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Van de voorzitter

Nieuw jaar, nieuwe 
kansen

Terwijl ik dit schrijf zijn de sneeuw en vorst weer het 
land uit, we kunnen weer even zoeken voordat alle 
akkers ingezaaid zijn.

De afgelopen weken zijn we best wel druk geweest met het vinden van  een 
geschikte locatie voor de komende ledendag.

Door het erg natte najaar en de sneeuw/vorst periode van de afgelopen tijd 
worden de akkers steeds vroeger geploegd en in orde gemaakt voor het 
poten/zaaien van nieuwe gewassen. Mede hierdoor waren wij genoodzaakt 
om terug te vallen op de locatie ‘het Witte Huis’ in Zeeland, een locatie waar 
wij al eerder te gast waren.

Samen met de eigenaar van de gronden hebben wij 2 akkers uitgezocht 
waar nooit eerder een zoekwedstrijd is gehouden. Ze liggen niet eens in de 
buurt van de akkers waar de vorige zoekwedstrijd werd gehouden. 
Mede door de ruime opzet van de locatie hopen wij weer op een vooral 
gezellige dag.

De ontwikkeling van de nieuwe website gaat voorspoedig. Friso Backer 
en de redactie zijn er samen met een professionele webbouwer druk mee 
bezig. De verwachting is dat de website april/mei ‘on-line’ zal gaan.

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die samen met ons het bestuur 
van de DDA willen vormen. Lijkt je dat leuk, mail dan even.

Good Hunting,

Albert van Es

Vereniging

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

Agenda
1. Uitreiken jaarverslag
2. Indeling
3. Ledenadministratie
4. Ledendagen
5. Financien
6. Kascontrole
7. Redactie
8. Het bestuur 2015
9. Begroting 2015

Aanvullingen op de agenda en aan-
meldingen van kandidaten voor het 
bestuur dienen met ondertekening, 
uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de 
vergadering in handen te zijn van het 

secretariaat. Aanvullingen die na deze 
datum binnen komen, worden niet 
meegenomen naar de ledenvergader-
ing.

Aanmeldingen
De ledenvergadering is uitsluitend 
toegankelijk voor leden van de vereni-
ging. Aanmeldingen voor de ledenver-
gadering dienen uiterlijk 7 dagen voor 
de aanvang van de vergadering bij het 
secretariaat binnen te zijn.

  Oproep ledenvergadering 20 mei 2015
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Van de redactie
 

Vondsten
Omdat de ledendag al op 7 maart a.s. is, hebben we ons 
uiterste best gedaan om het magazine met daarin de 
aankondiging van de zoekdag extra vroeg de deur uit te 
krijgen.

Dit keer staat het magazine grotendeels in het teken van 
‘de vondst van het jaar’. De nieuwe opzet met verschillende categoriën heeft 
veel meer inzendingen opgeleverd dan vorige jaren. De inzendingen kwamen 
dit keer bijna allemaal in december en januari binnen.  
Dit jaar komt er een nieuwe categorie bij, namelijk ‘niet metaal’. Dat kunnen 
bijvoorbeeld stenen of benen voorwerpen, of een mooie aardewerken pot 
zijn. We zien immers op de ledendagen regelmatig prachtige oogvondsten 
langkomen. 

Wat zijn er afgelopen jaar weer een mooie en interessante vondsten gedaan. 
En wat we nu zien is maar een fractie van wat er werkelijk allemaal gevonden 
is. Het zou natuurlijk mooi zijn, als nog meer zoekers hun vondsten in het 
magazine aan andere zoekers willen laten zien. We gaan dat dit jaar nog meer 
stimuleren via onze nieuwe website en Facebook.

We zijn benieuwd welke vondsten jij de mooiste vindt. Vul de mee gestuurde 
kaart in en stuur die aan ons retour. Onder de inzenders van de kaart wordt 
een mooi boek verloot. 

Heb je nog leuke vondsten die je op de foto wilt laten zetten, neem die dan 
mee naar de ledendag in Zeeland.

Namens de redactie,
Kees Leenheer



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

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 
17.00 uur

Makro pointer

Wat de beste 
metaaldetector is....  
Wij kunnen het u niet vertellen, 
wat we wel weten is dat er in 
het topsegment geen slechte 
metaaldetectors meer zijn. Wat 
we u ook kunnen vertellen is, welk 
model het beste bij u past en dat 
ze bij ons allemaal op voorraad 
zijn.

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

• waterdicht (1 meter max.)
• toon en/of vibratie
• 3600 detectietop
• LED-spotlight 
• incl. luxe opbergbox

€ 110,-

Makro pointerMakro pointerMakro pointer

De Makro Speed Racer is de allernieuwste 
metaaldetector van Makro Detectors. Een fl itsend 
design, vibratie, fl ash verlichting en de mogelijkheid om een 
bluetooth hoofdtelefoon aan te sluiten.

Specifi caties
- Techniek: VLF
- Zoekfrequentie: 14 kHz
- Zoekstanden: 4x (alle metalen, 2 tonen, 3 tonen en 

strand)
- Grondbalans: automatisch, handmatig, grondtrack
- Pinpoint: ja
- Frequentieschakelaar: ja
- Vibratie: ja
- Gevoeligheid instelling (sensitivity):  01 - 99
- Voorwerpidenti� cattie: 01 - 99
- Standaard zoekspoel: 29 cm x 18,5 cm DD 
- Gewicht: 1,4 kg inclusief zoekspoel en batterijen
- Lengte: instelbaar van 120 cm t/m 140 cm
- Batterijen: 4 x AA Alkaline
- Garantie: 2 jaar

De Makro Racer is leverbaar als Basis pakket, Pro Pakket, 
daarnaast kan er optioneel voor worden gekozen de draad-
loze hoofdtelefoon mee te bestellen.

De inhoud van het standaard pakket bevat: de RC29 DD zoek-
spoel (29 x 18,5 cm), zoekspoelbeschermer, hoofdtelefoon, 
batterijen, handleiding en garantie certi� caat.

Prijs: € 690,00, 
met draadloze hoofdtelefoon € 885,-

De inhoud van het  pro pakket bevat: de RC29 DD zoekspoel 
(29 cm x 18,5 cm), de RC13 DD zoekspoel (13 cm x 12 cm), 
2 x zoekspoelbeschermers, Backpack draagtas, hoofdtele-
foon, vondstentas, regenhoes, 4 x AA oplaadbare batterijen, 
oplader, autolader, makro pet, makro t-shirt, handleiding en 
garantie certi� caat.

Prijs: € 905,00, 
met draadloze hoofdtelefoon 
€ 1095,-



De telefoon gaat alweer. ‘Anoniempje’ weet dat ik rond deze tijd 
wel thuis zal zijn en op de bank zit; slofjes aan, dampende bak 

koffie en krantje op schoot. ‘Anoniempje’ is een beetje gek 
op mij. Ze probeert mij overal te achter-

volgen en te spreken. Als ze van mij 
geen antwoord krijgt via de mail, dan 
spreekt ze wel wat in op mijn mobiel. 
Sinds kort heeft ze, dankzij slordig-
heid, mijn thuisnummer ontdekt. …
Tring… gaat het voor de tweede keer. 
Ik ben alleen thuis en heb de kans om 
ongestoord met haar te praten. De 

spanning wordt haar te veel, ze heeft 
alweer opgelegd voordat ik de tele-
foon in handen heb, de schat. Maar 
het duurt niet lang, het verlangen is 

blijkbaar te hoog. Ze heeft al haar moed 
weer bij elkaar geraapt om nog een keer te 

bellen. Ik ren naar de telefoon en lees in het scherm dat 
zij het is; ‘Anoniempje’. Voorzichtig beantwoord ik haar 

lokroep:“Hallo?” (Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn).  “Me-
neer Bot?” vraagt ze onzeker. “Ja” zeg ik, “Je kunt vrijuit praten, er 
is verder niemand thuis”. Even is het stil aan de andere kant. Om 
alles spannend te houden stelt ze zich nog even formeel voor: 
“Met Angelique van uw zorgverzekering.”

Ach, het is nu al zo ver gekomen dat ze me vanaf haar werk belt. 
“Heeft u even tijd?” vraagt ze me onschuldig. “Ik weet dat we een 
aanzienlijk leeftijdsverschil hebben Angelique, maar ik vind het 
fijner als je me gewoon Klaas noemt, zeg ik haar. “Ok, ehh Klaas, 
komt het gelegen dat ik je nu even bel”? Terwijl ik haar onschul-
dige vraag liefdevol met een ja beantwoord, komt langzaam 
de aap uit de mouw. Angelique is mij niet al die weken aan het 
‘stalken’ vanwege mijn goddelijke 40+ lichaam. Nee, de trut 
papt alleen maar met mij aan, omdat ze me op de valreep nog 
een extra zorgverzekering in mijn maag wil splitsen. Mijn hart is 
gebroken en ik ben uit op zoete wraak.

Ze vroeg of ik nog vragen had naar aanleiding van die brief die 
ze me vorige week had gezonden. Ik vertelde haar dat die brief 
nooit was aangekomen. Ik verwachtte van haar een brief ruikend 
naar rozenblaadjes… een brief met zwoele teksten… nee, een 
brief vol met wat ze allemaal met mij van plan was op dat tijger-
velletje voor de open haard… “Nee Angelique, die brief is nooit 
aangekomen”! Nee, die player bedoelde die uitgebreide 250 
grams uitklapfolder op A3 formaat met alle extra ‘verzekerings 

mogelijkheden’ over 2015. Ja, die heb ik wel gekregen ja. Twee 
keer zelfs! Dat leeghoofdje was zo dom om mijn vrouw er ook 
èèn te sturen. Gelukkig kon ik nog net de post onderscheppen 
en liep alles met een sisser af. Ik had het haar van tevoren, toen 
ik de hond uitliet, nog zo ge-smst: “Doe dat niet!”. Maar ja, ze had 
die sms nooit ontvangen op haar Anonieme telefoonnummer. 

Nee, 2015 begint weer met een beste domper. Weken had ik een 
blij gevoel; kriebels en vlinders. Uiteindelijk, alles wat overbleef: 
een koud dompelbadje. Wat kan mij een extra+ zorgverzeke-
ring schelen. Mijn hart is op hele gemene achterbakse manier 
gebroken. Ze heeft bewust ingespeeld op de gevoelens van 
de man om mij zo een extra verzekering in de maag splitsen. 
Nee, ik zal haar leren; ik laat me niet kisten door zo’n dom Leids 
studententrutje die mij betaald terroriseert. “Ja Angelique, ik heb 
zeker nog een paar vragen over die vergoedingen”. Ik bemerkte 
de hoop op een verkoopbonus aan de andere kant van het 
onzichtbare draadje. “Kun je mij die vergoeding van die plaswek-
ker eens haarfijn uitleggen? Ik wil daarop niet nat gaan namelijk”. 
Ze had het niet door het gansje en vertelde mij honderd uit over 
die zeikklok, met als piekmoment dat zelfs de batterijen werden 
vergoed. Hoe ik ook reageerde, ze snapte mijn hints niet. Pas na 
mijn vierde onmogelijke vraag kwam haar beperkte grijze massa 
in beweging. Ik moest daarvoor dan ook wel heel ver gaan. Ik 
vroeg haar, nu ik slechts 1 been heb, of ik dan recht heb op volle-
dige vergoeding van de kosten voor de orthopedische wandel-
schoenen.. Of slechts de helft.. want ik wandel immers zo graag.. 
nu de Nijmeegse vierdaagse weer in het vooruitzicht is…   

Ja, toen begonnen haar steunzolen eindelijk te verschuiven. 
“U, houdt mij voor de gek heb ik het idee, meneer Bot” Er was 
eindelijk weer gepaste afstand tussen ons; ik was weer meneer. 
Ja Angelique, aan mijn zorgelijke lijf geen polonaise. 

Klaas Bot

Anoniempje

7
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Wie: Anne Bos

Zoekt sinds: 2004

Vindt de mooiste munten op: akker
s en stort

Mooiste munt: dubbele bronzen stuiver VOC  

 uit 1788

Wenst nog te vinden: mooie duidelijke Romeinse munt

8



       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)

9

  Gert Lugthart  tekst & foto’s
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1.  Bronzen dubbele stuiver VOC, 1778, geslagen te Galle (Ceylon), 25 mm. en  
19,8 gram.

2.  Zilveren 5 mark van Hanzestad Hamburg, 1913, 37 mm. en 27,7 gram.

3.  Zilveren Tourse denier, Floris van Henegouwen, geslagen te Glarentza, 1289- 1297, 
18 mm. en 0,84 gram.

4 . Zilveren rijder van Overijssel met klop pijlenbundel,1686, 27 mm. en 2,82 gram.

5.  Zilveren dubbele stuiver met Tras isvla nia (Overijsel) 1616, 21 mm. en 1,32 gram.

6.  Zilveren 1 reaal Spanje  uit +/- 1750, 14 mm. en 3,18 gram.

7.  Zilveren 25 cent van Willem I uit 1826, 21 mm. en 3,82 gram.

8.  Zilveren 6 stuiverstuk of rijderschelling van Deventer uit 1690, 27 mm. en 3,89 gram.

9.  Zilveren 5 cent van Willem III uit 1850, 13 mm. en 0,54 gram.

10.  Zilveren dubbele wapenstuiver Hollandia uit 1788,19 mm. en 1,36 gram.



 Tekst/foto’s: Gert Lugthart  
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van:

>>

n 2008 ging ik op weg naar Nederweert om op een door 
de DDA georganiseerde dag schutterijkogels te gaan 
zoeken. De schutterijvereniging gebruikte dit terrein 
voor schietoefeningen waardoor er na verloop van tijd 

vele loden schutterijkogels in de grond lagen. Om het lood 
weer te verwijderen was deze zoekwedstrijd georganiseerd.

Eenmaal aangekomen waren we met ongeveer 25 man. Ik 
begon te zoeken. Ik had de dag ervoor een E-track gekocht en 
opgehaald. Opgetogen ging ik met mijn nieuwe detector aan 
de slag. Al snel vond ik mijn eerste voorwerp; inderdaad een 
loden kogel. 

Ik liep door en vond op een gegeven moment diverse stukken 
zilverfolie. Ik kreeg opeens weer zo’n signaal die echter iets af 
leek te wijken. Ik schepte in de grond en wat ik toen zag…. Ik 
riep; GOUD, GOUD, GOUD. Er kwamen diverse medezoekers 
op mij af. In mijn hand lag een wat in elkaar gefrommeld 
voorwerpje. Ik liet het aan de toegesnelde zoekers zien die 
dachten dat het een broche was. Ik keek nog eens goed en 
zei: “ik denk dat het een ring is”. Even later, toen we pauze 

“I hadden liepen we 
naar het verenigings-
gebouw. Daar haalde 
ik mijn ring weer te-
voorschijn en maakte 
hem eerst schoon 
onder de kraan. Nu 
bleek duidelijk dat 
het een ring was. 

Eenmaal thuisgeko-
men nam ik contact 
op met de Goudsmid 
Sander Medendorp. 
Die heeft de ring 
uiteindelijk gerestau-
reerd. Het bleek een 
prachtige 17e -18e 
eeuwse filigrein ring 
te zijn met een rozet. 

De ring is mijn mooi-
ste vondst tot nu toe!

De gouden ring uit het kippenvel-
moment van Joop Roke is een 

zeer gewilde vondst voor 
menig zoeker.

Joop is 28 jaar en 
zoekt sinds het jaar 
2000. “Toen ik op 
mijn 14e  jaar een 

keer aan het vissen 
was, ging ik op een ge-

geven moment het kunst-
aas verwisselen. Ik wou wat uit 

mijn viskoffer pakken toen ik opeens ernaast in de klei een 
muntje zag liggen, een 2 ½ leeuwencent. Ik vond het gewel-
dig en ging gelijk de volgende dag naar de kruitvat en kocht 
voor 25 gulden iets wat doorging voor een detector. Daar heb 

Joop Roke

1  Gouden ring met filigrein bewerking, 
periode 17e – 18e eeuw, binnendia-
meter 19 mm.

2  Zilveren zegelstempel met voorstel-
ling leeuw en stempel toernooihelm 
en wapenschild met letters HDW uit 
17e – 18e eeuw, 33 mm hoog  en bron-
zen zegelstempel met wapenschild 
periode  14e - 15e eeuw, 19 mm hoog.

3  Zilveren orakelstaafje. Vermoedelijk 
Keltisch? 13 mm. 

4  Zilverbaartje, middeleeuw, vermoede-
lijk 1000 na Chr., L 29 mm.

5  Bronzen vierkante fibula met kruis-
motief, type Engeland, Engeland-
vondst. 2e helft 10e eeuw – 1e helft 
11e eeuw. 21 mm.

6  Bronzen sleuteltje, “Casket key” Enge-
landvondst. 13e – 14e eeuw, 40 mm. 

7  Bronzen Romeinse riemhanger 4e – 5e 
eeuw. 45 mm.

8  Bronzen Gesp met plaat, 13e – 14e 
eeuw.  46 mm.

Aflev. 37

1

10



5

4

2

3

11

8

6
7



1 2

Detector magazine 13912

>>

10

9  Bronzen poot met gestileerde 
leeuw van kandelaar/ kaarsen-
stander. 15e eeuw, 29 mm hoog.

10  Zilveren gespbroche, middel-
eeuws 13e – 14e eeuw,  buiten-
maat 21 mm.

9

ik een hele dag vol frustratie mee gezocht, want ik vond alleen 
maar spijkers. De dag erna ging ik in een dorp verderop naar 
een elektronicawinkel en kocht daar een MD 3006. Daarmee 
vond ik mijn eerste muntjes waarna ik definitief was besmet 
met het zoekvirus. Daarna heb ik nog vele andere detectors 
aangeschaft en momenteel zoek ik met een CTX 3030 en ook 
wel met Goldmax Power. Ik zoek het liefst bij mij in buurt op 
akkers. Ik vind vooral Middeleeuws, wat ik ook de mooiste 
periode vind om voorwerpen en munten uit te vinden, maar 
ook Romeins/Keltisch.” 

Dat blijkt ook wel uit Joop zijn top 10. Op de eerste plaats 
staat de gouden ring uit het kippenvelmoment. Op de 2e 
plaats staat een mooie zilveren zegelstempel. “Op de terug-
weg na een voetbalwedstrijd kwam ik langs een akker waar 
een bekende van mij aan het zoeken was. Terwijl ik naar hem 
toe liep, viel mijn oog plotsklaps op een voorwerpje dat in een 
voetafdruk op de grond lag. Ik raapte het op, liep naar hem 
toe en zei: “je hebt een poppetje laten liggen”. We bekeken het 
en  kwamen tot de conclusie dat het een zilveren zegelstem-
pel in de vorm van een leeuw was!”

Op de derde plaats staat een klein zilveren staafje. “Afgelopen 
jaar kocht ik als back-up een nieuwe detector. Ik ging hem 
even uitproberen op een akker. Hij deed het prima en ik vond 
al snel diverse munten. Op een gegeven moment kreeg ik een 
mooie volle piep en groef het voorwerp op. Ik had een klein 
zilveren staafje in mijn hand waarvan ik gelijk vermoedde dat 
het een orakelstaafje was. Dat bleek ook zo te zijn.” 

Joop zoekt tenslotte zeker ieder weekend een paar uurtjes. 
“Ik sta iedere keer weer versteld van wat je vindt en wat je 
tegenkomt. Ongelofelijk wat er in het verleden gemaakt en 
gebruikt is. Ik hoop nog heel lang op deze manier door te 
kunnen zoeken. Ondanks dat ik heel tevreden ben met wat ik 
tot nu toe gevonden heb zou ik, als ik het voor het kiezen heb, 
nog wel eens een gouden munt willen vinden.



Brabant

Zie voor meer informatie:
www.detectoramateur.nl

Locatie
Het Witte Huis
Reekseweg 7, 5411 RB  Zeeland
www.het-wittehuis.nl

 Programma
0.900   Zaal open en inschrijven

10.00   Opening door de voorzitter

10.30   Eerste zoekwedstrijd

12.30   Jeugd zoekwedstrijd t/m 12 jaar (deelname gratis)

14.00    Tweede zoekwedstrijd

16.30    Prijsuitreiking

17.15    Trekking loterij.

Inschrijfgeld zoekwedstrijden
Leden: € 15,- p.p.
Niet-Leden: € 20,- p.p.
Gezinsleden van betalende DDA leden betalen de ledenprijs (€ 15,-).

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

Determinaties vondsten
Het determinatieteam bestaat uit o.a.:
R. Holtman - gewichten, Dirk Jan de Wit - muntgewichten, Rob Reijnen - 
Romeinse munten, Denie Dijs - algemeen, Jos Benders - munten

Fotografie vondsten
U kunt uw mooiste meegenomen vondsten laten fotograferen voor 
eventuele plaatsing in het Detector Magazine en het nog te verschijnen 
nieuwe Determinatieboek.

Vondst van de Dag
Voor de vondst van de dag is er een prijs en een speciaal gemaakte 
Spooney.

Loterij
Loterij met mooie prijzen.

Deze ledendag zijn wij te gast in het Witte 
Huis in Zeeland (nabij Uden).

Op deze dag worden 2 zoekwedstrijden 
gehouden. Er zijn op 2 flinke velden 
waar nog niet eerder zoekwedstrijden 
hebben plaatsgevonden 1000 zakjes met 
metaaldeeltjes verstopt, waarmee je mooie 
prijzen kunt winnen!
De prijzen zijn, o.a. scheppen, pinpointers, 
boeken, waardebonnen, Spoony’s, 
T-shirts, boeken etc. Ook is er een mooi 
prijzenpakket samengesteld voor de loterij.

Natuurljk is het weer mogelijk de door 
u meegenomen vondsten te laten 
determineren.

Daarnaast zijn er diverse dealers van 
metaaldetectoren aanwezig en ook zijn 
Sand’Or (edelsmederij), de AWN en ‘ik zoek 
een boek’ aanwezig.

Wederom zijn onze DDA fotografen 
aanwezig om de door u meegebrachte 
vondsten te fotograferen voor eventuele 
plaatsing in het DDA magazine, 
jubileumboek of op de website.

Sponsors: o.a. Fa. Detect - Gert Gesink, D.J. Laan Handelsonderneming, MidHolland detectoren, Detector Plaza, Ik zoek een boek, Martijn Display.
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The splendour of 
power
Early medieval kingship 
and the use of gold and 
silver in the southers 
North Sea area (5th to 7th century AD)

Winkelprijs: € 49,95 
Op de ledendag in betaalt u  
€ 40,00
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boekrecensies
De pracht van de zuidelijke  
Noordzee koninkrijken

Dit boek staat bol van foto’s van 
prachtige voorwerpen van goud 
en zilver. Dit boek helpt je iedere 
scepticus in je omgeving te 
overtuigen dat je niet zomaar 
met je detector over een akker 
loopt te struinen, maar een 
wezenlijke bijdrage kan leveren 
aan de wetenschap. Dit boek is – 
en ik heb geen voorspellende 
gaven- het beste wat deze 
rubriek in 2015 heeft te bieden. 
Dit boek is The splendour of 
power.

Noordzeekoninkrijken
In The splendour of power onder-
zoekt archeoloog Johan Nicolay de 
totstandkoming van koninkrijken in 
Nederlandse en Noord-Duitse 
gebieden in de 5e tot 7e eeuw. 
Daarmee vult hij een gat in de kennis 
over deze tijd. Deze periode heeft 
weliswaar al volop aandacht 
gekregen van historici en archeolo-
gen. Zij vestigen daarbij meestal hun 
aandacht op de Frankische, 
Angelsaksische en Scandinavische 
machtsgebieden. Deze gebieden 
groeiden in de 8e eeuw uit tot 
supra-regionale koninkrijken, terwijl 
de Friese koninkrijken uiteindelijk 
verdwenen. Het belang van de 
koninkrijken in het zuidelijke 
Noordzeegebied is daardoor niet 
minder, juist omdat zij als bruggen-
hoofd dienden om de Frankische, 
Angelsaksische en Scandinavische 
werelden met elkaar te verbinden.

Leon Mijderwijk

J.A.W. Nicolay
The splendour of power, Early 
medieval kingship and the use 
of gold and silver in the sout-
hern North Sea area (5th to 7th 
century AD)
(Groningen 2014)

Barkhuis Publishing (www.barkhuis.
nl) and University of Groningen 

Library
ISBN 978-94-9143-174-6, € 49,95,  
418 pagina’s

Gouden en zilveren  
geschenken
Gouden en zilveren kostbaarheden 
die tijdens archeologisch onderzoek 
van graven, schatvondsten en 
nederzettingen zijn aangetroffen, 
zijn belangrijke bronnen bij de 
bestudering van machtsvorming in 
de Vroege Middeleeuwen. Zeker als 
de voorwerpen kunnen worden 
geïnterpreteerd als geschenken die 
worden uitgewisseld tussen 
koninklijke families, zo stelt Nicolay.  

Geschenken geven én ontvangen 
droeg bij aan de status en macht van 
een koning. Door geschenken te 
geven zorgt een koning ervoor dat 
zijn volgelingen loyaal blijven. Door 
andere koningen geschenken te 
geven, wil hij een diplomatieke 
relatie opbouwen of onderhouden. 
De geschenken zijn luxe voorwerpen, 
zoals rijk versierde wapens of 
gouden juwelen en munten. De 
uitwisseling van unieke objecten was 
voorbehouden aan koninklijke 
families. 

Het uitwisselen  van geschenken was 
echter geen exclusieve gewoonte van 
royals. Ook regionale of lokale heren 
gaven hun eigen volgelingen ook 
geschenken; die op hun beurt ook 
weer geschenken gaven. Hoe lager de 
maatschappelijke positie, hoe 
eenvoudiger de voorwerpen waren 
die werden gegeven. 

Een juweel van een boek
In de eerste 3 hoofdstukken besteedt 
Nicolay aandacht aan eerder 
onderzoek naar gift exchange, de 
vorming van koninkrijken in de 
Vroege Middeleeuwen en de 

Een niet onaanzienlijk deel van de metaalvondsten is gedaan door 
detectoramateurs. In hoofdstuk 12 is een paragraaf gewijd aan 
metaaldetectie. De onduidelijke regelgeving, een 
registratiesysteem dat onvoldoende bescherming van 
vondstgegevens biedt en het daarmee samenhangende 
wantrouwen van zoekers in Nederland, zijn oorzaken dat lang niet 
alle vroegmiddeleeuwse vondsten worden aangemeld. Waaruit de 
auteur dus kan concluderen dat de meeste vondsten niet 
toegankelijk zijn voor onderzoekers. 

onderzoeksgebieden. In hoofdstuk 4 
t/m 7 beschrijft en toont hij de 
kostbaarheden uit de verschillende 
onderzoeksregio’s: Noord-Neder-
land, het Nederlandse kust- en 
rivierengebied, Noord-Duitsland en 

AANBIEDING

Als abonnee van Detector Magazine betaalt u € 44,95 inclusief gratis 
verzending binnen Nederland, in plaats van de winkelprijs van € 49,95. 
Als u het boek wilt bestellen, stuur dan een e-mail naar Barkhuis,  
info@barkhuis.nl, en vermeldt daarin dat u abonnee bent van Detector 
Magazine. Barkhuis neemt dan contact met u op over betaling en 
verzending.”

Op de ledendag in Zeeland betaalt u € 40,00



boekrecensies Het 19e jaarboek voor Hervon-
den Stad 2014, archeologie, 
bouwhistorie en restauratie in 
de gemeente Groningen 
In dit jaarboek vinden we artikelen 
over de bouwhistorie, archeologie en 
restauraties in 2013. Naast beschrijvin-
gen van de historie van panden en hun 

restauraties voorzien van mooie foto`s en tekeningen vinden we ook een 
artikel dat over de vondst van vier vlinderstrikfibulae van de Grote Markt 
gaat. Een ander artikel dat de aandacht trekt, is het verhaal over een hengsel-
pot. Het jaarboek is een uitgave van de Stichting Monument & Materiaal en 
de gemeente Groningen.

Archeologische kroniek van Noord -Holland 2013 
De Archeologische kroniek staat weer 
bol van de opgravingen in de 
provincie en alles is duidelijk in kaart 
gebracht mede door de vele tekenin-
gen en foto`s. Achterin vinden we de 
vondstmeldingen Nardincklant. 
Overal staan bij de opgravingen foto`s 
van vondsten met hun beschrijving en 
datering. Deze uitgave van de 
Provincie Noord-Holland is ook te 
downloaden via: http://www.

noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Ontdek-archeologie-in-de-
nieuwe-kroniek.htm
Ook vindt je hier een link om gedrukte exemplaren te bestellen. 
Heb je ook een leuke vondst gedaan in Noord-Holland meld het dan aan via 
Rob van Eerden, e-mail: eerdenr@noord-holland.nl en wie weet worden ze 
opgenomen in de volgende kroniek.

J. Koning

Detectoramateurs en 
numismatiek
Detectoramateurs vinden 
regelmatig oude munten. Sommi-
gen bergen de gevonden munten 
na schoonmaken en determinatie 
op Internet gelijk op, maar anderen 
raken ook geïnteresseerd in de 
achtergrond van oude munten en 
willen daar meer over weten. Voor 
diegenen is onderstaande 
literatuur wellicht interessant.

Het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde geeft elke 2 maanden 
‘De Beeldenaar’ een tijdschrift uit, op 
het gebied van numismatiek en 
penningkunst. Meer info over 
abonnementen op: http://www.debeel-
denaar.nl/

Daarnaast verschijnt bij het genoot-
schap ook elk jaar een jaarboek.

Jaarboek voor Munt- en 
Penningkunde 2014 (101)
201 pag.

Inhoud:

Erika Manders

The emperor and the divine; ‘The 
Constantin turn’ from a numisma-
tic perspective, 26 pag.
In de moderne literatuur wordt de 
overwinning van Constantijn de Grote 
op Maxentius in 312 als een 
omslagpunt in de Romeinse 
geschiedenis gepresenteerd. In dit 
artikel onderzoekt Erika Manders of 
het gerechtvaardigd is om de associatie 

van Constantijn met de christelijke 
god te zien als een breuk met de 

traditie. In de derde en begin vierde 
eeuw blijkt de verbinding van keizers 
met goden toe te nemen. Constantijns 
politiek paste perfect binnen deze 
ontwikkeling.
(Dit artikel komt voort uit de op 22 
november 2012 in Utrecht gehouden 
Van Gelderlezing)

Michael Metcalf and Wybrand Op den 
Velde

The Cothen hoard of porcupine 
sceatta’s and Merovingian deniers 
(Engelse taal), 25 pag., zie ook artikel 
in Detector Magazine 130.

De muntvondst uit de eerste helft van 
de achtste eeuw bij Cothen (2011) is in 
meerdere opzichten uitzonderlijk. 
Michael Metcalf en Wybrand op den 
Velde bespreken de stijlkenmerken van 
de sceatta’s en de aanwezigheid van 
Merovingische deniers. Het onderzoek 
leidt tot de veronderstelling dat de 
sceatta’s een rol speelden in de 
muntcirculatie in het noordoosten van 
het Merovingische rijk.

Jos Benders, Willem van den Nieuwen-
hof, Theo Nissen en Ronald Wientjes

De muntslag van Roermond, 
1486-1489, 6 pag.
In 1486 kreeg de stad Roermond 
toestemming om halve stuivers te 
laten slaan. Hoewel Van der Chijs dit 
al in 1856 vermeldde, is altijd onzeker 
gebleven of de stad dit privilege heeft 
gebruikt. Aan de hand van gepubli-
ceerde en ongepubliceerde archivalia 
wordt ingegaan op deze muntslag en 

de verantwoordelijke muntmeester. 
Tevens wordt het type geïdentificeerd.

Emile Haanen

Bijdragen aan de muntgeschiede-
nis van de heerlijkheid en het 
graafschap Horn (ca. 1270-1567), 
66 pag.

Emile Haanen geeft een actualisatie 
van de Hornse monetaire geschiedenis 
aan de hand van onbekende en 
minder bekende bronnen. Afscheid 
wordt genomen van de achterhaalde 
chronologie van de heren van Horn; 
enkele categorieën munttypen worden 
diepgaand besproken. Verder wordt 
uitgebreid aandacht geschonken aan 
de muntslag onder Philips van 
Montmorency en de lotgevallen van 
zijn muntmeester Van Lommel.

Anna C. Koldeweij

Stempelsnijder en zilversmid 
Juriaan Pool (ca. 1618-1669),  
68 pag.
Een Poolse immigrant in een 
Amsterdams zilversmedennetwerk
Anna C. Koldeweij portretteert 
stempelsnijder en zilversmid Juriaan 
Pool die zich in het begin van de jaren 
vijftig van de zeventiende eeuw in 
Amsterdam vestigde. Zijn bekende 
oeuvre bestaat uit door hem 
gesigneerde slagpenningen, plaquettes 
en een beker; maar een meesterteken 
van hem is onbekend. Juriaan Pool 
integreerde snel als ambachtsman. Hij 
lijkt een breed netwerk binnen de stad 
te hebben gehad, hij kreeg opdrachten, 
werkte met sommige collega’s samen 
en leidde verschillende leerlingen op.

Wilt u het jaarboek bestellen of 
meer informatie over  
Het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde, kijk op: http://
www.koninklijkgenootschap.nl

Zuidoost-Engeland. In de daaropvol-
gende hoofdstukken (8 t/m 13 en de 
epiloog) interpreteert hij de 
vondsten. Door de regio’s met elkaar 
te vergelijken zijn verschillen en 
overeenkomsten tussen de regio’s te 
zien. Ook laat het zien hoe 
waardevol archeologische vondsten 
zijn om sociaal-politieke ontwikke-
lingen inzichtelijk te maken, zeker in 
een periode waarin er geen 
overvloed is aan geschreven 
bronnen. 
De vorm waarin dit onderzoek is 
gegoten, maakt het zelf tot een 

kostbaar voorwerp. In het stevig 
gebonden boek staan tal van foto’s 
van gouden en zilveren voorwerpen. 
Kaartjes en schema’s verduidelijken 
de tekst. De subtiele vormgeving 
zorgt ervoor dat alle aandacht naar 
de vondsten uitgaat. Het onderzoek 
is geschreven in het Engels. Nicolay 
strooit niet met vaktermen waardoor 
met een goede basiskennis van het 
Engels The splendour of power prima 

toegankelijk is.

Leon Mijderwijk
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2/3 ruitergroot, Margaretha van Constantinopel 
(1244 -1280)

J. Terpstra

vondst van het jaar 2014

Gouden schild z.j. (ca 1337) van de Franse koning Philips VI 
(1328-1350) 

Het was een grijze dag in oktober 2014, maar voor mij maakt 
dat niet uit. Ik heb mijn spullen gepakt en ben naar mijn trouwe 
akker gegaan. Daar waar ik al vaker heb gelopen en waar vaak 
leuke spullen vanaf komen en ook nog van elk periode.
Vaak duiten, zilveren munten en voorwerpen van 17e tot 20e 
eeuw, maar soms kom je weer iets tegen wat ouder is, bijvoor-
beeld uit de 12e eeuw of zelf Romeins.
Dan weet je dus dat hier stortgrond op ligt en hoop je dan ook 
op een topvondst.

En die dag bracht het mij geluk. Ik had gewoon een normale 
piep om te graven en daar lag dan een gouden munt verfrom-
meld in elkaar en het was ook nog eens een middeleeuwer. Ik 
keek om me heen en ik kon wel uit mijn dak gaan maar bleef 
maar staren naar de gouden rakker.

Deze gouden munt is door een edelsmid weer in een normale 
vorm terug gebracht en dat heeft hij uitstekend gedaan. Bij 
deze wil ik mijn gouden munt opgeven voor de vondst van het 
jaar 2014, want er staan zoveel details op, dat het voor mij een 
bijzondere munt is.

Chiel Stavast

Gouden schild (ca. 1337)

2/3 ruitergroot

Categorie:  goud

Categorie: zilver

Detector magazine 13916



Het gaat hier om een 24 karaats gouden zegelring uit de 16e 
eeuw. Ik heb deze ring gevonden in het noorden van Friesland. 
Het wapen is van de familie van Aylva uit Witmarsum welke 
geslepen is in een rode kornalijn. De familie van Aylva was van 
de 12e tot 18e eeuw grootgrondbezitter. Van boven naar onder 
zijn afgebeeld een ster, bloem en een klaver.

Vincent de Jong

Verguld messing Limoges gespplaat uit de  
12e - 13e eeuw. 

Op zaterdag 25 oktober ben ik op de Brabant zoek-
dag geweest. Eerst 3 uren op veel plekken gezocht, 
maar bijna niks gevonden. Ik dacht erover om te 
stoppen en terug naar huis te gaan. Daarna bij een 
kleine akker heb ik zeven muntjes en twee mooie 
heilige hangers uit de 16e en 17e eeuw gevonden. 
Dit waren mijn eerste religieuze vondsten. 

Ik vond toen ook deze vergulde messing Limoges 
gespplaat uit de 12e - 13e eeuw met een afbeelding 
van een ridder erop. 
Afmeting: 2,5 cm. x 2,7 cm..
 
Deze Limoges gespplaat is voor mij heel bijzonder 
want hij is verguld, de glaspasta is nog aanwezig en 
het is mijn oudste vondst.

Ik heb inmiddels geleerd dat je tot laatste minuut 
moet zoeken en wie zoekt zal vinden.

Ayoub Choban

Gouden 16e eeuwse zegelring

Limoges gespplaat

Categorie:  goud

Categorie:  brons/koper/messing
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vondst van het jaar 2014

Dolfijn uit de Romeinse tijd gevonden te Ceuclum                  
Bij de inrichting van een Romeinse tuin in de Maasstraat te Cuijk heb ik 
bij grondwerkzaamheden een voorwerp in brons met de voorstelling 
van een dolfijn gevonden. De dolfijn heeft een prachtige patina en de 
twee bevestigingspunten lijken bewust  te zijn gebroken na het ma-
ken van een inkerving. Afmeting dolfijn 4 x 2,5 cm, gewicht 35 gram. 
Verder vond ik enkele grote scherven van een groot Romeins dolium, 
een pijpenkop 18e eeuw en een cent van rond het jaartal 1900.

De Romeinse voorwerpen zijn waarschijnlijk in de bovenlaag terecht 
gekomen in de jaren zestig van de vorige eeuw bij een opgraving van 
prof. Bogaers. In die tijd was een metaaldetector nog nauwelijks in 
gebruik waardoor vele kleine voorwerpen van metaal in de stortlagen 
zijn achter gebleven. Eerder vond ik in dit gebied ook al Romeinse 
munten en een ring van goud.

Ik heb de dolfijn laten zien aan de deskundigen van museum het Valk-
hof te Nijmegen en van Restaura te Haelen. De deskundigen vinden 
het een prachtig en bijzonder voorwerp en zeer scherp in detail. De 
dolfijn blijkt een gedeelte te zijn van een Romeinse gesp. Museum 
Valkhof heeft geen vergelijkend voorbeeld in de collectie. 
In het boek Roman Buckles & Military Fittings van Andrew Appels & 
Stuart Laycock staan enkele vergelijkbare gespen met dolfijnen.

In de Romeinse tijd werden dolfijnen vooral afgebeeld in de omgeving 
van NEPTUNIS met drietand als god van de zee en water. Neptunus 
is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was oorspronkelijk de 
god van de golven en stromend water. Als zeegod is hij nu eens de 
geweldige, barse en trotse godheid, dan weer hij, die de door storm 

bewogen zee tot bedaren brengt. Neptunus kon met zijn drietand gol-
ven hoog opzwiepen en stormen los laten barsten of weer tot bedaren 
brengen. Bovendien kon hij aardbevingen en ander natuurgeweld 
op aarde veroorzaken. Neptunus wordt meestal afgebeeld als een 
naakte of halfnaakt, bebaarde man en heeft als attributen gewoonlijk 
een drietand of staf en soms ook een dolfijn, boeg van een schip, 
scheepsanker of globe.
Is het toeval dat de dolfijn in de directe omgeving van de Maas, stro-
mend water, is gevonden? 

In de directe omgeving van de vindplaats van de dolfijn zijn eerder de 
Romeinse tempels, de Romeinse brug en  het castellum bij Cuijk aan 
de Maas ontdekt.

De Romeinse dolfijn en vele voorwerpen uit vooral de Romeinse tijd 
zijn te zien in het prachtige archeologisch museum Ceuclum, in de 
toren uit de 15e eeuw, te Cuijk. Dit museum is gratis te bezoeken.

Jan Kusters   

Categorie:  brons/koper/messing
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                      C A T E G O R I E

goud zilver brons/koper/messing  lood/tin Niet metaal

munt, sieraad, voorwerp munt, sieraad, voorwerp munt, sieraad, voorwerp voorwerp voorwerp

 5 categorieën
Je kan nu vondsten voor 5 verschillende categorieën 
opsturen. 

 Hoe doe je mee?
Stuur 1 of 2 foto’s van je vondst met een klein ver-
haal (min. 75 woorden) waarin je vertelt hoe je, jouw 
vondst gedaan hebt aan:  
redactie@detectoramateur.nl.  
Je kan met meerdere categorieën meedoen.

Sluitingsdatum is 15 januari 2016.
Na de sluitingsdatum worden door de leden en  

redactie via een kaart en/of onze website de winnaars 
bepaald.

 Prijzen
Voor elk van de 5 categorieën is er als prijs 
een boekenpakket van € 100,00. Daar-
naast wordt voor de mooiste vondst (van 
alle categorieën) een speciale Spoony 
(gemaakt door onze columnist Botas) ter 
beschikking gesteld.

Extra prijs: elke 2 maanden wordt er on-
der de geplaatste inzendingen een mooi 
boek verloot.
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vondst van het jaar 2015

Insignes en de metaaldetector  
Eigenlijk valt het verzamelen, de studie en publiceren van mid-
deleeuwse draaginsignes samen met de opkomst van de metaal-
detector. Eind jaren zeventig waren er nog maar een klein aantal 
insignes bekend en was er nauwelijks aandacht voor. In de tachtiger 
jaren werden uit de modder in de Oosterschelde -waar in de late 
middeleeuwen diverse dorpen, zoals o.a. Reimerswaal, door de zee 
waren verzwolgen- door hobbyisten met de metaaldetector grote 
aantallen insignes gevonden. Na exposities van gevonden insignes 
in Bergen op Zoom en Middelburg bleek dat er behoefte was aan 
communicatie tussen de wetenschap, musea en verzamelaars. In 
1992 werd door particulier verzamelaar H.J.E. van Beuningen, de 
Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes opgericht 
om zodoende het fenomeen insignes door o.a. publicatie meer 
bekendheid te geven. 

Heilig en Profaan 1, 2 en 3 
In 1993 verscheen het eerste deel van Heilig en Profaan met daarin 
1000 laat-middeleeuwse insignes. In 2001 en 2012 verschenen deel 
2 en 3. Totaal zijn nu ongeveer zo’n 3500 insignes gepubliceerd, 
waarvan een groot deel door metaaldetectoramateurs is gevonden.

Heilig en Profaan 4 
Zoals in de vorige uitgave van Detector Magazine vermeld, sloot op 
28 februari de aanmelding voor opname van nieuwe materiaal voor 
de uitgave van Heilig en Profaan 4.
De planning is dat Heilig en Profaan 4 in oktober 2015 gaat verschij-
nen. Zodra meer bekend is, zullen we hierover publiceren.

Dhr. Van Beuningen 
Binnen de kringen van de metaaldetectie is de naam van Van 
Beuningen een begrip geworden. Regelmatig was hij op zoekdagen 
van de DDA aanwezig om te determineren, de laatste jaren was dat 
vanwege zijn leeftijd uiteraard wat minder. Op uitnodiging van dhr. 
Van Beuningen zochten Johan Koning en ondergetekende hem 
afgelopen najaar in Cothen op.

Bij dat gesprek is ook Willemijn Gertsen van de stichting aanwezig. 
Dhr. Van Beuningen vertelt dat nu Heilig en Profaan 4 op stapel staat, 
hij zich ook terug zal trekken uit de stichting en de werkgroep. Hij is 
95 jaar en de gezondheid wordt langzamerhand minder.

Dhr. Van Beuningen wil tijdens het bezoek toch nog wel een aantal 
dingen kwijt en benadrukt dat het feit, dat de ongeveer 3500 
insignes gepubliceerd zijn, mede te danken is aan de medewerking 
van detectorzoekers. Hij is daar ook binnen de archeologie heel 
duidelijk in. Amateurdetectorzoekers zijn volgens hem dan ook 
onmisbaar binnen de Nederlandse archeologie. 

Een bevlogen verzamelaar

In metaaldetectiekringen is zijn naam een 

begrip. Bij de naam Van Beuningen denk 

je immers gelijk aan ‘insignes’.  

Dhr. H.J.E. van Beuningen, inmiddels 95 

jaar, gaat zich echter per  

1 maart terugtrekken uit de Stichting 

Middeleeuwse Religieuze en Profane 

Insignes. 

Inv.nr. 2984 Collectie Familie  
Van Beuningen, Langbroek   
(HP2, afb. 1378)
Voorstelling: Vondst van het mira-
culeuze Mariabeeld, Amersfoort
Vindplaats: Amsterdam
Afmeting: hoog 65 mm,  
breed 45 mm
Materiaal: lood-tin
Bevestiging: twee oogjes
Datering: 1450-1500
Opschrift: AMERSFOERT

Inv.nr. 1856 Collectie Familie Van 
Beuningen, Langbroek  
(HP1, afb. 634)
Voorstelling: Gevleugeld fallusdier, 
kroon en belletje
Vindplaats: Nieuwlande
Afmeting: hoog 29 mm,  
breed 28 mm
Materiaal: lood-tin
Bevestiging: draagspeld
Datering: 1375-1425

>>
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Een mooi voorbeeld is onder meer, hoe detectoramateurs verenigd 
in de werkgroep ‘De Dokke’ in Arnemuiden met vondsten zijn 
omgegaan. Na beëindiging van de opgraving en onderzoek naar 
de oude haven van Arnemuiden werd grond afgevoerd naar een 
stortplaats. Daar werden door de detectorzoekers talrijke metalen 
voorwerpen gevonden, waaronder diverse heilige en profane 
insignes. Alles werd geinventariseerd en gedocumenteerd en later 
geëxposeerd in het museum te Arnemuiden.

Toch heeft dhr. Van Beuningen ook wel zorgen over bepaalde 
ontwikkelingen. Regelmatig komt het voor, zoals onlangs ook weer 
in Kampen, dat bij een opgraving vervuilde grond na onderzoek 
afgevoerd wordt naar een depot voor sanering. De mogelijke 
vondsten die met de metaaldetector misschien nog gedaan zouden 
kunnen worden, worden daarmee vernietigd.

In de ‘Heilig en Profaan’ uitgaven zijn alleen heilige- en profane 
draaginsignes gepubliceerd. Insignes die bevestigd werden d.m.v. 

een naald, gesp of oogjes. Dit is echter maar een stukje van het 
geheel, er zijn veel meer lood/tinnen voorwerpen gevonden. We 
hebben bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan 3-dimensionale 
statuettes van bijvoorbeeld Maria met Christuskind (zie Detector 
Magazine 138), heiligen, profane ridderfiguren, duivelskoppen en 
speelgoed.

Binnen de stichting is een werkgroep actief die het werk van  
dhr. Van Beuningen zal voort zetten.
De werkgroep bestaat uit: 
Prof. Dr. Jos Koldewij, voorzitter 
Dr. Hanneke van Asperen 
Drs. Willy Piron 
Drs. Willemijn Gertsen

Nieuw gedane vondsten van middeleeuwse heilige en profane 
insignes kunnen gemeld worden op onderstaand adres.

Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes

Adres: Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek
Contactpersoon: mevrouw drs. Willemijn Gertsen
Email: foundation@medievalbadges.org 
Website: http://www.medievalbadges.org 

Kees Leenheer

>>

Inv.nr. 2755 Collectie Familie  
Van Beuningen, Langbroek 
Voorstelling: broche met bustekop
Vindplaats: Den Haag
Afmeting: hoog 31 mm,  
breed 31
Materiaal: lood-tin
Bevestiging: draagspeld
Datering: 1350-1400

Fisher: betaalbare topklasse

 D E T E C T I E S Y S T E M E N

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML ’s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199   fax: +31 (0)73 548 1195
E-mail: info@gelan.nl   www.gelan.nl

Fisher GoldBug Pro                                  Fisher Pro-Arc                                  Fisher F2                                

Professionele detector.
19 kHz., grote gevoeligheid voor kleine 
voorwerpen, 11 inch DD zoekschijf, 

Eenvoudige bediening.
LCD display, discriminatie en gevoeligheid 
instelbaar, pinpoint, 5,9 kHz, zoekschijf 8 
inch concentrisch.

Voor de professionele 
zoeker.  
Deze detector is afgeleid 
van de Fisher F75, echter 
met een aantal vernieuwingen waaronder 
een nieuw display layout.

Met het uitgebreide accessoire pakket 
komt de professionele zoeker weinig 
tekort.

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

Leverbaar in Camo Green of Camo Pink

De detector voor Goud, zilver, kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz. Variabele Notch 
instelling. Duidelijk afleesbaar display, ook in het donker 
door de Backlight. Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf. 
Lichtgewicht 1,1 kg.

 Fisher F19 LTD Garantie:  
5 JAAR

€ 859,-

€ 1695,-

€ 659,-

€ 255,-

 

Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuws-
gierig 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 gewerkt 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. 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)

Dit boek en nog veel meer boeken 
bestelt u gemakkelijk via onze webshop!

+  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 Smartfi nd 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

Waterproof

de metaaldetectorrevolutie van Minelab! 

Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuws-
gierig 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 gewerkt en 
dat is te zien. Deze detector is met bijna militaire nauwkeurigheid 

gebouwd. Wat ons betreft doet de inhoud trouwens niet onder voor 

Portret van 
Martien Weel 
(1935-2011) 

Goed Gevonden, een historie van 
archeologen en ‘amateurs’
Eindelijk een boek dat gewijd is aan de 
zoektochten van een detectoramateur! 
Dit boek, een voortreffelijke uitgave van 
Vind telt 272 pagina’s. Volledig in kleur.

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 fl ink 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. 

 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

8”x6” 12”x10”  15”x12”  18”x15”
✔

✔

€ 39,90

€ 34,95

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).

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 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!
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 D E T E C T I E S Y S T E M E N

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML ’s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199   fax: +31 (0)73 548 1195
E-mail: info@gelan.nl   www.gelan.nl

Fisher GoldBug Pro                                  Fisher Pro-Arc                                  Fisher F2                                

Professionele detector.
19 kHz., grote gevoeligheid voor kleine 
voorwerpen, 11 inch DD zoekschijf, 

Eenvoudige bediening.
LCD display, discriminatie en gevoeligheid 
instelbaar, pinpoint, 5,9 kHz, zoekschijf 8 
inch concentrisch.

Voor de professionele 
zoeker.  
Deze detector is afgeleid 
van de Fisher F75, echter 
met een aantal vernieuwingen waaronder 
een nieuw display layout.

Met het uitgebreide accessoire pakket 
komt de professionele zoeker weinig 
tekort.

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

Leverbaar in Camo Green of Camo Pink

De detector voor Goud, zilver, kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz. Variabele Notch 
instelling. Duidelijk afleesbaar display, ook in het donker 
door de Backlight. Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf. 
Lichtgewicht 1,1 kg.

 Fisher F19 LTD Garantie:  
5 JAAR

€ 859,-

€ 1695,-

€ 659,-

€ 255,-

 

Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuws-
gierig 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 gewerkt 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. 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)

Dit boek en nog veel meer boeken 
bestelt u gemakkelijk via onze webshop!

+  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 Smartfi nd 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

Waterproof

de metaaldetectorrevolutie van Minelab! 

Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuws-
gierig 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 gewerkt en 
dat is te zien. Deze detector is met bijna militaire nauwkeurigheid 

gebouwd. Wat ons betreft doet de inhoud trouwens niet onder voor 
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Martien Weel 
(1935-2011) 

Goed Gevonden, een historie van 
archeologen en ‘amateurs’
Eindelijk een boek dat gewijd is aan de 
zoektochten van een detectoramateur! 
Dit boek, een voortreffelijke uitgave van 
Vind telt 272 pagina’s. Volledig in kleur.

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 fl ink 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. 

 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

8”x6” 12”x10”  15”x12”  18”x15”
✔
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€ 39,90

€ 34,95

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).

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 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
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) oplaadsysteem.

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

de waterlijn veel minder zwaar is. De beschermkap is fl u-
orescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en 
waterdichtheid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte 
hoofd telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.                         

X-TERRA505�€ 599,-

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

 
26 cm 
elliptische 
schijf
€ 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!

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!

€ 1399,-
Excalibur II

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! 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 dieptebereik 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 

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.

De X-Terra 505 heeft de mogelijkheid 
om 3 i.p.v. 2 zoekschijven met verschil-
lende frequenties eronder te plaatsen. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 
18,75 kHz. Verder is de discriminatie-
schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn 
de identifi catienummers uitgebreid 
waardoor je meer dieptebereik hebt en 
de keuzemogelijkheden worden verfi jnd.

De X-Terra 305 heeft een extra 
discriminatie programma, handmatige 
grondontstoring, een frequentie regelaar 
en tuning. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

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

standaard voor de middenklasse. 
Deze detectoren kunnen zich meten met veel 

duurdere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

De Excalibur II kent twee uit- 
uitvoeringen, met 25 en met 20 
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsysteem.

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

de waterlijn veel minder zwaar is. De beschermkap is fl u-
orescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en 
waterdichtheid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte 

Excalibur IIExcalibur II

X-TERRA

X-TERRA 305

€ 399,-

   X-TERRA 705

 € 729,-

MINELAB

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt 
Voorzien van een 26 cm wide scan 
zoekschijf (gespaakt), die breed de grond in gaat 

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! Bovendien voorzien 

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! Bovendien voorzien 

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 dieptebereik voor normale 
voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm wide scan 

€ 995,-
Zonder extra accessoires

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

De X-Terra 505 heeft de mogelijkheid 
om 3 i.p.v. 2 zoekschijven met verschil-
lende frequenties eronder te plaatsen. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 
18,75 kHz. Verder is de discriminatie-
schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn 
de identifi catienummers uitgebreid 
waardoor je meer dieptebereik hebt en 
de keuzemogelijkheden worden verfi jnd.

De X-Terra 305 heeft een extra 
discriminatie programma, handmatige 
grondontstoring, een frequentie regelaar 
en tuning. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

X-TERRA 305

€ 399,-

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 

   X-TERRA 705

€ 729,-

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.

en bij elke zwaai meer grond afzoekt dan detectors 

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 

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 camoufl age 
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.

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

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 afl ezing 
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 € 469,-

Cibola & Vaquero, 
twee krachtige middenklassers

Tejón

Cortes

Vaquero

€ 569,-

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

€ 349,-

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!

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  € 249,-
  Compadre met 20 cm schijf  € 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 
krachtiger dan hun voorgangers 

(+20%) en zijn daarmee echte 
krachtpatsers voor een milde prijs. 
Het gewicht van deze twee model-
len 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 
vervuilde 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

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!

Cibola & Vaquero, 

€ 349,-

  Compadre met 20 cm schijf  € 269,-

Cibola
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 

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van 
gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op 

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.

Vereenvoudigd model van de Cortes. In Engeland bekend als 

vervuilde 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.

De Cortes is een uiterst goed 
doordachte detector met de voordelen van het 
snelle knoppen werk én een duidelijke afl ezing 
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 

€ 869,-

€ 669,-

€ 749,-

Silver µMax

Lobo Super TRAQ

€ 849,- en € 899,-

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

DeLeón

CIBOLA 
HOLLANDIA499,-

Deze Nederlandstalige versie van de Tesoro Cibola wordt geleverd met 
26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24 cm concen-
trische 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!

Keuze

tussen een 

elliptische  DD schijf 

of een 21 x 24 cm 

concen trische schijf 

voor

 € 499,00



De Excalibur II kent twee uit- 
uitvoeringen, met 25 en met 20 
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsysteem.

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

de waterlijn veel minder zwaar is. De beschermkap is fl u-
orescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en 
waterdichtheid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte 
hoofd telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.                         

X-TERRA505�€ 599,-

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

 
26 cm 
elliptische 
schijf
€ 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!

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!

€ 1399,-
Excalibur II

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! 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 dieptebereik 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 

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.

De X-Terra 505 heeft de mogelijkheid 
om 3 i.p.v. 2 zoekschijven met verschil-
lende frequenties eronder te plaatsen. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 
18,75 kHz. Verder is de discriminatie-
schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn 
de identifi catienummers uitgebreid 
waardoor je meer dieptebereik hebt en 
de keuzemogelijkheden worden verfi jnd.

De X-Terra 305 heeft een extra 
discriminatie programma, handmatige 
grondontstoring, een frequentie regelaar 
en tuning. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

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

standaard voor de middenklasse. 
Deze detectoren kunnen zich meten met veel 

duurdere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

De Excalibur II kent twee uit- 
uitvoeringen, met 25 en met 20 
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsysteem.

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

de waterlijn veel minder zwaar is. De beschermkap is fl u-
orescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en 
waterdichtheid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte 

Excalibur IIExcalibur II

X-TERRA

X-TERRA 305

€ 399,-

   X-TERRA 705

 € 729,-

MINELAB

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt 
Voorzien van een 26 cm wide scan 
zoekschijf (gespaakt), die breed de grond in gaat 

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! Bovendien voorzien 

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! Bovendien voorzien 

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 dieptebereik voor normale 
voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm wide scan 

€ 995,-
Zonder extra accessoires

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

De X-Terra 505 heeft de mogelijkheid 
om 3 i.p.v. 2 zoekschijven met verschil-
lende frequenties eronder te plaatsen. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 
18,75 kHz. Verder is de discriminatie-
schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn 
de identifi catienummers uitgebreid 
waardoor je meer dieptebereik hebt en 
de keuzemogelijkheden worden verfi jnd.

De X-Terra 305 heeft een extra 
discriminatie programma, handmatige 
grondontstoring, een frequentie regelaar 
en tuning. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

X-TERRA 305

€ 399,-

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 

   X-TERRA 705

€ 729,-

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.

en bij elke zwaai meer grond afzoekt dan detectors 

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 

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 camoufl age 
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.

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

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 afl ezing 
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 € 469,-

Cibola & Vaquero, 
twee krachtige middenklassers

Tejón

Cortes

Vaquero

€ 569,-

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

€ 349,-

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!

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  € 249,-
  Compadre met 20 cm schijf  € 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 
krachtiger dan hun voorgangers 

(+20%) en zijn daarmee echte 
krachtpatsers voor een milde prijs. 
Het gewicht van deze twee model-
len 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 
vervuilde 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

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!

Cibola & Vaquero, 

€ 349,-

  Compadre met 20 cm schijf  € 269,-

Cibola
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 

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van 
gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op 

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.

Vereenvoudigd model van de Cortes. In Engeland bekend als 

vervuilde 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.

De Cortes is een uiterst goed 
doordachte detector met de voordelen van het 
snelle knoppen werk én een duidelijke afl ezing 
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 

€ 869,-

€ 669,-

€ 749,-

Silver µMax

Lobo Super TRAQ

€ 849,- en € 899,-

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

DeLeón

CIBOLA 
HOLLANDIA499,-

Deze Nederlandstalige versie van de Tesoro Cibola wordt geleverd met 
26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24 cm concen-
trische 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!

Keuze

tussen een 

elliptische  DD schijf 

of een 21 x 24 cm 

concen trische schijf 

voor

 € 499,00



Deze Franse lichtgewicht heeft alles: 
uitstekend dieptebereik, hoge 
gevoeligheid en extreem hoge reac-
tiesnelheid 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 Neder-
landstalige 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
 

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

Bestelnummer XZ1785. 

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

ADX 150 en ADVENTIS II 
specifi caties:
 • 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!

Deze Franse lichtgewicht heeft alles: 
uitstekend dieptebereik, hoge 
gevoeligheid en extreem hoge reac-
tiesnelheid en dat alles draadloos: 
een elektronisch hoogstandje!

Deus 3.2 nl  22 cm schijf, met WS-4     € 1495,-
Deus 3.2 nl  22 cm schijf, LITE met WS-4 € 895,-
Deus 3.2 nl  22 cm schijf, zonder WS-4  € 1206,-
Deus 3.2 nl  22 cm schijf, met WS-5      € 1569,-
Deus 3.2 nl  28 cm schijf, met WS-4      € 1535,-
Deus 3.2 nl  28 cm schijf, met WS-5      € 1585,-
Deus 3.2 nl  28 cm schijf, zonder WS-4  € 1249,-
Stelenset (alleen compleet)   € 185,-                               
28 cm zoekschijf + beschermkap + ondersteel    
 € 369,-
WS-4 draadloze hoofdtel. voor Deus    € 289,-
WS-5 draadloze hoofdtel. voor Deus   € 349,-
Antenne 250 cm of 115 cm lang € 30,-

Draadloze hoofdtelefoons voor XP’s analoge modellen 
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, uiter-
aard 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 detec-
tor, omdat deze dieptebereik en gevoeligheid 
combineert.  Dit is mogelijk omdat dit een hoog 
frequente detector is. Hoge frequenties zijn no-
dig om de gewenste gevoeligheid te krijgen om 
zeer kleine muntjes en vertikaal liggende mun-
ten en voorwerpen te detecteren.
De Gold Maxx Power is toegerust met speciale 
� lters zodat zoekers meer goede vondsten doen 
op sterk met ijzer vervuilde zoekterreinen. Deze 
detector is mede door de wide scan zoekschijven 
zeer e� ectief op zwaar gemineraliseerde grond. 
Batterijduur 45 tot 50 uur.
Dit is een professionele detector met het ge-
wicht van een middenklasser!
 

18 KHZ

925,00

595,00

ADX 150 en ADVENTIS II 

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 
zeer makkelijk te bedienen is. Speciale Silencer schakelaar 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

G-MAXX II 

NIEUW!

Er is nu ook 
een Antenne 
voor de Deus 
te koop zodat 

je ermee in 
het water kunt 

zoeken.

WS 2 (met 2 kanalen) 175,00        WS 3  225,00

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!
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GRONINGEN

Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /  
Garrett / Teknetics / White’s / Nokta / Makro /
AKA /    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 detection 
systems
Metaaldetectors, bodemradars, diepzoekers, 
(onder)waterdetectors, vismagneten, acces-
soires etc.
Officieel dealer, advies, verkoop, inruil en 
verhuur.
Merken o.a. White’s / Fisher / C.Scope / Nokta / 
Makro Detector JeoHunter
Importeur NEL-Coils schotels en PowerPull en 
HiForce super vismagneten

Schonauwen 54 • 3401HH • IJsselstein  
(Utrecht)
info@fortikacompany.nl • tel. (030) 761 05 21
www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
www.jeohunter.nl

GELDERLAND

Arena Metaaldetectors
Voor metaaldetectors, grondradars, magneten 
en detectiepoorten.
Bel ons voor de beste inruilprijs van uw huidige 
metaaldetector
Verkoop via Winkel en Webshop

Mortelweg 1B
6551 AE Weurt – Nijmegen
Tel.: (024)8443430
www.arena-metaaldetectors.nl

 

NOORD-BRABANT

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

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

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

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

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

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

BELGIë

Belgadetect (Calmeyn Jean Pierre)
Officieel dealer : Minelab /  Tesoro /  White’s / 
Black Knight
Diepzoekers / Onderwaterdetectors /  
Pijp-en leidingdetectors
Pinpointers / PowerPull vismagneten /   
detector verhuur / opsporingsservice

Hagedoornstraat 12
8800 Roeselare  Belgiê   
Tel. 051 205006  GSM: 0477 31 66 56 
E-Mail: jpcalmeyn@skynet.be
www.belgadetect.be

dealerpagina

Wil je ook een keer met jouw ‘Top 10’ 

of met ‘jouw mooiste munten’ in het  

Detector magazine, stuur dan een mail 

naar de redactie.



vondst van het jaar 2014

Dit stijgbeugelbeslag vond ik op een 
juist omgeploegde akker. Ik was er 
heen gegaan om er nog even te zoeken 
voordat deze akker voor de winter weer 
werd ingezaaid. Toen ik wilde beginnen 
met het zoeken liet tot mijn schrik de 
draadloze schotel van mijn detector het 
afweten. Maar na het inpluggen van een 
noodopladertje met batterij kreeg ik hem 
gelukkig toch weer aan de praat. Het zoe-
ken was wel een stukje lastiger door deze 
wat wiebelige constructie. Toch kreeg ik 
na een paar baantjes plotseling een fraaie 
piep en groef toen dit zoömorfische stijg-
beugelbeslag op. Zo werd mijn dag weer 
helemaal goed!

Ik ben blij verrast met deze vondst omdat 
dit een groter beslag is in een reeks van 
drie vondsten. Ervoor had ik namelijk in 
de nabije omgeving twee kleinere, iets 
meer primitief uitgevoerde stijgbeugel-
beslagen gevonden. Vrijwel zeker horen 
ze alle drie bij elkaar, heel bijzonder! Mo-
gelijk ontbreken nog de twee beslagen 
die aan de uiteinden bevestigd zaten; zie 
de impressie.

De vele gaatjes erin zijn niet alleen om 
het beslag vast te zetten. De gaatjes op 
de plaats van de ogen zijn mooi rond 
afgewerkt en zijn vrijwel zeker gevuld 
geweest met een versiersel, bijv. een 
siersteentje.
                                                                         >>

Stijgbeugelbeslag met dierenkop

Categorie:  brons/koper/messing

Impressie van de 3 stijgbeugelbeslagen bevestigd op een stijgbeugel.

De vondst.

Naar:

David Williams, 1997: Late Saxon stirrup-strap mounts: a classification and catalogue, 

Council for Britisch Archeology, Walmgate.

Copper alloy
mounts

Iron rivets

Iron fitting

Copper alloy
stirrup-strap mount

Leather
stirrup-strap

Iron stirrup

Copper alloy terminals

26



Dan ga je voor de eerste keer specifiek op zoek naar  
steentijdvondsten... 

In een regio waar nogal wat interessante oogvondst-artefacten 
zijn gevonden, besluit ik op pad te gaan met mijn ogen op extra 
scherp. Ondertussen ook maar de metaaldetector mee, dat spreekt voor 
zich, maar het is eerder van secundair belang. Ik wil echt graag stenen 
artefacten vinden.

Ik vind ook redelijk snel wat vuursteentjes, maar geen bewerkte, 
gewoon natuurlijke split, zoveel was duidelijk. Ondertussen af en toe 
een kartetskogeltje en een muntje. Een beetje verder komen er een 
paar munten boven die in relatief goede staat lijken. Munten die ik niet 
meteen herken, altijd interessant. Ik heb ze nog niet gereinigd. Want wat 
komt daar, zomaar, onaangekondigd, onder mijn zoekschijf te liggen? 
Ongelooflijk!!

Ik zou het geluid nochtans moeten herkennen, van die gouden trouw-
ring die ik laatst vond voor iemand. Maar ik heb niets in het snuitje. Ik 
krijg een zuiver signaal dat lager ligt dan de meeste munten die je graag 
wil vinden. Ik schep een beetje grond om en laat mijn pinpointer in de 
hoes, het is zo duidelijk uit welke klomp aarde het signaal komt, dat ik 
besluit om het old school te doen: klomp in twee breken en voor de 
zoekschijf horen in welk deel het signaal zit. Zo wordt de klomp telkens 
kleiner en kleiner. Tot ik wrijvend een klein geworden kluitje aarde 
verbrokkel. En een onvoorstelbare ongelooflijke topper zijn neus aan 
het venster steekt. Het duurt secondenlang voor ik echt door krijg welk 
kleinood ik heb gevonden. De grootte doet denken aan een zegellood-
je. Maar die gestileerde tekening! Dit is toch geen kelt in mijn vingers?! 
Of wel, of wel?!

Mijn hart gaat ineens harder pompen, mijn benen worden slap. Ik blijf 
wrijven en ik krijg meer hoop met de seconde. Ik pak mijn halfafgeknipt 
verfborsteltje en kuis het voorwerp schoon. En ja. Er komt een prachtig 
paardje tevoorschijn, net zoals ik ze al zo vaak had gezien op droom-
munten. Ik weet niet meer waar ik het heb. Ik val op mijn knieën. Zo 
mooi, zo gaaf! Maar wacht eens: mooi, gaaf en gelig? Het is verdorie ook 
nog eens in goud! Ik heb een stater te pakken, goud en stokoud!

Wat een gevoel! Wat een opgewondenheid! Nooit gedacht dat dit voor 
mij weggelegd was. En al zeker niet op zo’n onvermoede plaats: ik was 
hier in 2013 al geweest en had niet meer gevonden dan wat schrapnell. 
En nu deze fonkel. De absolute topvondst in mijn zoekcarrière. Hoe ga ik 
daar nog ooit over gaan?

Ik heb zonet gauw eens rondgesnuisterd en kom op een stater van de 
Eburonen, Scheers 31, klasse 2. Rond 56-54 BC. Gewicht: 5.30g, diameter 
14 tot 16 mm. De holle zijde is nog in superstaat!

Bart, thrilled en helemaal in de wolken

Jan van Schendel

Gouden stater
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De vondst wordt gedateerd op 1100 – 1300, al kan het volgens 
de plaatselijke archeoloog vanwege de wat Karolingisch aan-
doende stijl ook heel goed een eeuw ouder zijn. Mogelijk is de 
stijgbeugel het eigendom geweest van een ministeriaal (dienst-
man) die zich bijv. bezig hield met het innen van belastingen 
voor de plaatselijke adel. Misschien hielp deze blingbling hem 
om indruk te maken op de belastingplichtigen om zodoende de 
penningen gemakkelijker te kunnen innen.

Voor Nederland lijkt zo’n beslag in deze vorm vrij uniek. Ik ben 
op zoek gegaan maar andere gelijkende voorbeelden van 
stijgbeugel¬beslagen met een losse kop, maar heb nog geen 
Nederlandse voorbeelden daarvan kunnen vinden. In Engeland 
lijken stijgbeugelbeslagen van ongeveer dit type wel vaker voor 
te komen.

Sicco Siegers

De 3 stijgbeugelbeslagen naast elkaar, de meest linkse heb ik in 

2013 gevonden, de andere 2 in 2014.

Categorie:  goud
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Zegelstempel met huismerk, 17e eeuws

Eind 2014 heb ik dit zegelstempel gevonden 
op een pas geoogst maïsveld.  Het spoor van 
de tractor liep precies drie centimeter langs het 
stempel welke met het handvat boven de grond 
uitstak. Gigantische mazzel dat hij er niet over 
heen gereden is. Het is een stempel uit het begin 
van de zeventiende eeuw met een huismerk en 
mijn allereerste exemplaar. 

Misschien voor velen niet een wereldvondst, maar 
ik ben er gigantisch blij mee. Vooral omdat hij 
compleet is.

J. Terpstra

Zegelstempel

Gouden zegelring

Categorie:  brons/koper/messing

Categorie:  goud

Gouden zegelring 17e eeuws
Dinsdagochtend, ik zit achter mijn bureau te werken en kijk naar buiten en 
denk, wat een heerlijk zoekweer is het, en mijmer verder. Plotseling zegt 
mijn vrouw, de schat, ik snap jou niet, waarom ga je vanmiddag niet lekker 
ff zoeken. Nou dat was tegen geen dovenmansoren gezegd, dus snel de 
dringende zaken afgewerkt en na de lunch de spullen ingepakt en op naar 
de akkers.

Ik besloot een weiland te bezoeken alwaar ik onlangs toestemming voor 
had gekregen. Na de nodige duiten, lood, troep, gespjes besloot ik de 
slootranden eens af te zoeken. Na alweer de nodige troep weer een pracht 
signaal, netjes de pol uitgestoken maar het signaal zat nog in 
het uitgestoken gat. Ik twijfelde om mijn schep te gebruiken 
maar pakte toch (gelukkig maar) mijn pinpointer. 
En ja hoor, piepen en trillen dus. Met mijn hand een kluit 
grond uitgeplukt en naast het uitgestoken gat gelegd. 
Mijn ogen puilden uit want daar lag een prachtige gouden 
ring. Ik heb in mijn eentje een vreugdedans gemaakt bij de 
vindplek.

De ring is gemaakt door de Utrechtse meester goudsmid 
Philippus Zaal, jaarletter 1626. 

Adriaan Hoogendoorn

Detector magazine 13928



Paardentuig- of teugelhanger
Eindelijk dan naar het gerooide aardappelveld. 
Het was best nog lastig lopen met die sporen 
maar dat hoort er bij. Na een tijdje een leuke 
piep en toen vond ik een ruitvormig object met 
rode verf of zo.

Toen ik thuis was heb ik hem schoon gemaakt 
en zag ik dat er 3 rode kruizen op stonden. Na 
wat info te hebben ingewonnen in de metaal-
detector hobbygroep op facebook, via via in 
contact gekomen met Godfried, archeoloog in 
Brabant. 
Onderstaand zijn determinatie:
 
Beste Dennis,
Het is volgens mij een paardentuig- of een 
teugel-hanger uit de Late Middeleeuwen. Deze 
paardentuighangers zijn dikwijls schildvormig, 
maar deze is toevallig ruitvormig.
De drie andreaskruisjes zijn vrijwel zeker 
heraldisch bedoeld (en verwijzen dan naar een 
adellijk geslacht, zoals de drie andreaskruisjes 
in het huidige stadswapen van Amsterdam 
oorspronkelijk naar de familie Van Amstel ver-

wezen). Ik weet alleen (nog) niet welke familie 
er mee wordt aangeduid. De datering van dit 
soort paardentuig-hangers is ongeveer de 
twaalfde t/m de veertiende eeuw (dus tijdens 
de Late Middeleeuwen). De hanger is ingelegd 
met rood emaille of glas (ik weet nog niet zeker 
welk van de twee).
Dit is een mooie bodemvondst en zeker waard 
om in een archeologische vondstmelding te 
worden opgenomen. Zou je daarvoor een 
afspraak met me kunnen maken ? Want dan 
kom ik hem beschrijven en fotograferen en kan 
ik hem in Archis 2 zetten. We kunnen dan bij 
jou thuis afspreken of - indien je dat leuk vindt 
- op het Provinciaal Depot Bodemvondsten in 
‘s-Hertogenbosch.

Vriendelijke groeten,
Godfried Scheijvens
Archeoloog meldpunt bodemvondsten
Meldpunt Archeologische Bodemvondsten
Provincie Noord-Brabant
 
Gr Dennis Siemons

Heraldische paardentuighanger

Categorie:  brons/koper/messing

Categorie:  brons/koper/mess.Categorie:  goud
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Overzicht alle inzendingen ‘Vondst van het jaar 2014’

Mag. 138

Merovingische denarius 
    Reinier

Frankische ruiterfibula 
    C. Ouwehand 

Mag. 139

2/3 ruitergroot 
    J. Terpstra

2 Karolingische muntfibulae
    M. van den Bosch

1/2 gulden Willem II
    D. Siemons

Mag. 138

Aansteker met 7 munten 
    H. van Gemert

Mag. 139

Limoges gespplaat
    A. Choban

Romeinse gesp dolfijn
    J. Kusters

Stijgbeugelbeslag
    S. Siegers 

Zegelstempel met huismerk
    J. Terpstra

Heraldische paardentuig-
hanger
    D. Siemons

Bronstijd dolkkling
    E. Suurd

Godenbeeldje
    J. de Jong

Mag. 134

Pinkring met afb. Lam Gods 
    K. van der Veen 

Mag. 139

Dukaat
    A. Hoogendoorn 

Gouden schild (munt)
    C. Stavast

Zegelring met rode steen 
    V. de Jong

Stater
    J. van Schendel

Zegelring
    A. Hoogendoorn

Mag. 139

Rozenkruisers penning 
    E. Schepers

Div. stortvondsten met 
insignes
    B. Heldoorn

Speelgoed kanonnetje
    J. van Schendel

Categorie:  lood/tin

Wie worden de winnaars van de ‘Vondst 
van het Jaar’? Onder de inzenders van de 
bijvoegde speciale kaart wordt een fraai 
boek verloot!
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inds 2012 ben ik begonnen met de me-
taaldetectorhobby en heb al behoorlijk 
wat uren over de Nederlandse akkers 
gezwaaid. Mijn ouders hebben een va-
kantiehuisje in Frankrijk en ik heb daar 
ook al een paar keer even kunnen zoe-
ken op geploegde velden. Zodra er een 
mooie of ondefinieerbare vondst wordt 
gedaan plaats ik deze op het munten-
bodemvondstenforum waar ik lid van 
ben, om zo meer te weten te komen 
over wat ik nou precies heb opgegraven. 
Op dit Nederlandse forum wordt alles 
dat met de detectorhobby te maken 
heeft gedeeld en worden er vondsten 
gedetermineerd van zoekers. 
Een zeer leerzaam forum en ik vind het 

erg knap dat deskundigen op dat forum 
een vaak onleesbare munt of object 
binnen een mum van tijd weten te 
determineren. 

In het begin van 2014 ben ik uitge-
nodigd door een forumgenoot die in 
Frankrijk in dezelfde regio woont als 
waar mijn ouders een huis hebben om 
kennis te maken en om een keer samen 
te gaan zoeken. Hartstikke leuk natuur-
lijk!  En dus ging de metaaldetector mee 
achter in de auto de grens over.
Deze Nederlander, die 12 jaar geleden 
met zijn vrouw naar Frankrijk is verhuisd 
is ook net een paar jaar geleden begon-
nen met zoeken, dus we konden nog 

mooi van elkaar leren en het enthousi-
asme van de hobby delen! 
Hij had een paar zeer mooie net ge-
ploegde vlakke akkers uitgezocht waar 
hij toestemming van de boer had om op 
te zoeken. Dus vol goede moed gingen 
we een paar dagen op pad om gezellig 
bij te praten en lekker de akkers af te 
struinen. Het afgelopen jaar hebben we 
al een paar keer samen gezocht en zo 
ook in de zomer van 2014 

Ondanks dat het een regio is waar de 
vondsten niet voor het oprapen liggen 
hadden we allebei erg leuke vond-
sten, mooie gespjes, loodjes, een paar 
Romeinse muntjes, uiteraard Franse 

Topvondst 
uit  
rommelbak

S
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munten, 3 koperen jerrycan tankdop-
pen voor de koperbak en  zelfs een erg 
mooie Nederlandse Stad Utrecht duit 
uit 1766. Dat is toch ook weer toeval-
lig, onze duiten kom je dus ook overal 
tegen! 
Tijdens het zoeken gaan mijn gevon-
den munten en vondsten waarvan ik 
weet dat het in ieder geval iets is in het 
‘’kleine vondstenzakje met de rits’’ om 
het uiteraard niet kwijt te raken. 
De overige rommel die ik opgraaf en 
stukken lood, ijzer, aluminium enz, enz 
neem ik altijd mee en die gaan in de 
grote zak welke ik meerdere keren per 
dag in een grote plastic tas kieper om te 
splitsen in oud ijzer, lood, koper, want ik 
heb geen zin om krom te lopen omdat 
ik al het afval meesleep, maar wil wel 
graag de akker schoonhouden en het 
levert zelfs nog wat op ook bij de oud 
ijzerboer!

Na een lange dag zoeken tellen vaak 
alleen de echte vondsten uit het ‘’ kleine 
vondstenzakje met de rits’’ welke je dan 
schoonmaakt en aan de keukentafel 
met een fles lekker koud bier bekijkt.
Ook na deze zoekdagen nam ik de volle 
plastic tas met troep mee terug naar 
Nederland om het dan wel een keer 
met meerdere zakken in een keer 
schoon te maken en te scheiden.
En dat moment kwam in de weken 
daarna. Het was lekker weer, de zon 
scheen, met een emmer schoon water, 
T-shirt uit en alles schoonborstelen  in 
de achtertuin. Lekker ontspannen!
Zoals ik al eerder schreef had ik ook 3 
koperen jerrycan tankdoppen gevon-
den, wat toch best apart is, want in 
Nederland vind ik die dingen namelijk 
nooit. 

Toen ik die vond op de akker was het  
een plakkaat met aarde dat in de dop 
vastzat en daardoor kon je de boven-
kant niet zien en de onderkant ervan 
leek dus op een draaidop. Ik ging er 
eigenlijk gelijk vanuit dat het een 

tankdop zou zijn, dus hop in de grote 
tas, niet naar omgekeken en thuis maar 
schoonmaken en de koperbak in.
Ik had een grote bak met opgegraven 
troep en tot mijn grote verbazing was 1 
dop helemaal geen dop maar iets met 
een mooie versiering bovenop en ik zag 
op dat moment gelijk dat het iets heel 
bijzonders was wat er erg mooi uitzag. 
Voorzichtig verder schoongemaakt  en 
de plakkaat vastgekoekte aarde eraf ge-
spoeld waardoor er een klepje tevoor-
schijn kwam dat zelfs open kon. 
Mijn eerste reactie was Wauw!!!, wat is 
dit nu en gelukkig, gered uit de rom-
melbak!!

De vondst had ik daarna op het forum 
geplaatst en de kenners op het forum 
gaven al snel aan dat dit een erg bijzon-
dere en mooie vondst  was, namelijk een 
pijl/sluitgewicht  uit de 14e eeuw.

Op 22 november heb ik dit sluitgewicht 
meegenomen naar de DDA zoekdag in 
Gees om door de redactie te laten foto-
graferen en meer info over de vondst te 
laten verschaffen. 

Kees Leenheer van de DDA en Ritzo 
Holtman, deskundige op het gebied 
van ‘’Gewichten en Maten’’ waren zeer 
enthousiast over de vondst en hebben 
de nodige informatie gegeven.
Door deze aanvullende informatie van 
de deskundigen was de dag in Gees nog 
meer geslaagd, want deze vondst is met 
recht een topper al zeg ik het zelf!  

Dit sluitgewicht heeft uiteraard een 
mooi plekje gekregen thuis op de vitri-
neplank.

Zo zie je maar, dat zelfs de mooiste 
vondsten te vinden zijn op plekken waar 
je ze niet had verwacht!

Gijs Bulthuis

 Specificaties gewicht
Laatmiddeleeuws sluitgewicht, 1/4 pond (indien com-

pleet), model D1 (ca. 1350 - ca. 1450). IJzeren schar-

nierpen en (restant) vertikale ijzeren pijlsluiting.  

Geijkt in Frankrijk (enkelkoppige adelaar, Franse 

lelie in ruit). Bodemvondst Frankrijk. Massa van de 

onderdelen:huis: 60,74 g., kommen: 30,73 - 15,35 - 

3,81 g.

Determinatie: R.J. Holtman
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De Donderse Dolk 
Het was midden in de zomer van 2013. Alle akkers waren inge-
zaaid en er waren niet veel plekken meer om de detector uit te 
laten. De NAM was juist begonnen met de aanleg van een gaslei-
ding die vlak bij mijn dorp door de weilanden werd aangelegd. 
Hierbij werd over een breedte van zo’n 15 meter de eerste 30 
cm grond vast opzij geschoven en hierdoor kwam de oude laag 
grond tevoorschijn. Bij mij in de buurt zit je dan vaak al op geel 
zand. Prachtig dacht ik! Hier kan ik mijn zomeravonden wel mee 
vullen!  

Wekenlang liep ik avonden over het traject zonder ook maar een 
piepje te mogen horen. Afgezien van enkele potscherven uit de 
bronstijd die ik in de bergen zand naast het traject vond, leek 
mijn zoektocht tevergeefs.  Op een gegeven moment belandde 
ik op een stuk bij het plaatsje Donderen, waarbij er meer grond 
was verplaatst, waarschijnlijk om ruimte te maken voor een 
boring die de gasleiding onder de weg moest leiden. Een harde 
piep gaf aan dat er een groot voorwerp onder mijn schotel was 
aangekomen. Ik stak mijn schep in de grond en keerde de aarde 
onderstboven. Gelijk stak daar een grote metalen punt uit. Toen 
ik het opraapte en schoon veegde had ik nog geen idee wat het 
zou kunnen zijn, maar ik zag wel dat het brons moest zijn. Toch 
wel opgewonden besloot ik naar huis te rijden en gelijk een 
foto naar Wijnand van der Sanden ( provinciaal archeoloog ) te 

mailen. Diezelfde avond om half 12 kreeg ik nog bericht terug 
met de vraag of ik de volgende dag langs wilde komen. Maak het 
alsjeblieft niet zelf verder schoon!!   

Eind 2014 heb ik de resultaten van het onderzoek van Wijnand 
ontvangen en mag ik er zelf over publiceren. Dit hebben we 
indertijd zo afgesproken om een toeloop op het NAM project te 
voorkomen. Dit project is inmiddels ook beëindigd.  

Mijn vondst betreft: Een bronzen dolkkling van 17,3 cm lang. 
De grootste breedte van de kling bedraagt 5,9 cm (onder de 
klinknagels). Het blad is aan beide zijden versierd met een dub-
bele groef die de contouren van de licht gebogen zijden volgt. 
Het handvat is waarschijnlijk van organisch materiaal geweest 
en in de loop der jaren vergaan. Parallellen voor deze dolkkling 
moeten we zoeken in de groep van Bretonse-Engelse dolken. Dit 
type is in Engeland onder meer gevonden in de “Bush barrow” 
en wordt gedateert op zo’n 1750 voor Christus, dus de vroege 
bronstijd!  De dolkkling is vanaf heden te bewonderen in het 
Drents museum, die in goed overleg met mij heeft besloten de 
dolkkling aan te schaffen voor hun collectie.   

Met vriendelijke groet,  Erwin Suurd 

Categorie:  brons/koper/messing

Bronstijd dolkkling
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Categorie:  lood/tin

Rozenkruisers penning

Gouden dukaat

Rozenkruisers Alchemisten’  penning/amulet 
uit de 17e eeuw

Op een mooie zomerochtend afgelopen juni 
even weer op pad met de metaaldetector in 
de regio. Normaal gesproken volgen op dit 
veld vaak al redelijk snel wat vondsten, echter 
bleef het nu lang stil totdat, na een 10 minuten 
lopen en ik bijna achterop het veld was, een 
zeer grote piep klonk met een zeer hoog vdi 
getal op mijn XP Deus. Meestal is het rommel 
bij zulke hoge tonen of iets zeer groots en mas-
sief. Na een gaatje gegraven te hebben, blijkt 
het voorwerp dieper te liggen. Bij de volgende 
steek zie ik plotseling een grote ronde zilver-
kleurige schijf liggen.... 
Met het hart in de keel pak ik het voorwerp op 
en wrijf het een beetje schoon in de veronder-
stelling dat ik een hele dikke zilveren munt te 
pakken heb. 
Na het zien van een soort kruis met allemaal 
vreemde tekens en woorden als SOl, Luna en 
Mars zal het geen munt zijn maar een soort 
penning??

Benieuwd naar wat ik gevonden heb zoek ik 
nog een uurtje verder en na wat duitjes gevon-

den te hebben toch maar naar huis, snel kijken 
wat het is.

Na het schoonmaken en plaatsen op internet 
(piep-piep forum) kom ik er al snel achter dat ik 
best een leuke vondst gedaan heb; het is een 
zogenoemde ‘ Rozenkruisers Alchemisten’  pen-
ning/amulet uit de 17e eeuw!!

Na wat verder zoeken op internet blijkt het best 
een zeldzame en bijzondere vondst te wezen, 
waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Aan-
gezien dit vroeger een geheim genootschap 
was en er vast niet heel veel mensen ‘lid’ van 
waren toch een erg leuke penning waar ik dan 
ook super blij mee ben. 
Ondanks dat het geen grote zilveren munt 
was toch een echte verrassing en een mooie 
aanwinst voor mijn verzameling.

Bij dezne wil ik mijn penning dan ook opgeven 
voor de vondst van het jaar 2014 in de catoga-
rie lood/tin.
 
Met vriendelijke groet Edwin Schepers

 

Categorie:  goud
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Gouden dukaat, Frederik Wilhelm van Brandenburg.  
Deze bijzondere zoekdag bracht ons naar een maisakker waar we vorig 
jaar ook als gezocht hadden maar die niet veel bijzonders aan vondsten 
had opgeleverd. We hadden geen andere opties die dag dus we gingen 
het gewoon maar proberen, niet geschoten is altijd mis. Grote stukken 
van de akker stonden onder water, soms zakte je gevaarlijk diep weg, 
maar we hielden stug vol. We vonden een duitje, lood, gespje, blik, troep 
etc. etc. en we begonnen al te mopperen, wat een k*t akker.

Ik besloot wat langs de slootkant te lopen en kreeg zowaar een mooi 
helder signaal, schepte het signaal er in een één keer uit en zag tot mijn 
verbazing een goudkleurig schijfje liggen, ik dacht dat kan niet waar zijn, 
maar het was wel waar!!!!!!!!! Mijn eerste gouden munt.
Zoekmaatjes Menno en Dwalex keken vol ongeloof naar mijn gouden 
vondst. Een k*t akker……. echt niet.

En dan de grote verrassing later die avond, sms van Dwalex, je hebt een 
super zeldzame gouden munt gevonden!! 

Het blijkt een extreem zeldzame gouden dukaat te zijn van Frederik 
Wilhelm van Brandenburg Pruissen.
Dukaat Friederich Wilhelm 1640-1688
Tekst vz    FRID.WILH.D.G.M.B.S.R.I.A.R.N.G.P.EL.
tekst KZ   SUPREMUS DVX IN PRUSSIA 1676
 
 Mijn gouden jaar 2014 kan niet meer stuk.
 
Adri Hoogendoorn



         

vondst van het jaar 2014

Met het verstrijken van 2014, verstrijken ook de 
vondsten van het stort dat op zijn einde loopt. 
Terugdenkend aan wat ik heb gevonden de afge-
lopen tijd is het een leuk detectorjaar geweest. 
De mooiste periode van datering is voor mij toch 
de late middeleeuwen, en dan met name voor-
werpen (veel interessanter dan munten).

Diverse stortvondsten

Categorie:  lood/tin

Het gaat hierbij in hoofdzaak 
om lood/tinnen religieuze 
vondsten uit 13 t/m 15e eeuw. 
Ook lag er terloops nog een 
tinnen dobbeliertje (diame-
ter: 130 mm) op de schop 
waar ik zeer blij mee was. Een 
dobbelier is een bordje waar 
toentertijd bijv. mosterd op 
geserveerd werd. Gezien de 
stempels zijn die waarschijn-
lijk van een plaatselijke tin-
gieter en zijn begin 15e eeuw, 
het aanwezige huismerk is 
waarschijnlijk van de eigenaar.

Verder wat insignes en een 
corpus.
1.  Insigne is een Cornelius  

insigne (met staf ), hoogte 
90 mm met de datering 
midden 15e eeuw.

2.  insigne is een Maria met  
Kind (onderaan) heeft de 
afmeting 24 bij 24 mm, 
met datering 14e eeuw en 
is een onbekend type van 
deze serie insignes.

                                            >>
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Massief bronzen beeldje gevonden in Noordoost Fryslân. 

Op de zoekdag in Gees heb ik het laten zien aan het determina-
tieteam. Het is toen gedateerd op de 1e-2e eeuw, en heeft een 
hoogte van 65 mm. 

Het is goed mogelijk dat het beeldje in Fryslân terecht is 
gekomen door de handel met de Romeinen. Bekend is dat de 
Romeinen nooit over het gebied hebben geheerst, maar er werd 
wel handel gedreven met hen. Ook zouden dergelijke beeldjes 
één van de Germaanse goden kunnen representeren (goden als 
Wodan en Tiwaz).  

Ik zoek bijna altijd met mijn broer op maisakkers. Sinds 2009 zijn 
we actief met het zoeken, maar pas sinds dit jaar hebben we Ro-
meinse vondsten gedaan. De eerste mooie vondst was een grote 
sestertius van keizer Commodes, en een klein Romeins muntje 

van Constantijn. 
Ongeveer twee weken na het vinden van de twee Romeintjes 
vond ik dit beeldje. 

Dit is een van de bijzonderste vondsten die ik heb gedaan.    
Met deze vondst wil ik mee doen aan de vondst van het jaar, 
omdat het een zeldzaam stuk is. dat ook onderdeel geworden is 
van de Fryske geschiedenis. 

Jelle de Jong
 

Godenbeeldje
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3.   Insigne is een Maria met engel (midden) hoogte 48 mm en 
breedte onderaan 44 mm met datering 13e eeuw.

4. Is een corpus van Christus (links) met een hoogte van 75 mm 
met datering 15e eeuw.

5.  Is waarschijnlijk een muntinsigne (boven) diameter 24 mm 
en is een nabootsing van een Franse Royal met datering 14e 
eeuw.

Graag zou ik met deze voorwerpen meedoen, Vondst van het 
jaar Lood/tin.

Ben Heldoorn

Categorie:  brons/koper/messing
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vondst van het jaar 2014

2 Karolingische muntfibulae / Umayyaden(!) en  
hybride Lodewijk I - Karel de Kale
Diameter : 50 mm

Ik heb de beide fibulae gevonden op een grasland in Groningen.
De exacte plek blijft echter nog geheim omdat het nog een 
nasleep heeft. Later horen jullie wel meer denk ik.
Ik heb ze afgelopen juli gevonden tijdens een middagje zoeken 
in de regen. Ik stond eigenlijk op het punt om naar huis te gaan 
omdat ik vrij weinig op dat land vond. Maar ach, er was nog een 
klein hoekje dat ik nog moest doen. Een stukje naast een huis 
vond ik als eerste een munt welke slecht leesbaar was.

Een paar meter verder weer een mooie piep, zal ook wel een 
muntje zijn, dacht ik. Maar tot mijn grote verbazing kwam er iets 
groots uit het gat. Ik kon niet gelijk zien wat het was en heb het 
toen in mijn vondstentas gedaan. Ik ben verder gelopen tot het 
hek en toen nog een baantje ernaast weer teruggelopen.  
Ter hoogte van de vorige plek klreeg ik nog een mooie piep en 

tot mijn hele grote verbazing kwam er nog iets vergelijkbaars uit. 
Ik wist niet wat het waren en heb er verder niet veel mee gedaan. 
Eenmaal thuis gekomen heb ik ze afgespoeld onder de kraan en 
herkende op een van de voorwerpen al snel een kruis. 
Snel wat fotos gemaakt en deze op het forum gezet, de reacties 
logen er niet om. Ik was even de weg kwijt, het waren munt-
fibula’s. Er zijn vergelijkbare fibulae gevonden in de bekende 
Vikingschat van Wieringen.

Ik heb er nachten lang niet goed van kunnen slapen, dit was 
mijn eerste topvondst .En de link met de vikingen maakte het 
helemaal te bont hoor. Ik ben er super blij mee. Ze zijn inmiddels 
professioneel gereinigd tot zover dat ze beter leesbaar zijn.

Martin van den Bosch
http://duppies.jouwweb.nl/

2 zilveren Karolingische muntfibulae

Categorie:  zilver

 Fibula 1

 Fibula 2



Het was voorjaar 2014 en al een poos geleden dat ik gezocht 
had. Het was mooi weer dus een ideaal moment om te gaan 
zoeken. Dus de detector gepakt en op naar de akker waar ik wel 
vaker gezocht heb. 
Na een uurtje gezocht te hebben en al wat muntjes gevonden te 
hebben kreeg ik plots een mooie piep, de schep ging de grond 
in en ik had een kluitje, maar zag dat het iets van lood was. 
Thuis heb ik het schoongemaakt,  toen zag ik dat het een klein 
kanonnetje was. 
Lengte: 5 cm (kinderspeelgoed) met de wieltjes er nog aan, die 
waren alleen helemaal om de loop heen gevouwen. Nadat ik die 
weer recht had gebogen is helemaal compleet. 
En de wieltjes draaien weer!!! 

Jan van Schendel

Na lang wachten zag ik dat eindelijk de aardappels van mijn 
favoriete akker gerooid waren. De ene helft was al gerooid daar 
had graan gestaan.
Op het al gerooide veld was ik lekker bezig met verschillende 
muntvondsten, tot ik een hele felle piep kreeg. Ik kijk nog eens 
goed en zie een muntje half boven het zand uisteken.
Ik pak mijn telefoon en dacht dat zal ik eens filmen. Tijdens het 
filmen vertel ik dat dit ‘’de leukste vondsten zijn’’ omdat het 
muntje gewoon bloot ligt maar je zal hem nooit met het blote 
oog zien zonder je md. Ik veeg zachtjes het muntje schoon tus-
sen mijn duim.... verrek pas na 30 seconden dringt het tot me 
door dat het een zilveren 1/2 gulden van Willem II is uit 1848. Het 
was voor mij een tijdje geleden dat ik zilver had gevonden, maar 
wel weer op deze akker.

Dennis Siemons
 

Speelgo ed kanonnetje

Zilveren 1 /2 gulden Willem II

Categorie:  lood/tin

Categorie:  zilver
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Tijdens het onlangs uitgevoerde metaaldetectie onderzoek 
op de stortgrond van het Domplein  is het puin gescheiden 
door middel van een stevige (schud)zeefinstallatie. De stuk-
ken kloostermop, natuursteen en groot ijzer stuiterden over 
de lopende band zodat de grond die er nog aan vastgeplakt 
zat los viel. Onder deze omstandigheden is het niet vreemd 
om te verwachten dat kwetsbare metalen voorwerpen 
beschadigingen op kunnen lopen. Een naald van een fibula 
heeft immers weinig nodig om af te breken. Wellicht nog 
kwetsbaarder dan een naald is het email dat bij bepaalde 
Romeinse fibulae en beslagstukken werd gebruikt. Daarom 
stonden de archeologen van het Domplein team vol verba-
zing te kijken toen er een nagenoeg complete geëmailleerde 
fibula uit het stortresidu te voorschijn kwam. 
       
Deze fibula kan omschreven worden als een geëmailleerde 
gelijkzijdige schijffibula en behoort tot het type Riha 7.16. 
Het type kenmerkt zich door zowel een horizontale als een 
verticale symmetrische as. Binnen deze groep van geëmail-
leerde schijffibulae is sprake van een grote mate aan verschei-
denheid. Het exemplaar dat in de stort van het Domplein is 
aangetroffen staat dan ook niet tussen de vele varianten die 
zijn afgebeeld in de publicaties van Riha.1  Blikvanger van 
deze fibula is de ellipsvormige geëmailleerde schijf. De schijf 
is gevuld met blauw email met vier cirkeltjes in wit email. In 
het midden is nog een kleiner cirkeltje aangebracht in een 
donkerdere kleur email, vermoedelijk groen. Aan beide korte 
zijden loopt de schijf over in een geprofileerd uitsteeksel. 
Op de keerzijde van deze uitsteeksels zijn de scharniernaald 
en de naaldhouder aangebracht. Alleen het uiteinde van de 
naald en een klein gedeelte van de naaldhouder zijn afgebro-
ken. Oorspronkelijk was de naald slechts ca. 5 mm langer.
      

Doorgaans wordt dit type schijffibula gedateerd in de tweede 
helft van de 1e eeuw en de eerste helft van de 2e eeuw n.Chr. 
Overigens zijn er ook geëmailleerde schijffibulae die voor en 
na deze periode gedateerd dienen te worden. Op basis van de 
relatief bescheiden vorm en versiering lijkt een datering in de 
eerste helft van de 2e eeuw voor het exemplaar uit Utrecht op 
zijn plaats. Vroegere exemplaren typeren zich doorgaans door 
een hoogronde schijf (2e helft 1e eeuw), terwijl latere varian-
ten over het algemeen een veel rijkere versiering kennen (2e 
helft 2e eeuw).2       
Tijdens het onderzoek op het Domplein zijn (vooralsnog ) niet 
indrukwekkend veel Romeinse fibulae aangetroffen. Onder de 
fibulae die het onderzoek wel heeft opgeleverd bevinden zich 
echter indrukwekkende exemplaren. Zo ook deze geëmail-
leerde gelijkzijdige schijffibula. Als de fibula al niet indrukwek-
kend zou zijn door de versiering, dan is het wel indrukwek-
kend door de staat van de fibula. Al stuiterend op de lopende 
band tussen de brokken baksteen en natuursteen, bleef het 
vrijwel in complete staat bewaard. 

1 Riha, E. 1979: Die romische Fibeln aus Augst und Kaiseraugst 
(Forschungen in Augst Band 3), Augst; Riha, E. 1994: Die romische 
Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die Neufunde seit 1975 (Forschun-
gen in Augst Band 18), Augst.

2 Riha 1979, 191-192

    

Een onverwoestbare fibula

verrukkelijke fibulae 

Jelle van Hemert

Geëmailleerde schijffibulae van het Domplein.  

Afmetingen: 3,3 x 1,5 cm. 

Foto: Erfgoed gemeente Utrecht.

  Aflevering 2
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Detector-liefhebbers en archeologen komen 
tot elkaar

Piep piep piep
piep piep piep piep
piep piiiiiiiiiiiiiep
Lange tijd konden archeologen en metaaldetector-hobbyisten elkaars 
bloed wel drinken. Dat onbegrip werken zij momenteel samen weg. Wordt 
het straks legaal om op zondagmiddag met behulp van een  
detector archeologisch erfgoed uit akkers te vissen? 

Detectoramateurs, amateurarcheologen en professionele archeologen kwamen 
vorig jaar bijeen op uitnodiging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
Meer over deze meeting in onderstaand artikel.

Detector-liefhebbers en archeologen komen tot elkaar

 Piep piep piep 
piep piep piep piep 

piep piiiiiiiiiiiiiep
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straks legaal om op zondagmiddag met behulp van een detector archeo-

logisch erfgoed uit akkers te vissen? HANNEKE NUIJTEN

Een vrijetijdszoeker is met zijn metaaldetector iets op het spoor gekomen

 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 1 2015
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 A rcheologische voorwerpen opgraven die met een metaaldetector zijn opge-spoord, dat is verboden voor hobbyisten. Beroepsarcheologen mogen de toestellen wel gebruiken. Toch doen ook liefhebbers het vaak. Hoe kan dat? Zo verdwijnt er toch allerlei waardevol erfgoed in privé-verzamelingen? Waarom grijpt de politie niet in? In veel gemeenten heeft dit geen prioriteit of is het onbekend dat het verboden is. De duizenden Nederlanders die metaaldetectie als hobby 
uitoefenen, kunnen over het algemeen ongestoord hun gang gaan. De twee detector-verenigingen die ons land kent, De Detector Amateur en The Coinhunters Company, hebben samen zo’n tweedui-zend leden. Zij organiseren regelmatig zoekdagen, waarbij zij van tevoren metalen penningen in een akker verstoppen.

Op die dagen vinden de leden soms ook echt oude munten, sieraden en dergelijke, zoals in november nog, in het Gelderse Wilp. Veel mensen vertellen trots 
over hun hobby en hun vondsten op internetfora als www.bodemvondstenwereld.nl en www.munten bodemvondsten.nl. Het argument van de zoekers is dat zij met hun metaaldetectoren zaken vinden die anders misschien verloren gaan. De ploeg vernielt ze, mest tast het metaal aan of de voorwerpen belanden bij een opgraving onopgemerkt op de stort. Neem de Keltische muntschatten in Limburg die de afgelopen jaren het nieuws haalden. Deze zijn door detector-liefhebbers gevonden. Dat klinkt goed. Zo bezien leveren detector-zoekers met hun hobby een waarde-volle bijdrage aan de kennis over de geschiedenis van ons land. Maar vinden archeo logen dat ook?

Ongestoorde ondergrondArcheologen willen het liefst dat de ondergrond niet wordt verstoord als daar geen noodzaak toe is. Dat geldt zeker voor archeologisch waardevolle terrei-nen. Aangenomen wordt dat toekomstige generaties archeologen die met andere vraagstellingen en nieuwe methoden en technieken kunnen onder-zoeken. Archeologen graven vindplaatsen alleen op als het niet anders kan. Vlak voor de aanleg van een nieuwe weg bijvoorbeeld of de bouw van een woonwijk. Om het verleden van Nederland beter te kunnen beschrijven willen zij bovendien niet alleen weten wat er in de bodem zit, maar ook waar precies, 
en wat de context is. Vooral daar wringt de schoen.Veel vrijetijdszoekers melden hun vondsten namelijk 

niet bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ook al is dit verplicht. Sommigen realiseren zich niet dat zij hun ontdekkingen meestal mogen houden, want volgens de wet zijn de vinder en de grondeige-naar samen eigenaar van de vondst. Andere zoekers weten niet waar ze hun gevonden metaal moeten melden of zij vinden het meldsysteem te ingewik-keld. Er zijn ook hobbyisten die niet willen dat de vondstlocatie openbaar bekend wordt. Dat zou anderen maar op het spoor van hun stek zetten. Ook veel archeologen willen dit overigens niet, omdat de liefhebbers dan de context verstoren en de vondsten over vele collecties verspreid raken. Tot verdriet van de archeologen gaat met het niet melden van 

detectorvondsten en met het ongedocumenteerde graven informatie over onze geschiedenis verloren. Detector-liefhebbers en archeologen vormden mede hierdoor lang gescheiden werelden. Er was veel onbegrip, argwaan en soms zelfs enige vijandigheid ten opzichte van elkaar.

Oplossingen
Het was dus hoog tijd voor een goed gesprek. Daarom organiseerde de Rijksdienst een paar maanden geleden een discussiedag. In Amersfoort zochten 75 detector-gravers, amateur-archeologen, beroepsar-cheologen en beleidsmakers samen naar oplossingen. 

Hoe kunnen de liefhebbers met detectoren naar archeologisch metaal zoeken en zijn ook de archeo-logen tevreden? De deelnemers opperden ideeën op welke manier zij elkaars kennis beter kunnen benut-ten, de wederzijdse communicatie kunnen verbeteren en het meldsysteem kunnen vereenvoudigen.

De Rijksdienst heeft de ideeën in acties omgezet. Op dit moment verkent het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de mogelijkheden binnen de aankomende Erfgoedwet om de detector-hobby onder bepaalde voorwaarden te legaliseren. De nieuwe wet zal begin 2016 in werking treden. Op www.archeolo gieinnederland.nl staat inmiddels nadere informatie over gemeenten met een detectorverbod. Voorts ver-nieuwt de Rijksdienst momenteel het archeologische 
informatiesysteem Archis. Vondsten melden zal daar voortaan gemakkelijker mee gaan. Een afvaardiging van de metaaldetector-zoekers denkt mee hoe vond-sten beter kunnen worden geregistreerd. Bovendien zoekt de dienst uit of het vernieuwde Archis aan regi-onale meldsystemen gekoppeld kan worden. Tot slot zal een jaarlijkse platformdag voor detector-zoekers en archeologen onderdeel uit gaan maken van het recent gestarte Archeologieplatform.

Een vliegende startHet belangrijkste resultaat van de discussiedag is dat de detector-liefhebbers en archeologen nader tot elkaar zijn gekomen. De dag vormde een vliegende start voor een toekomst met een betere samenwerking, meer begrip voor elkaars drijfveren en wederzijds respect. Of zoals Gert Lugthart, tot voor kort voorzitter van De Detector Amateur, het formuleerde: ‘Een verrassend mooie dag met dialoog 
en uitwisseling van argumenten. Toenadering in plaats van afstand, luisteren naar elkaar in plaats van je eigen gelijk halen. Dat biedt nog eens perspectief 

Het ministerie 
verkent de mogelijkheden om de detector-hobby te legaliseren

voor de toekomst!’ Een reactie op www.munten  bodemvondsten.nl luidt: ‘Het was een hele leerzame dag. Persoonlijk heb ik een aantal goede gesprekken gehad, zowel met zoekers als met archeologen. Leuk was het ook om eens bepaalde mensen de hand te schudden. Waar bij aanvang met name de zoekers elkaar opzochten, en de archeologen de archeolo-gen, zag je in de loop van de dag dat allen steeds meer met elkaar in gesprek gingen.’Henk Hasselt, voorzitter van The Coinhunters Company, besloot in het tijdschrift van zijn ver-eniging een artikel over de bijeenkomst met deze veelbelovende woorden: ‘Ook van de amateurs zal een actievere bijdrage aan de wetenschap worden gevraagd. The Coinhunters Company zal zich daar in de komende tijd steeds harder voor gaan maken. Bij ons zijn uw belangen in goede handen. Archeologie is immers een zaak van ons allemaal!’ Ook archeo-logen zien steeds meer de toegevoegde waarde van de kennis en vaardigheden van detector-zoekers. Door die beter te benutten kunnen beide partijen gezamenlijk een optimale bijdrage leveren aan het verrijken van de kennis over ons verleden. 
Hanneke Nuijten is senior specialist veilig erfgoed bij  de Rijks dienst voor het Cultureel Erfgoed, h.nuijten@cultureelerfgoed.nl.

Een metaaldetector-hobbyist

Een vondst van een detector-liefhebber
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HANNEKE NUIJTEN

DIT ARTIKEL IS OVER-

GENOMEN UIT HET 

TIJDSCHRIFT VAN DE 

RIJKSDIENST VOOR HET 

CULTUREEL ERFGOED, 

JANUARI 2015.

Archeologische voorwerpen opgraven die met een metaaldetector zijn opgespoord, dat is ver-

boden voor hobbyisten. Beroepsarcheologen mogen de toestellen wel gebruiken. Toch doen ook 

liefhebbers het vaak. Hoe kan dat? Zo verdwijnt er toch allerlei waardevol erfgoed in privé-ver-

zamelingen? Waarom grijpt de politie niet in? In veel gemeenten heeft dit geen prioriteit of is het 

onbekend dat het verboden is. De duizenden Nederlanders die metaaldetectie als hobby uitoefe-

nen, kunnen over het algemeen ongestoord hun gang gaan. 

De twee detector-verenigingen die ons land kent, De Detector Amateur (DDA) en The Coin-

hunters Company, hebben samen zo’n tweeduizend leden. Zij organiseren regelmatig zoekdagen, 

waarbij zij van tevoren metalen penningen in een akker verstoppen. 

Op die dagen vinden de leden soms ook echt oude munten, sieraden en dergelijke, zoals in 

november nog, in het Gelderse Wilp. Veel mensen vertellen trots over hun hobby en hun vonds-

ten op internetfora als www.bodemvondstenwereld.nl en www.muntenbodemvondsten.nl. Het 

argument van de zoekers is dat zij met hun metaaldetectoren zaken vinden die anders misschien 

verloren gaan. De ploeg vernielt ze, mest tast het metaal aan of de voorwerpen belanden bij een 

opgraving onopgemerkt op de stort. Neem de Keltische muntschatten in Limburg die de afgelo-

pen jaren het nieuws haalden. Deze zijn door detectorliefhebbers gevonden. Dat klinkt goed. Zo 

bezien leveren detector-zoekers met hun hobby een waardevolle bijdrage aan de kennis over de 

geschiedenis van ons land. Maar vinden archeologen dat ook? 

>>

Verrukkelijke Fibulae

Fibulae vinden we veel, heel erg veel. Wij 
willen proberen meer fibulae te publiceren 
in het Detector Magazine! Het doel is dui-
delijk: meer achtergrondinformatie over 
typen van fibulae, datering, bijzondere of 
opvallende vondstlocaties, ruimer ken-
nisbeeld in verspreiding, vervaardigings-
technieken, enz.

Wanneer is een fibula nu verrukkelijk? Voor 
de een is het een verrukkelijke omdat het 
die ene hele zeldzame is, voor de ander 
omdat het zijn of haar eerste fiebel is. Voor 
weer een ander omdat de fibula nog hele-
maal intact is, of omdat hij van zilver of mi-
schien wel van goud is! Of juist omdat het 
een exemplaar van ijzer is. Maar het kan 
ook een bepaalde context zijn waarin een 
fibula is gevonden: een archeologische 
opgraving, een verdwaalde riviervondst, 
je favoriete zoekstek, een vondst uit jouw 
achtertuin. Kortom, de vondstcontext kan 
een fibula ook ‘verrukkelijk’ maken! Het 
maakt dus niet zo veel uit waarom een 
bepaalde fiebel als ‘verrukkelijk’ wordt 
beschouwd. 

Romeinse, of ook middeleeuwse? Laten 
we gewoon alle perioden doen! Persoon-
lijk vind de schrijver van dit artikel dat de 
wijze van publiceren in deze rubriek niet 
al te zwaar aan regels gebonden moet 
zijn. Het mag oersaai en wetenschappelijk 
verantwoord, het mag licht en fris, kort of 
lang, het maakt niet uit. Een klein aantal 
spelregels is echter wel te bedenken. Zo is 
de vindplaats van een verrukkelijke fibula 
natuurlijk belangrijk. En ja, dit ligt soms 
gevoelig maar laten we afspreken dat we 
minimaal de gemeente van de vindplaats 
van een verrukkelijke fiebel vermelden. 
Goede en duidelijke plaatjes van de betref-
fende fiebel(s) en parallellen zijn uiteraard 
wenselijk. En in het geval van wat uitge-
breidere informatie op het gebied van 
datering, vergelijking of verspreiding is het 
wel zo handig als ook de juiste bronnen 
worden vermeld.

Alleen leden van de DDA? Nee, het Detec-
tor Magazine wordt ook veel gelezen door 
niet-leden. Ook vaklui uit de Nederlandse 
archeologie lezen ons magazine! Dus een 
ieder die zich geroepen voelt een fiebel of 
een bepaalde groep fiebels te presenteren 
is welkom.
Het kan natuurlijk zijn dat iemand graag 
zijn of haar fiebel als verrukkelijk in het 
magazine wil presenteren maar het schrijf-
werk of fotowerk niet helemaal ziet zitten 
of simpelweg niet weet waar te beginnen. 
De redactie van het magazine en onderge-
tekende helpen dan graag verder. 

Nils Kerkhoven
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Ongestoorde ondergrond 
Archeologen willen het liefst dat de ondergrond niet wordt verstoord 

als daar geen noodzaak toe is. Dat geldt zeker voor archeologisch 

waardevolle terreinen. Aangenomen wordt dat toekomstige generaties 

archeologen die met andere vraagstellingen en nieuwe methoden en 

technieken kunnen onderzoeken. Archeologen graven vindplaatsen 

alleen op als het niet anders kan. Vlak voor de aanleg van een nieuwe 

weg bijvoorbeeld of de bouw van een woonwijk. Om het verleden 

van Nederland beter te kunnen beschrijven willen zij bovendien niet 

alleen weten wat er in de bodem zit, maar ook waar precies, en wat de 

context is. Vooral daar wringt de schoen. Veel vrijetijdszoekers melden 

hun vondsten namelijk niet bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, ook al is dit verplicht. Sommigen realiseren zich niet dat zij 

hun ontdekkingen meestal mogen houden, want volgens de wet zijn 

de vinder en de grondeigenaar samen eigenaar van de vondst. Andere 

zoekers weten niet waar ze hun gevonden metaal moeten melden of zij 

vinden het meldsysteem te ingewikkeld. Er zijn ook hobbyisten die niet 

willen dat de vondstlocatie openbaar bekend wordt. Dat zou anderen 

maar op het spoor van hun stek zetten. Ook veel archeologen willen 

dit overigens niet, omdat de liefhebbers dan de context verstoren en 

de vondsten over vele collecties verspreid raken. Tot verdriet van de 

archeologen gaat met het niet melden van detectorvondsten en met het 

ongedocumenteerde graven informatie over onze geschiedenis verlo-

ren. Detectorliefhebbers en archeologen vormden mede hierdoor lang 

gescheiden werelden. Er was veel onbegrip, argwaan en soms zelfs enige 

vijandigheid ten opzichte van elkaar.

Oplossingen
Het was dus hoog tijd voor een goed gesprek. Daarom organiseerde de 

Rijksdienst een paar maanden geleden een discussiedag. In Amersfoort 

zochten 75 detectoramateurs, amateurarcheologen, beroepsarcheologen 

en beleidsmakers samen naar oplossingen. Hoe kunnen de liefhebbers 

met detectoren naar archeologisch metaal zoeken en zijn ook de arche-

ologen tevreden? De deelnemers opperden ideeën op welke manier zij 

elkaars kennis beter kunnen benutten, de wederzijdse communicatie 

kunnen verbeteren en het meldsysteem kunnen vereenvoudigen.  

De Rijksdienst heeft de ideeën in acties omgezet. Op dit moment 

verkent het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de 

mogelijkheden binnen de aankomende Erfgoedwet om de detector-

hobby onder bepaalde voorwaarden te legaliseren. De nieuwe wet zal 

begin 2016 in werking treden. Op www.archeologieinnederland.nl staat 

inmiddels nadere informatie over gemeenten met een detectorverbod. 

Voorts vernieuwt de Rijksdienst momenteel het archeologische infor-

matiesysteem Archis. Vondsten melden zal daar voortaan gemakkelijker 

mee gaan. Een afvaardiging van de metaaldetectorzoekers denkt mee 

hoe vondsten beter kunnen worden geregistreerd. Bovendien zoekt de 

dienst uit of het vernieuwde Archis aan regionale meldsystemen gekop-

peld kan worden. Tot slot zal een jaarlijkse platformdag voor detector-

zoekers en archeologen onderdeel uit gaan maken van het recent 

gestarte Archeologieplatform.

Een vliegende start
Het belangrijkste resultaat van de discussiedag is dat de detectorlief-

hebbers en archeologen nader tot elkaar zijn gekomen. De dag vormde 

een vliegende start voor een toekomst met een betere samenwerking, 

meer begrip voor elkaars drijfveren en wederzijds respect. Of zoals Gert 

Lugthart, tot voor kort voorzitter van De Detector Amateur, het for-

muleerde: ‘Een verrassend mooie dag met dialoog en uitwisseling van 

argumenten. Toenadering in plaats van afstand, luisteren naar elkaar 

in plaats van je eigen gelijk halen. Dat biedt nog eens perspectief Het 

ministerie verkent de mogelijkheden om de detectorhobby te legalise-

ren voor de toekomst!’ Een reactie op www.muntenbodemvondsten.

nl luidt: ‘Het was een hele leerzame dag. Persoonlijk heb ik een aantal 

goede gesprekken gehad, zowel met zoekers als met archeologen. Leuk 

was het ook om eens bepaalde mensen de hand te schudden. Waar bij 

aanvang met name de zoekers elkaar opzochten, en de archeologen de 

archeologen, zag je in de loop van de dag dat allen steeds meer met el-

kaar in gesprek gingen.’ Henk Hasselt, voorzitter van The Coinhunters 

Company, besloot in het tijdschrift van zijn vereniging een artikel over 

de bijeenkomst met deze veelbelovende woorden: ‘Ook van de ama-

teurs zal een actievere bijdrage aan de wetenschap worden gevraagd. 

The Coinhunters Company zal zich daar in de komende tijd steeds 

harder voor gaan maken. Bij ons zijn uw belangen in goede handen. 

Archeologie is immers een zaak van ons allemaal!’ Ook archeologen 

zien steeds meer de toegevoegde waarde van de kennis en vaardigheden 

van detectorzoekers. Door die beter te benutten kunnen beide partijen 

gezamenlijk een optimale bijdrage leveren aan het verrijken van de 

kennis over ons verleden.

Hanneke Nuijten is senior specialist veilig erfgoed bij

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, h.nuijten@

cultureelerfgoed.nl.

Het ministerie  
verkent de mogelijkheden 
om de detectorhobby  
te legaliseren

>>

Grenzen aan Graven
De discussiedag in Amersfoort werd gekenmerkt door een over-
wegend goede harmonie en een optimistische toekomstgerich-
te houding van alle aanwezigen. Het hele verslag van deze dag 
kunnen we hier niet plaatsen, maar is te lezen op de hieronder 
genoemde website. Tijdens de afsluitende borrel werd nog 
lang doorgepraat door de aanwezigen en werden vele nuttige 
nieuwe contacten gelegd. Al met al een goede, vruchtbare 
bijeenkomst met een belofte voor de toekomst van archeologie 
en metaaldetectie door amateurs! 
In het komend voorjaar is er een meeting met de vertegen-
woordigers van de DDA, The Coinhunters Company, Munt- en 
Bodemvondsten, Bodemvondstenwereld en Paul Zoetbrood, 
die als projectleider betrokken bij de realisatie van Archis III.
Samen met Paul zal er worden gekeken naar een betere manier 
van registreren van bodemvondsten door vrijwilligers en ama-
teurs.

Wij zijn als vereniging blij met de uitkomst van deze dag, 
nieuwe ontwikkelingen zullen we delen via het magazine en 
onze website.
Albert van Es

Op de website van de RCE staat een uitgebreid verslag van het 
overleg.http://www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/grenzen-aan-graven-
verslag-van-een-discussie
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MUNTHANDEL
G.HENZEN

Wij kopen ook graag goede munten aan en betalen zeer hoge prijzen !

Munthandel G. Henzen
Postbus 42 • NL-3958 ZT Amerongen • Telefoon: 0343-430564 • Fax 0343-430542 
E-mail : info@henzen.org • website: www.henzen.org

Wij bieden U een ruim assortiment van 
• Grieks,Romeins en Byzantijns  
• Middeleeuws en Provinciaal
• Koninkrijk en Overzee
• Buitenlands en Archeologie
(wij verkopen geen euromunten) 

Vraag onze rijk geïllustreerde prijslijsten aan !
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Vraag: Hallo Johan, naar aan-

leiding van een artikel in het 

magazine nr. 136 over klooster 

Klaarkamp en daarin het Sint-

Bernardus in Aduard, heb ik 

het volgende.

Ik heb een tijd geleden deze 

zilveren ringetjes gevonden 

met inscripties, bij mij bekend 

als zgn. ‘nonnen-

ringetjes’, de ene 

heeft als inscriptie, 

S*BARNARDVS* en 

de andere enkel ST.

Is deze ene ring ook te linken aan dat zelfde klooster of gaat het enkel om een indivi-

dueel persoon met een dergelijk ring?

Hendrik de Jong

 

Antwoord: Hendrik deze “kloosterringen” worden in het gehele land gevonden en 
zijn niet aan een bepaald klooster te linken maar meer aan een heilige, st Bernardus. 
Bernardus van Clairvaux (ook de Grote) o.cist., Frankrijk; stichter & abt; † 1153.
(voor de liefhebber van bieren is er ook een bier met deze naam)
Datering 15e / 16e eeuw.

Vraag: Beste Johan, bijgaande munt heb ik gevonden op een akkertje met wél wat 

Romeins aardewerk, maar zonder verdere Romeinse metalen voorwerpen. 

Het is ietsjes kleiner dan een denarius, 16 mm doorsnee 1,8 mm dik en weegt ongeveer 

3 gram.

Aan de ene kant staat een afbeelding van de godin Victoria, volgens mij. Daarboven 

staat een tekst, iets als RB??CIVIS? De andere kant kan ik niet thuis brengen.

Een kennis van me sprak over een hybride munt (dus van twee niet bij elkaar horende 

stempels). Kunnen jullie me meer duidelijkheid geven?

Alvast bedankt, Henk Rebel

 
Antwoord: Aparte 
munt, maar Henk er is 
toch een determinatie 
mogelijk en wel als 
volgt:
Dit is een uiterst merk-
waardig stukje. Ik denk 
wel dat het een originele 

Romeinse munt (denarius) is, maar zeker geen normaal type. Het zijn eigenlijk 2 keer-
zijden, die totaal niet bij elkaar horen. De kant met de Victoria, die overigens geen 
Victoria is, maar Pax Nemesis, is een keerzijde die thuishoort op munten van keizer 
Claudius. De godin houdt een caduceus (slangenstaf ) voor zich, naar onderen gericht 
en voor haar op de grond kronkelt een slang. Het omschrift is PACI AVGVSTAE.
De andere keerzijde hoort thuis op bepaalde munttypes uit de tijd van de Burger-
oorlog, een korte, troebele periode in het jaar 68 na Christus, na de dood van Nero. 
Je ziet een eikenkrans, met daarboven de tekst OB CIVIS en aan de onderkant van 
de munt – op dit exemplaar niet leesbaar – SERVATOS. Munten uit deze periode zijn 
zonder uitzondering zeldzaam en dat geldt voor exemplaren met deze beeldenaar 

al helemaal. Ik kon er zelfs nergens een afbeelding van 
vinden, we moeten het doen met de beschrijving in RIC. 
In RIC worden munten met deze voorstelling toegeschre-
ven aan een niet precies bekende munt in Spanje.
 
Concluderend denk ik dat deze hybride ook afkomstig is 
uit Spanje en in het jaar 68 geslagen moet zijn, misschien 
met gebruikmaking van een overgebleven muntstempel 
uit de tijd van Claudius. Dat is dan wel een zeer uitzon-
derlijk geval. Bij mijn weten komen stempelkoppelingen 
uit 2 zo verschillende periodes nooit voor.
Het is de moeite waard om deze vondst eens onder de 
aandacht te brengen van buitenlandse deskundigen, 
benieuwd wat die ervan zeggen.
Het gewicht van ca. 3 gram en de diameter van 18 mm 
zijn wel in orde voor een denarius uit deze periode, dus 
we kunnen het stuk ook niet zomaar afdoen als een ama-
teuristische vervalsing uit de tijd.

Vraag: Hallo Johan, bij deze 2 afbeeldingen van een 

beeldje waarvan ik niets weet. Zijn ze oud of is het kits? 

En waar dienden ze voor? Misschien dat jullie er achter 

kunnen komen wat voor beeldjes het zijn. Ik weet het niet. 

De afbeeldingen heb ik sterk vergroot. 

Het beeldje 

met de helle-

baard(?) is 25 

mm hoog en 

15 mm breed 

en is met een 

pennetje op 

een 1 mm dik 

hard materiaal 

vastgezet. Het 

materiaal van 

het beeldje is 

waarschijnlijk 

tin. Het is 

donker van 

kleur. De 

achterkant is 

plat.

Het beeldje 

met de punt-

muts is 35 mm hoog, aan de voet 20 mm breed en 12 mm 

dik. Op borsthoogte is het 7 mm dik. Het is massief en 

heeft een bronsachtige donkere kleur. Het is van koper, 

messing of brons. Het grondvlak is mooi vlak waardoor 

het kan staan, maar leunt iets achterover. De achterkant is 

ook mooi afgewerkt. Hopelijk dat je/jullie iets meer over 

de beeldjes kunnen vertellen. 

Redactie: Johan Koning

VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U  
OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 11, 8931 EC  
LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL
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Aan de vraagbaak werken mee:  K. Bot, D. Dijs, R. Reijnen, W. v.d. Brandhof.

 

Soms worden er objecten afgebeeld die ik ook in mijn be-

zit heb waarvan ik eerst niet wist wat het was. Maar door 

getoonde afbeeldingen kom ik er dan achter wat het is en 

dat is prachtig. Het is een geweldig mooi magazine en ik 

kijk er elke keer weer naar uit wanneer het in de brieven-

bus valt en hoop er nog heel lang van te genieten.

De hartelijke groeten van Cees Jansen, Amerongen.

Antwoord: Beste Cees onlangs kwam je ons tegen in de 
buurt van Leersum een rondje makend op je fiets. Flink 
voor je leeftijd en dat zonder elektra ondersteuning. Je 
vertelde toen al dat er post onderweg was naar mijn huis. 
Nu dus tijd om een antwoord op je vragen te geven/
vinden. We vinden ze echter vrij moeilijk te plaatsen en 
denken dat ze als souvenirs kunnen worden beschouwd 
uit de periode 2e helft 20e eeuw. Het z.g. puntmutsje 
heeft een oosterse uitstraling.
Mochten er onder ons mensen zijn die denken de her-
komst te weten? Meld het aan de redactie.

Vraag: Dag, ik ben een nieuw lid en ik kan dit voorwerp niet toe wijzn aan Romeins of 

middeleeuws en waarvoor het diende. Eerst dacht ik aan een Romeinse haarspeld maar 

daar is ze te zwaar voor het weegt 51 gram en 94 mm, de bol is 20 mm. Ik hoop dat dit 

voldoende is.

Groetjes Carlo

 
Antwoord: Carlo, dit is een mooi bewerkte kop van een Romeinse kleding- of haar-
speld.

Vraag: Johan, ik vind bij Meppel e.o. tot aan Uffelte toe, heel veel slachtloden met 

daarop ACC. Kun jij achterhalen waar ACC voor staat, was dit in Meppel gevestigd 

en wanneer is het gesloten? Elk lood heeft een nummer en soms vind ik loden met 

hetzelfde nummer.

Alle slachtloden hebben op de achterkant de klimmende leeuw in een schild. Betekent 

dit ook nog iets?

Groet, en veel zoekplezier,

Annemiek, Steggerda

 
Antwoord: Annemiek: ACC staat voor ‘accijns’, dat betekent dat er over het vlees Ac-
cijns (belasting per geslachte stuk vee, koe, paard) is betaald. Het vlees of accijnslood 
heeft een ingeslagen vervolg nummer en ACC.
Datering 19- 20e eeuw.
De klimmende leeuw in een gekroond wapenschild geeft het Nederlandse wapen 
aan. (Dus een Nederlandse belasting.) Het heeft dus niet specifiek met Meppel te 
maken.

In het volgende nummer:
• Interview met: Marin Driedijk (krulstaart)
• Vroeg Christelijke ringen in Friesland




