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Paul Dulleens - Stater 

Sinds twee jaar ben ik detectoramateur, niet zo heel erg lang dus. Nu ben ik er op een vreemde 
manier achter gekomen dat een goede koptelefoon erg belangrijk is. Ik ben enkele enkele maanden 
geleden in het bezit gekomen van een Clear Signal Stater, en wit daar graag iets over kwijt. In het 
verleden heb ik net zo als iedereen wel vermoed ik, met een gewone simpele koptelefoon gezocht. 
Het belang van een degelijke koptelefoon heb ik nooit zo serieus genomen, totdat ik in aanraking 
kwam met de Stater.  
 
Ik had voor mijn zoon Thomas (12 jaar) een 2e hands detector gekocht van iemand die met de hobby 
stopte. Het hele spul werd compleet aangeboden inclusief koptelefoon. Inclusief koptelefoon 
betekende een Stater, ik had er nog nooit van gehoord, maar goed. Na het financiële gedeelte 
afgehandeld te hebben met de verkopende partij reed ik weer richting huis. Thuis aangekomen 
hebben mijn zoontje en ik onze eerste gezamenlijke zoektocht gehouden, dat wilde zeggen elk met 
zijn eigen detector. Thomas vond het niet nodig om met een koptelefoon te zoeken, dus hij lied deze 
bij onze fietsen aan het begin van de akker liggen. Op een gegeven moment toe ongeveer halverwege 
de akker waren zagen we een groep jongens naderen en bij onze fietsen stoppen. In het verleden had 
ik al eens temaken gehad met vandalisme dus ik zo snel als het kon naar onze fietsen. Een van de 
knapen had de koptelefoon van Thomas al vast en maakte er een opmerking bij van "gevonden". Ik 
griste de koptelefoon uit zijn handen en riep zoiets daar moet je vanaf blijven, die is niet van jou. 
Waarop het viertal op hun fiets stapte en weer vertrok. Nu waren we nog niet van plan om naar huis te 
gaan, en gingen we verder met onze zoektocht naar oude munten. De Stater had ik inmiddels in m'n 
nek gehangen, want waar moest ik hem ander laten tijdens het zoeken. Nog steeds liep ik met m'n 
gewone koptelefoon te zoeken, tot ik zo iets had van ik zal die Stater eens uitproberen. Ik plantte de 
oorschelpen over mijn oren en plugde de stekker in mijn detector. Vanaf het moment dat ik mijn eerste 
signaal door de Stater hoorde, was ik verkocht aan de Stater, het verschil in geluid en degelijkheid 
was enorm. Inmiddels zoekt Thomas ook met een koptelefoon, eerst mijn oude, maar sinds zijn 
verjaardag ook met een Stater. 
 
Paul - Thomas 
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