
• Genoeg plaats voor tenten, woonwagens 
en campers direct aan het 

evenemententerrein.

• wel gelieve vooraf te melden.

• Voor eten en drinken is 
  voldoende gezorgd, 

grillmogelijkheid.

Bij eventuele vragen staan wij u graag te woord:

Organisatie: Schatzsuche 123 UG

Ulrich Esters – Tel. 0171-5743958 – E-Mail: Uli@dsm-osburg.de

Martin Kohl – Tel. 0177-5626446 – E-Mail: Martin@dsm-osburg.de

Actuele info ook te vinden op www.dsm-osburg.de

Zondag 26 mei
Vanaf 08:00 uur – Koffie
Vanaf 09:00 uur – gezamenlijk ontbijten.

11:00 uur – Rest grillen en beëindig het evenement.

12:00 uur - gezamenlijk opruimen en sluiten 
van het evenement

Vrijdag 24 Mei
vanaf 13:00 uur – Aankomst / Opening 
van het kampeerterrein.
- Aankomst van deelneemsters en deelnemers
- Persoonlijke aanmelding voor zoekwedstrijd mogelijk
Vanaf 15:00 uur - Opening Gastronomie

16:30 uur - Opening Evenement

16:40 uur - Opening van de expositietenten

17:00 uur  – DSM-Zoekgroepen wedstrijd

18:15 uur – Professionele spreker 
A. Thiel von Kracht - DSU

19:15 uur – Tombola - Moderator S. Wildenhagen

23:00 uur – Gezellig samenzijn - In de Strandbar

Zaterdag 25 Mei
Vanaf 07.30 uur – Koffie, Brownies en broodjes
10:00 uur – opening Kassa 

vanaf 10:00 uur – Aanmelden voor de zoekwedstrijd

10:30 uur – opening van de Gastronomie

11:00 uur – opening van de expositietenten
- Metaaldetector verkoop stands
- Vakbladen
- Detector Rommelmarkt
- Zoekverenigingen en veel meer
12 uur – Opening testparcours van de Firma Minelab

12:30 uur – Professionele spreker 
A. Thiel von Kracht  - DSU

13:15 uur – Einde aanmelding
Duitse zoekwedstrijd 2019

13:30 uur – Begroeting deelnemers zoekwedstrijd

14:00 uur – Start Duitse schatzoekerswedstrijd

16:00 uur – Laatste mogelijkheid 
inleveren vondstentas

16:30 uur – Professionele 
spreker M. Brüche - Vondst reiniging

17:30 uur – Professionele spreker 
Dr. P. Henrich  - Archeologie
18:30 uur – Uitreiking prijzen jeugd en volwassenen

19:15 uur – Tombola 
- Moderatoren: Diggers & S. Wildenhagen

23:00 uur – Gezellig samen zijn - in de strandbar

Evenement locatie 2019 

Camping Park Reinsfeld
  Parkstraße 1 • D-54421 Reinsfeld

Duitse Zoekwedstrijd 2019

Programma evenement 2019
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39ste Schatzoekerstreffen Osburg/Reinsfeld



 Al 39 jaar is het schatzoekerstreffen in Osburg met het Duitse schatzoeker kampioenschap elk 

jaar een grote highlight in de schatzoekersscene in Duitsland

met een groeiende internationale deelname.

Afgelopen jaar konden we een veelzijdig programma aanbieden:

Van de Duitse schatzoekers kampioenschap (DSM) enige lezingen door verschillende vakspre-

kers tot onze geliefde schatzoekers tombola was er voor eenieder wat interessants bij.

Ook bij het volgende grote schatzoekerstreffen 2019 in Osburg/Reinsfeld wordt Minelab met het 

motto “Go Minelabbing” opnieuw vertegenwoordigd.

Win de nieuwe EQUINOX 800 of vele andere prijzen bij de grote verloting met vele Wereldse waar-

devolle prijzen of bij de rally om het Duitse schatzoeker kampioenschap 2019.

We zien ons op 24.05.2019 wanneer het weer heet, 

van vrienden voor vrienden.

Veel groeten

Uli, Martin en het organisatieteam

Tip : volg de borden
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