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Deelnemers aan het Skipper Treffen Berlin-Santok 2010 
 

IJsbreker KUNA  met Kapitän Yourek en stuurvrouw Magda 
 

m.j Aegir met Peter en Heidi 
 

m.j Melian met Horst en Rosi 
 

m.j Paloma met Werner en Gitta 
 

m.j Albatros met Jurgen en Helga 
 

m.j Mandrake met Gerrit en Maja 
 

m.j Lucky Döll met Sjuul en Wiets 
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 Reisverslag Lucky Döll 2010 Skipper Treffen in Polen. 

In de nazomer van 2009 kwamen 

we op het Zwarte Water Teun en 

Sjaan tegen, Teun is een oude 

jeugdvriend waar ik als jongetje 

allerlei soorten van rottigheid 

mee uithaalde waar we menig 

keer samen voor op het posthuis 

van de politie op de Lastageweg 

in Amsterdam hebben gezeten 

om te boeten voor onze zonden. 

Hij vertelde dat hij het jaar daarvoor naar Polen was geweest op uit-

nodiging van Die Wasserfreunden von Gorzow, een vereniging van 

vrienden van de watersport die jaarlijks een treffen hebben in Polen. 

Wij zeiden dat wij daar ook wel interesse in hadden en hielden ons 

aanbevolen om, indien mogelijk, een keer mee te gaan. Hij wist niet 

of het in 2010 weer ging gebeuren maar hij zou ons op de hoogte hou-

den als hij weer bericht kreeg. Wij vertelden dit hele verhaal aan onze 

vaarvrienden uit Biddinghuizen die meteen te kennen gaven dat zij ook 

wel mee wilden. Half februari kregen we bericht uit Berlijn met het 

verzoek om onze scheepsgegevens op te sturen en € 20,00 over te ma-

ken voor administratiekosten, hiermee waren we ingeschreven als 

deelnemer aan het Skipper treffen Berlin-Santok en kregen we enige 

tijd later een schrijven met het programma en het verzoek om ons op 

9 mei in Königs Wusterhausen te melden aan boord van de KUNA, 

een ex ijsbreker. We gingen nu voorbereidingen treffen om vroeg te 

vertrekken en besloten dat we op 16 april uiterlijk weg wilden. We 

spraken met Teun af dat Gerrit en ik buitenom gaan en Teun met zijn 

vriend Horst, die uit Emmerich komt, heeft afgesproken dat zij elkaar 

in Meppel ontmoeten en samen via Ter Apel gaan. En vervolgens via 

het Dortmund-Ems kanaal en het Mittelland kanaal naar Königs Wus-

terhausen Op 11 april gingen we echt aan boord, weer met veel tassen 

met voornamelijk food, dit vergde wel enige tijd om op te bergen. Nog 

wat klussen en water getankt, koude dag om een vaartocht te beginnen. 

Maandag 12 april 

Koude nacht, kachel laten branden op half maar wel een zonnetje bij 

opstaan, gisteren zijn de buren nog op visite geweest en Fred Reijmers 
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kwam een biertje halen en vertellen over Duitsland waar hij al meer-

dere malen geweest is. Wij gaan nog even boodschappen doen en langs 

vrienden in Landsmeer om gedag te zeggen, koffie bij Jannie, die ko-

men vanavond langs. Terug aan boord merken we dat de douchekraan 

defect is, geeft lauw water, nog even snel een nieuwe halen en monte-

ren. 

Dinsdag 13 april Amsterdam - Noorderplassen 27 km 

Via Oranjesluizen-Markermeer- Sluis De Blocq -Hogevaart 

Om 9.15 uur vertrokken van HND met windkracht 4, het zonnetje 

schijnt en het is niet koud. De Oranjesluis staat open en als we buiten 

komen op het Markermeer staat er toch wel een stevige bries ruim 4 

bakboord voor Om 11.45 zijn we voor de Zuidersluis van de Bloq van 

Kuffeler en kunnen meteen naar binnen. Het bruggetje naar de Noor-

derplassen moet worden bediend met een drukknop die na doorvaart 

weer moet worden dichtgedaan. Om 12.45 meren we af aan de Boelijn 

dicht bij huis. We halen de fietsen op en nog wat spullen die absoluut 

mee moeten op de reis. In de avond veel visite van vrienden buren en 

kennissen om gedag te zeggen ook nog even naar Schiphol om be-

stelde cylinder sloten op te halen voor de boven toegang die hiermee 

hermetisch kan worden afgesloten want we hadden het advies gekre-

gen om voor de tocht naar Polen alles wat niet vast gelast was te bor-

gen met sloten en kettingen 

Woensdag 14 april Noorderplassen – Ketelhaven 64 km 

Via Hogevaart 

Om 9 uur vertrokken met harde wind een zonnetje, we nemen de brug 

van de Noorderplassen zonder moeite en draaien de Hogevaart op rich-

ting Almere. Achteraf hadden we beter de sluis kunnen nemen en via 

de Lage vaart de polder door omdat we dit eigenlijk mooier vinden, 

maar we zijn nu eenmaal op weg en gaan door, via Biddinghuizen naar 

Ketelhaven beneden de sluis waar we afmeren aan de passantensteiger 

voor de nacht. 

Wij vinden 7,5 uur varen mooi genoeg voor een dag. 

Donderdag 15 april Ketelhaven- Oldelamerbrug 50 km 

Via Ramsdiep- Blokzijl – Ossenzijl – Driewegsluis. 

We vertrekken weer om 9 uur en liggen even te drijven voor de Ketel-

sluis omdat die nog naar beneden moet komen, we worden vlot ge-

schut en varen het Ketelmeer op om over te steken naar het Ramsdiep, 


