
 

 

 

Clear Signal gebruikers ervaringen 
Door: 

Kees Ulpen - Ducaton 

Jaren lang heb ik gezocht met een gewone simpele koptelefoon van een paar tienjes. Totdat ik via 
mijn zoekmaat Hans in contact kwam met de Clear Signal Ducaton. Hij had deze enkele dagen ervoor 
ook weer op advies van een Ducaton gebruiker aangeschaft.  
  
Deze moet je eens proberen, en er werd, zonder mijn antwoord af te wachten, enthousiast een 
koptelefoon in de handen gedrukt. Met een vlotte beweging plugde ik de haakse stekker in mijn 
Fisher. Ik zette de koptelefoon op en was eigenlijk al meteen verkocht, niet vanwege het geluid want 
mijn detector moest ik nog aan zetten, maar door de perfecte pasvorm. Deze zit lekker stevig en 
comfortabel zeg, was mijn eerste opmerking. Wacht maar tot je er mee gaat zoeken, dat is pas eens 
een verschil hoorde ik Hans in de verte zeggen. Ik zette mijn detector aan en begon te zoeken, het 
eerste signaal kwam luid en duidelijk binnen. Ik plante mijn schep de grond in en een mooi 
gepatineerde duit bereikte de oppervlakte. Nog eens met mijn detector over het muntje om het verschil 
met mijn oude paar tientjes koptelefoon nog eens goed te kunnen horen. Ja er zit een wezenlijk 
verschil in de geluidsweergave concludeerde ik. Hans al volgend en benieuwd naar mijn reactie, en, 
wat vind je ervan, ja Hans een beste koptelefoon was mijn antwoord. De enthousiaste Hans wilde me 
nog een paar verschillen laten zien en horen, dus liet ik hem zijn gang gaan. Als eerste werd mij 
gedemonstreerd wat er gebeurd als je een diepliggend signaal hebt en zonder koptelefoon zoekt. Mijn 
detector produceerde een erg zwak en onduidelijk signaal op het door ons als testmuntje begraven 
object. Nu met de Ducaton op je kop zij hij, en ik deed braaf wat er van me gevraagd werd. Wat ik 
concludeerde schetste mijn verbazing, een veel duidelijker en helderder signaal dan zojuist. Hans 
stond me grijzend aan te kijken zei, hoor je nu wat ik bedoel. Ja het verschil is aanmerkelijk was mijn 
antwoord, en ik realiseerde me ineens dat ik waarschijnlijk in het verleden het nodige had laten liggen 
door simpelweg onduidelijke en te zwakke signalen. Zelf ook erg enthousiast geworden vroeg ik Hans 
waar ik zo'n Ducaton kon krijgen. Het adres van de betreffende dealer werd gegeven en ik was er van 
overtuigd dat ik er ook een moest hebben. Thuis gekomen heb ik er meteen een besteld, en inmiddels 
heb ik op mijn beurt ook al weer een aantal zoekers op het belang van een goede koptelefoon 
gewezen.  
 
Hopelijk doen jullie ook je voordeel aan mijn verhaal, en onthoud dat de onduidelijke en zwakke 
signalen  een stuk beter hoorbaar worden met 
een Ducaton, dat is de boodschap van mijn 
verhaal. 
 
Groeten en veel zoek plezier. 
Kees Ulpen 

 


