
Testlanes for Apopo 
 

Beste zoekvriendinnen en zoekvrienden, 

 

Met veel plezier kondigen wij een unieke belevenis aan tvv Apopo in het teken van 

Music for Life/De Warmste Week. 

 

We willen elke zoeker de mogelijkheid bieden zijn/haar detector, een ander model, 

schijf of instelling uitgebreid te testen. 

 

Hiervoor hebben we een testbanentour door Vlaanderen uitgestippeld. De testbaan 

strijkt elk weekend in een andere provincie neer. We eindigen met een stranddag in 

De Panne, afsluitend met een avondje mosselen met frieten. 

 

Er zullen verschillende banen beschikbaar zijn met unieke vondsten voorzien van 

een fiche met duidelijke foto en info zoals welke diepte, wel of geen vervuiling, het 

materiaal van het artefact en de eventuele vervuiling enz. We willen dat u in de 

grond kan kijken en kan vergelijken met hoe uw detector daar op reageert. 

 

Ons concept bevat verschillende banen met fantastische munten en andere 

artefacten, een kleine greep uit het aanbod zijn staters, kwart staters, denari, 

zilveren keltjes, kokerbijltjes, enzovoort, het is werkelijk teveel om op te noemen. 

Ook werken we degelijke dieptetesten uit waarin identieke munten op verschillende 

dieptes worden begraven (oa 25 grams zware 5 francs maar ook de o zo gekende 

leeuwencent). 

 

We hebben getracht iets unieks op te bouwen en het is ons nog gelukt ook. Er zal 

een golden lane, een silver lane, een celtic/roman lane, een brass lane en nog 

andere testbanen zijn. Ook voor de kinderen is er een testbaan en mogelijks een 

stukje zoekgrond met begraven kadootjes. 

 

Er wordt gratis warme kippensoep aangeboden want koning Winter staat voor de 

deur.  

West Coast Detecting verleent zijn warme medewerking en er zijn mensen met een 

grondige technische bagage om u bij te staan bij instellingen en antwoorden te 

geven op uw vragen.  

 

Al onze medewerking is op vrijwillige basis, we vragen 10 euro per deelnemer en dit 

gaat integraal naar het goede doel ttz Apopo, deze metaaldetectie helden kunnen 

onze steun heel goed gebruiken, de wereld wordt er enkel mooier door. 

De maaltijd Mosselen met Frit moet nog besproken worden en dat is natuurlijk niet in 

de prijs inbegrepen. 

 



Wel garanderen we gezelligheid en plezier. 

 

Reservatie is gewenst aangezien we graag een idee hebben hoeveel mensen we 

mogen verwelkomen. Graag willen we iedereen, buiten kippensoep, ook een kleine 

attentie aanbieden indien dat binnen onze mogelijkheden ligt. Inschrijvingskost wordt 

ter plaatse geregeld, we rekenen op uw warme medewerking. 

 

Er wordt nog volop gewerkt aan een perfecte organisatie en de locatie in Oost 

Vlaanderen ligt nog niet helemaal vast.  

 

Mocht u vragen hebben, aarzel vooral niet om deze te stellen. Dagelijks worden de 

topics gelezen, vragen kunnen ook via mail naar detectorsforlife@gmail.com. 

Indien u specifieke wensen naar West Coast Detecting toe hebt dan willen wij dat 

graag ook vermeld, zo kunnen we Christophe tijdig inlichten. 

De adressen van de locaties worden meegedeeld in aanloop naar het event, dus 

elke week zal er een adres “gelost” worden met bijkomende info eigen aan die 

locatie, dat houdt de boel overzichtelijk. 

 

Hopelijk mogen wij u verwelkomen op dit unieke event, met of zonder erkenning, met 

of zonder vrouw of kinderen, met of zonder detector, iedereen is welkom. 

 

Mochten er zoekers zijn die niet aanwezig kunnen zijn maar toch het goede doel 

willen steunen dan is dit mogelijk door storting op rekeningnummer BE68 0350 8720 

2334 met vermelding APOPO. 

 

 

Warme Groeten 


