andere detectorzoekers 
zijn met vragen over muntgewichten: 
djmuntgewicht@telfort.nl

Veel zoekplezier en groeten,
DJ.
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In zijn boek ‘Noord-Nederlandsche Gildepenningen Presentie- 
Kerk- & Armloodjes van de XVe tot de XVIIIe eeuw’ uit 1878 
beschrijft L. Minard-Van Hoorebeke onder nummer 485 een 
armenpenning van ‘Rurmonde’, (Roermond). De beschrijving 
hiervan is als volgt: ‘De voorzijde voert het gekroonde stadswa-
penschild / omsloten met eenen parelband.
De achterzijde bevat bovenaan de twee eerste letters eener 
vermaning : W W (wees werkzaam) / daaronder het bedrag der 
bedeeling ST 12. Onderaan het jaartal 1766. Omrand met een 
effen bandje.’
Het is voor mij altijd al twijfelachtig geweest of deze loodjes 
wel iets met Roermond te maken hebben gehad. Rondvraag 
bij diverse instanties of zij het afgebeelde wapen kenden had-
den helaas geen resultaat.
Het is opvallend dat veel van dit type loodjes in Waspik en 
omgeving gevonden zijn. 
Hierdoor had ik in eerste instantie het idee dat ze misschien 
‘ergens’ in Zeeland in gebruik waren geweest.

Van de loodjes met de letters WW (www.loodjes.nl/CZS.html) 
ken ik ondertussen meer dan 40 exemplaren, lopend van 1717 
t/m 1803. Veel van deze loodjes zijn gevonden rond Waspik, 
maar ze komen ook uit Meppel, Utrecht en Bergum.
Na ongeveer 1810 werden de letters WW vervangen door WS 
(www.loodjes.nl/CZT.html). Hiervan ken ik 14 exemplaren, van 
1816 t/m 1832 o.a. gevonden in Waspik, Joure en op Tholen.
Bij mijn speurtocht naar de oorsprong van de loodjes met de 
tekst SAS (zijn deze echt van Sas van Gent of zijn ze misschien 
van Strijen Sas?) stuitte ik op een artikel van Leon Krijnen, ‘De 
enige Vuurtoren’ wat mij weer verder bracht bij mijn speur-
tocht.
Dankzij Hugo Snel kreeg ik een stuk onder ogen waarin stond 
dat op ‘2 Mey 1716’ op het stadhuis van Willem Stad een ‘In-
structie en Ordonnantie’ getekend is over het verpachten van 
de vuurbaak staande buiten de Waterpoort!
 

Voor een verzamelaar van bakenloodjes en 
armenpenningen blijven er altijd van die 
puzzelstukjes over. Ik denk echter toch weer 
een bakenloodje aan zijn oorspronkelijke 
‘thuishaven’ toe te kunnen wijzen.

armenpenning roermond is  
 bakenlood van  
 Willemstad

De hierboven genoemde 
bedragen stemmen precies 
overeen met de waardes welke 
op de loodjes staan, namelijk 
24, 12 en 6 stuivers. Na 1800 
komen er ook nog waardes 
voor van 18 Stuivers.
Opvallend is dat de vier 
loodjes met de waarde van 24 
stuivers gevonden zijn in het 
buitenland, namelijk in een 
Nederlands scheepswrak (W27) 
welke voor de kust van Gdansk 
is vergaan (hierover binnen-
kort een artikel in Detector 
magazine van mijn hand) en in 
Canterbury, Engeland.
 
Aan de andere kant is het ook 
weer niet zo vreemd dat de betere schepen gebruikt werden 
voor het vervoer naar en van het buitenland.

Nu nog de letters WW zien te verklaren
Op een gravure van Gaspar Bouttats uit 1675 ‘Gezicht op Wil-
lemstadt’ is een stadswapen afgebeeld met zelfs drie W’s. Deze 
drie W’s komen ook voor op stadsplattegronden van Boxhorn 
en Blaue.
Er is nog een andere aanwijzing. Eerst hing de vlag van de 
Markies van Bergen op Zoom, Jan IV van Glymes nog in top 
op de schepen, maar de Willemstadse beurtschippers hadden 
van prins Maurits het recht gekregen een blauw-wit-blauwe 
vaan te voeren met daarin de letters WW.
Op een gravure van B. Peeters (1614-1652) is in de verte een 
zeilschip te zien aan het havenhoofd met in de top een vlag 
met drie W’s.
Het wapen van Willemstad uit die tijd bestaat uit een klim-
mende leeuw die het wapen van Van Glymes (de vroegere 
markies van Bergen op Zoom) ophoudt met daaronder drie 
schuinkruisjes. Een nogal ingewikkeld wapen dat onmogelijk 
gebruikt kon worden op een klein loodje.
Op een kleine bodebus (waardeteken voor stadsbode) uit 
1587 staat het vereenvoudigde wapen, een naar links kijkende 
horizontale leeuw, zoals op de bakenloodjes maar wel met 
drie schuinkruisjes.
Op het bakenloodje kon onmogelijk het gehele wapen van 
Willemstad worden afgebeeld. Het is vereenvoudigd met 

naast de leeuw binnen het kader nog aan weerszijden drie 
tekens, moeilijk te onderscheiden, maar mogelijk aan de ene 
kant drie schuin kruisjes en aan de andere kant drie malieën 
(ruitjes) uit het Van Glymeswapen. 
 
De ‘Heemkundekring de Willemstad’ bezit nog een oud lin-
nen zakje met een aantal loodjes uit 1832 afkomstig van de 
voormalige gemeente Willemstad. Willemstad lag tot 1795 
in Staats-Brabant, daarna in Bataafs-Brabant en nu in Noord-
Brabant. Gravure van Willem-

stad door Casper 
Bouttats 1675.

>>
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 Allex Kussendrager

In dit stuk staan zeer bruikbare details zoals:

Teweten van yder Raey-Zeyl Schip ’s Jaars 1guld. 4 stuyv.
Item van yder Pleyt, Drimmelaar, Bylander, Aarsvelder, Smalschip of andere,
twintig of meer Hollantse Lasten konnende voeren 12 stuyv.
Item van alle Turf-Schepen 500 Tonnen of meer konnende voeren, gelijcke  12 stuyv.
En laatstelijk van alle mindere ’t zy Turf of andere Schepen en Schuyten halfgelt
en sulx var. yder maar 6 stuyv.
Dog sullen alle Schuyten geen twee Lasten konnende voeren, van ’t voorsz Bakengelt vrij en
Exempt zin.



Het Hollands Diep was vooral van belang voor de binnenvaart 
tussen Holland en Zeeland. Een goede markering van het punt 
waar Haringvliet, Volkerak en Hollands Diep samenkwamen 
was belangrijk.
Bij Willemstad is in 1696 een eerste vuurbaken opgericht, op 
last van prins Willem III. Deze werd gebouwd door Theunis 
Pieterse Maas.
In eerste instantie exploiteerde het stadsbestuur het baken, 
maar omdat de inkomsten laag waren werd het na drie jaar 
publiekelijk verpacht.
Als het vuurbaken werd verpacht aan een bakenmeester, 
diende deze het te onderhouden en twee maal per week 
schoon te maken, zodat het licht van verre te zien zou zijn.
In ruil voor zijn diensten mocht hij van de passerend schippers 
bakengeld innen. Omdat het Hollands Diep ter hoogte van 
Willemstad zo’n drie kilometer breed is, gebeurde dat meestal 
in de buurt van Strijen-Sas aan het begin van de Dordtse Kil. 
In de hierboven al genoemde ‘Instructie en Ordonnantie’ uit 
1716 staat het als volgt omschreven:
‘Den Baken-Meester sal het voorsz gelt ter bequamer plaatse, 
daar ’t hem dienstig soude mogen zijn, ’t zytot Willem-Srad, 
Stryense-Zas, of in de Kil, mogen Ontfangen en Invorderen.’

In 1722 werd een nieuw vuurbaken gebouwd. Het had een 
lantaarn, voorzien van glazen, met een met lood beklede kap. 

De gemeente exploiteerde dit baken weer zelf.
De scheepvaart was ondertussen behoorlijk in omvang toe-
genomen. Door de verzanding van de Brielse Maas moesten 
tussen 1740 en 1830 zelfs alle schepen van of naar Rotterdam 
of Dordrecht via het Hollands Diep varen. Het baken was zo-
doende een ‘goudmijntje’ voor de gemeente Willemstad.

Mochten er nog op- of aanmerkingen zijn, of misschien zelfs 
aanvullingen naar aanleiding van dit artikel dan houd ik mij 
van harte aanbevolen.

Allex Kussendrager,
info@loodjes.nl  -  www.loodjes.nl 

Graag wil ik Kees van Mastrigt, Hugo Snel en Leon Krijnen bedan-
ken voor de bijdragen aan dit artikel. 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR:

L. Minard-Van Hoorebeke, ‘Noord-Nederlandsche Gildepenningen 

Presentie- Kerk- & Armloodjes van de XVe tot de XVIIIe eeuw’, 1878. 
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Met o.a. stands van MidHolland, DDA, erfgoed Utrecht enz.

3 8

Detector magazine 135

 Noteer alvast in je agenda!

 Ledendag 22 november in de
Betuwe

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!

??



1853: Herstel bisschoppelijke hiërarchie

Sinds de reformatie in de 16e eeuw is de uitoefening van de 
katholieke godsdienst in de Noordelijke Nederlanden verbo-
den. Ongeveer 35% van de Nederlandse bevolking is in die 
tijd katholiek. Zij houden hun erediensten in schuilkerken.
De grondwetsherziening van 1848 onder leiding van Thorbec-
ke garandeert godsdienstvrijheid en op basis hiervan kan de 
katholieke kerk in Nederland beginnen met de herinrichting 
van de kerkelijke organisatie.
Op 6 maart 1853 kondigt paus Pius IX het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland af. Utrecht krijgt een 
aartsbisschop. Andere bisdommen worden gevestigd in Haar-
lem, Breda, Den Bosch en Roermond. 

Afmeting: 6 cm.

Vz: in een met draperieën behangen vertrek verrijst dochter 
van Jaïrus van een rustbed, bij de aanraking van Christus.  
En hij zeide tot haar Talita Cumi, hetwelk vertaald is: dochtertje 
(ik zeg U) sta op. 

Kz: de wapens en namen der vijf bisdommen, waaronder dat 
van het aartsbisdom Utrecht.                        
Kz: betekenis tekst: In het jaar van de wedergeboorte 1853 
onder het pontificaat van Pius IX, het vijfde jaar der regering 
van de doorluchtigste Koning Willem III is de bisschoppelijke 
hiërarchie in Nederland door Gods zonderlinge gunst hersteld, 
waarvoor de katholieke burgers dankbaar zijn. Boven de 
wapenschilden 
BREDAN.   HARLEM  VLTRAIECT.  BVSCODVC.  RVREMVND.”
Breda         Haarlem     Utrecht        Den Bosch     Roermond 

Penning op de invoering van de  
bisschoppelijke hiërarchie in 1853 in nederland 
en de instelling van vijf bisdommen
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<< Van sicco siegers, één van de 
winnaars van ‘de vondst van het 
jaar 2013’ met de inzending van 
de Quadrant, kregen we deze af-
beelding toe gestuurd. sicco stond 
met de gevonden Quandrant op 
de cover van het engelse detector 
magazine. 

De foto rechts laat zien dat de >> 
wetgeving inzake metaaldetectie 
niet overal hetzelfde is.

Bier of geen bier?
Op een mooie ochtend was ik met 
de detector aan het zoeken langs de 
waterkant van de grootste rivier van 
Nederland. Plots zag ik iets liggen 
wat de aandacht trok, half verstopt 
in het zand. 

Bij het voorwerp aangekomen zag 
ik dat het om een bruinglazige, nog 
bijna intacte fles was. Het was er één 
waar een beugel met porseleinen stop 
op had gezeten. Maar dat niet alleen, 
want toen ik het overtollige zand eraf 
veegde zag ik een tekst staan op de 
fles. Deze luidde: ‘Huelsmann Brauerei’ 
met daaronder de opvallende tekst 
‘Wanne- Eickel’. Nu ben ik aardig thuis 
in biermerken maar deze naam zei me 
niets. Althans niet het biermerk! Dus... 

het internet op en zoeken maar. Dit gaf 
als resultaat dat het hier om een fles 
gaat die is geproduceerd na 1926. Deze 
brouwerij stond eerst in de plaats Eickel. 
De plaats Eickel is na een gemeentelijke 
herindeling in 1926 gefuseerd met de 
gemeente Wanne. De naam Huels-
mann is die van een brouwer 
die zich d.m.v. een huwelijk met 
de dochter van de brouwer uit 
Eickel verbond. Het bier is, na 
een tijdelijke afwezigheid op de 
Duitse biermarkt, weer verkrijg-
baar. Nu echter met kroonkurk.  

Met zoekgroet en “Zum Wohl!” 
Piet van Schuppen



Vraag: Johan, deze munten heb ik gevonden in de stort van de Keizersgracht te 

Leeuwarden. 

Antwoord: Nederland, Zeeland
Jeton 1580, Middelburg. Gärtner pflanzt Sträucher, im Hintergrund Freiheitshut auf 
Speer. Dugn. 2812, van Loon, I, 278, 2. 27,8 mm.
Freek Groendijk geeft nog de volgende toevoeging:
lit.:  Tas 163, Tas verwijst overigens naar Van Loon I 283.2 (ik heb Van Loon niet dus 
kan dat niet controleren, maar ga er van uit dat Tas het correct heeft vermeld)
Vertaling omschrift Vz.: zo niet voor ons, dan toch voor ons nageslacht
Idem Kz. Gij lieden waakt te land, maar ik te water.

Johan, Deze penning kon ik niet vinden op Internet. Ik weet wel dat de figuren 

David en Goliath zijn. 

Antwoord: Rekenpenning geslagen in Leeuwarden in 1580 op het slechten van de 
forten in Leeuwarden, Stavoren en Harlingen
De Spaanse forten werden op 1/2  (Leeuwarden) , 5/2 (Harlingen) en 18/2 (Stavo-
ren) afgebroken.
Vz.  het afbreken van de 3 forten, wapenschild van Leeuwarden tussen twee bloe-
men, PRINCIPIVM LIBERTATIS vertaling omschrift “Begin der vrijheid”

KZ. David (=Willen van Oranje) gebruikt zijn slinger tegen 
Goliath (de Spanjaarden) A DOMIONO FACTVM EST ILLVD, 
“Dit is door de Heer gedaan”
Lit: Dugniolle 2805, Van Loon I 281,2, Tas 161

Vraag: Beste Johan, ik plaats deze vondst voor een vriend 

van me. Enige tijd geleden vond hij deze Hollandia. Het 

viel me al snel op dat de rand van de munt verdikt was.

Zijn hier meer voorbeelden van bekend? Is het een fout of 

bewuste keuze.?

Ik hoop dat je me er iets meer over kunt vertellen.

Gegevens: diameter 19 mm, rand dikte 2mm, gewicht 2.59 

gram, materiaal koper.

M.v.g. Reinier Koelink.

Antwoord: Reinier je laat een aangekoekte munt zien, 
niet schoongemaakt. De duiten van Holland in de peri-
ode 1702-1780, (V) 57:6-8 hebben rondom een verdikte 
rand. Als hier dus ook nog eens een laag oxidatie aan vast 
zit, door de jaren heen, heb je zomaar een munt die dik-
ker lijkt dan wat hij in werkelijkheid eigenlijk is. Ook nog 
even de specialist op duitengebied gevraagd over het 
tweede leven van duiten en deze kwam met de volgende 
aanvulling: Verdiepen in het tweede leven is een groot 
woord. Ik weet er ook niet zo veel van. Wat ik wel weet is 
dat ze vaker voorkomen, zowel hier als in het buitenland. 
Toevallig heeft vorige week iemand er eentje van Utrecht 
aangemeld uit 1657. Het hameren van de rand van een 
munt kwam al vroeg voor, minstens vanaf de Romeinse 
tijd. Die gehamerde munten worden proto contorniaten 
genoemd (als je hier op googeld vindt je wel wat denk 
ik). Dit waren een soort arme mensen medailles zegt men 
voor diegenen die zich geen echte penningen/medailles 
konden veroorloven. Anderen zeggen dat het speelstuk-
jes waren voor diverse (bord) spellen. In het geval van ge-
hamerde duiten zou ik ook daar aan denken. Niet alleen 
voor het dammen maar voor allerlei (bord)spellen.

Redactie: Johan Koning
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