
De Wulk. 
  

 
  

In de loop der jaren heeft Hein aan zijn "Wulk" diverse veranderingen aangebracht. 
Geregeld komt er een berichtje met een nieuwe aanvulling van Hein. 

  
Buitenbesturing voor een Albin 25? 

  
Achter het stuur van de Albin kan het nogal eens warm zijn bij zonnig en windstil 
weer: daar wilde ik een oplossing voor. Ik heb eerst maar eens de kunst afgekeken 
bij andere boten die een buitenbesturing hebben maar de tuin-bankstellen en 
partytenten die door het landschap schuiven, ja, dat vind ik als Albinner toch maar 
niets. Ik heb een eenvoudige maar doeltreffende oplossing gemaakt, de 
proefopstelling is op de foto's te zien. Voor het fijnere stuurwerk loop ik even naar 
voren, op de lange einden is het heerlijk. Vanaf het klapstoeltje kijk je mooi door de 
ramen heen. 
Hein , ms. Wulk. 
 
 

              
   

 



 
  Ombouw hangkast naar boekenkast. 

 

  
 
  
  

Motorkap wordt tafel ! 
  

Sinds bij mij een nieuwe motor in de WULK werd gebouwd kan het oliepijl niet meer 
gecontroleerd worden via het luikje op de motorkap met het albin-logo. Dat was 
aanleiding om een tafelblad te monteren op de motorkap. Het blad heeft een 
verlenging gekregen aan de kajuitzijde zodat het gebruik vanuit de keuken 
makkelijker wordt. Ik ben nogal gehecht aan het albin-logo en ik heb het  
dan ook gemonteerd in de wand van de stuurboord-bakskist. 
 

      
   
  
  

VUILWATERINSTALLATIE. 
  

De tank is bovenin de stuurboord-bakskist gebouwd zodat er zonodig zonder pomp 
direct onder de tank geloosd kan worden op het oppervlaktewater . Aan de voorzijde 
is een klep gemaakt zodat de tank erin kan. Doordat de bodem uit de bestaande 
bakskist is verwijderd blijft er nog een flinke opbergruimte over die toegankelijk is 
dmv de gemaakte klep. Via de bestaande deksel van de bakskist kan inspectie van 



de tank plaatsvinden. Er zijn 3 kleine klepjes in de wand gemaakt voor enerzijds 
installatie en inspectie van afzuigdekdop en luchtfilter en anderzijds voor het 
bruikbaar maken van de loze ruimte onder het gangboord. Het toilet behoefde geen 
aanpassing omdat het een electrisch versnijdingstoilet is. Gebruikte onderdelen: tank 
88 liter Allpa (past er precies in); veiligheidsventiel Vetus; koolstof-luchtfilter Vetus; 
niveaumeter Allpa. Het systeem functioneert uitstekend na een seizoen gebruik, 
alleen de niveaumeter is van slechte kwaliteit en moet vervangen worden. 
 
  

         
  
 

Tafel in deur. 
De deur van mijn achterkajuit was aan vervanging toe en ik was nog altijd op zoek 

naar de ultieme uiklaptafel in de kuip. 
Ik heb beide gecombineerd: een nieuwe deur met daarin opgenomen een tafel die in 

1 handbeweging naar boven klapt! 
 

  

              

 


