
Clear Signal gebruikers ervaringen 
Door: 

Skufjekske  - Stater 

Dag Allemaal,  

Allereerst wil ik duidelijk maken dat dit een objectief non commercieel verslag is die het alleen over 
feiten en proefondervindelijke vaststellingen heeft. Ik heb géén aandelen bij de genoemde fabrikant en 
heb ook geen zin om reclame te maken.  

Als ervaren zoeker heb je natuurlijk een hoofdtelefoon nodig. Vaak ziek ik lachwekkend toe hoe 
zoekers met hun “hifi-kopetelefoontje” of oortjes aan het klungelen zijn. Het snoer is meestal te kort en 
met een beetje wind of lawaai hoor je niks meer van je signaal… weg vondst .… 

Welke (minimum) eigenschappen moet een hoofdtelefoon van een detectoramateur hebben ???   

1. Hij moet goed om de oren zitten, niet te los niet te strak. 
2. Hij moet je oren afschermen tegen buitengeluiden. 
3. Hij moet een stevig (dik) krulsnoer bezitten met een goede plug. 
4. Mono / Stereo moet regelbaar zijn. 
5. De klank moet luid en duidelijk hoorbaar zijn en liefst regelbaar. 
6. De behuizing moet robuust en stof -, spat waterdicht zijn. 

Nu ga ik alle puntjes eens vlug toelichten:  

1. Hij moet goed om de oren zitten, niet te los niet te strak. 
Als je knielt voor een vondst op te rapen mag de hoofdtelefoon niet verschuiven op je hoofd, ook 
mensen die een bril (tot die doelgroep behoor ikzelf) hebben er een hekel aan als het hele zooitje 
iedere keer verschuift als je iets wilt oprapen.  

2. Hij moet je oren afschermen tegen buitengeluiden. 
Iedereen zoekt wel eens niet ver van een autosnelweg waar er auto’s lawaai maken of er is een boer 
bezig op een aanliggende akker te ploegen.  

3. Hij moet een stevig (dik) krulsnoer hebben. 
Je knielt voor een vondst op te rapen, dan is het gewenst dat het snoer  rekt in lengte en weer  krimpt 
op het gepaste moment. Het zou tijdrovend zijn moest je iedere keer je hoofdtelefoon moeten afzetten 
vondst oprapen en hoofdtelefoon weer opzetten omdat het snoer te kort is of omdat de mogelijkheid 
bestaat omdat het zou breken omwille van het fijne snoer.  

4. Mono / Stereo moet regelbaar zijn. 
Vele detectoramateurs hebben verschillende toestellen en enkele werken alleen op mono 
hoofdtelefoon, andere op stereo, het is handig dat je hoofdtelefoon op verschillende toestellen werkt.  

5. Klank moet luid en duidelijk hoorbaar zijn en liefst regelbaar. 
De ene persoon hoort al wat beter dan de andere, dus is het wensbaar dat je het volume kan instellen 
en dat het maximum volume luid genoeg is dat je het signaal hoort zonder de koptelefoon op te 
zetten.  

6. De behuizing moet robuust en stof -, spat waterdicht zijn. 
Ik denk dat iedereen wel eens in de regen zoekt dus heeft dit puntje geen verdere uitleg nodig.  

Na lang zoeken, kopen, vergelijken en testen heb ik een merk van hoofdtelefoons gevonden die aan 
de bovenstaande eisen voldoet Clear Signal, als bruut geweld heb ik model met de naam stater 
gekozen.  



Allereerst iets over de constructie van de stater.  
 
▪ De oorschelp is gemaakt van duurzaam Polymeer en heeft een perfecte pasvorm. 
▪ De 32 stands volume knop zorgt voor een perfecte afregeling. (Arreteringschakelaar) 
▪ De uitgang keuze schakelaar zorgt dat ook dit model op ieder model detector te gebruiken is. 
▪ Het afgeschermde krulsnoer zorgt ervoor dat u geen last heeft van interferentie. 
▪ Haakse 6,35 mm stereoplug. 
▪ De 150 Ohm speaker levert een helder en duidelijk signaal. 
▪ De gevoeligheid is 73 Dba bij 1 kHz  

Ik heb de hoofdtelefoon eerst bij mij thuis getest om hem wat af te stellen: Volume op maximum gezet 
schakelaar op stereo LOEEEIIIHAARDDD geluid goed genoeg om doof te worden dus volume minder 
gezet nu had ik een mooi en duidelijk signaal (duidelijker dan mijn andere hoofdtelefoon). Daarmee 
was hij klaar om in the “field” gebruikt te worden. Mijn testakkertje voor detectors en accessoires 
opgegaan . Ik had ook mijn andere hoofdtelefoon meegenomen...de normale zaken kwamen boven, 
muntjes kogelhulzen en ga zo maar door tot ik op een gegeven moment een raar signaal hoorde, wat 
ik er van kon maken was het koperen voorwerp die niet ver van een nagel lag, eventjes mijn oude 
hoofdtelefoon ingeplugd , daar hoorde ik het signaal als een “ijzeren nagel” de kleine toonverandering 
was niet hoorbaar. De proef op de som genomen en inderdaad het was een angel van een gesp die 
niet ver van een nagel lag…. Al goed en wel om zeker te zijn een stukje gezocht met mijn oude 
hoofdtelefoon alle ijzersignaaltjes (plop en kraakjes) en alle signaaltjes gemerkt op de bodem en dan 
nog eens erover gelopen maar dan met de stater op mijn detector , in totaal had ik met mijn oude 
hoofdtelefoon 8 ferro en 4 non ferro signalen, met de stater had ik 7 ferro en 5 non ferro signalen… dit 
waren de testen bij de perfecte omstandigheden: geen wind, geen voorbijrijdende auto’s. Nu was het 
tijd voor de slechtste omstandigheden: regen, wind en een akker dichtbij de autosnelweg, met een 
gewone hoofdtelefoon hoor je géén enkel signaal door al het lawaai. Clear Signal ingeplugd en 
zoeken maar … eerst mijn volume wat hoger gezet zodat ik een duidelijk signaal kreeg bij een biep en 
hup met de geit resultaat twee legergespjes een hele hoop kogels,  een gat in mijn laars waardoor 
natte voeten kreeg  en warme oren in het koude weer. Hoofdtelefoon laten drogen en nog eens 
afgespoeld onder de douche zodat alle aarde ervan was…. 5 maanden later kan ik alleen maar plus 
punten zeggen over de Clear Signal Stater. stevig snoer, goeie klank, robuust wat moet je nog meer 
hebben als detectoramateur, de prijs is niet goedkoop maar win je vlug terug. Hieronder nog enkele 
foto’s van de afwerking van de stater en dan wens ik nog iedereen veel zoekgenot & mooie vondsten 
toe.   

Groeten 
Skufjekske  

 


