
 

 

Clear Signal gebruikers ervaringen 
Door: 

Ger Steeman  - Soeverein 

Een korte impressie.  

Na ruim 4 jaar intensief met de hobby bezig te zijn is het eigenlijk sinds kort tot me doorgedrongen hoe 
belangrijk een goede hoofdtelefoon is. Ik ben hier eindelijk op een vreemde manier achtergekomen. 
Tijdens een van mijn zoektochten ging mijn detector stuk. Gelukkig mocht ik de detector van mijn 
zoekmaat lenen die momenteel geen tijd heeft om te zoeken van wegen een nieuwe functie op zijn 
werk. Bij de leen detector zat ook een hoofdtelefoon, een Denarius. Ik heb gezocht en gevonden, en 
gehoord en ervaren. Wat mij onmiddellijk opviel wat het heldere en zuivere signaal dat de 
hoofdtelefoon produceerde. In eerste instantie was ik in de veronderstelling dat het aan de detector 
lag, het was nu eenmaal een ander model en merk dan waar ik mee zocht. Na een week kwam mijn 
gerepareerde detector terug, en ik bracht zoals beloofd mijn geleende detector weer terug. Tijdens 
ons gesprek van wat er zo allemaal gevonden was kwam de hoofdtelefoon te spraken. Ik vertelde dat 
zijn detector zo’n mooi en helder signaal gaf, waarop hij meteen antwoordde met dat komt door die 
koptelefoon. Toen is mij het belang van een goede hoofdtelefoon uit de doeken gedaan en ben ik 
gaan informeren naar een goed exemplaar. 

Ik heb gekozen voor de Soeverein, het nieuwste model van Clear Signal. De Soeverein is een degelijk 
model dat doormiddel van druktoetsen bediend wordt. Zo kun je kiezen uit een schakeling waarmee 
de hoofdtelefoon op alle modellen detectors te gebruiken is de polarisatie schakeling. Ook heb je de 
mogelijkheid om de Limiter in te schakelen, deze geeft de signaalweergave op een andere frequentie 
weer waardoor je het geluid als het ware kunt dempen. Verder is de Soeverein voorzien van een sterk, 
en gelukkig lang genoeg krulsnoer. Het krulsnoer is voorzien van een haakse plug wat erg gemakkelijk 
is omdat je zo meer ruimte overhoud voor de beschermhoes van de detector. Verder is het geluid dat 
de Soeverein geeft erg helder en duidelijk. De Soeverein zit erg comfortabel en drukt niet overdreven 
tegen je oren aan. 

Al met al een beste hoofdtelefoon met de eigenschappen die erg belangrijk zijn voor een succesvolle 
zoektocht. Ik kan hem mijn mede zoekers dan ook sterk aanraden. 

Op naar nog meer mooie vondsten. 

Groeten van 
Ger Steeman  

 


