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Nieuwsbrief December 2018     nr. 016 

 

 
 

Beste Albin Motorboot Vaarders,  
 
Hierbij de Nieuwsbrief Winter 2018. In deze editie:  
 

• Vooraankondiging Albin weekend 2019 

• Joop Bakker zijn schilderkunsten 

• Stootrand vervanging 

• Website statistieken 

• En nog het een en ander……….. 
 

 
Albin Weekend 2019 
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Noteer je alvast de datum: 31 mei, 1 & 2 juni 2019 Op 31 mei aankomst, 1 juni het 
hoofdprogramma met dit keer in de ochtend iets wat de heren zeker zal aanspreken en in 
de middag…. Een activiteit voor zowel dames als heren . ’S avonds weer het bekende 
oergezellige samenzijn, en zondag 2 juni….tja, vanaf dan is het weer aftellen naar het Albin 
Weekend 2020!  
 
Maar waar gaan we naar toe…. We verklappen het maar alvast, het wordt Katwijk aan Zee 
 

 
 

Het Albin weekend valt na Hemelvaarts dag, leuk om er een mini vakantie van te maken. 
Jullie komen toch ook ? 
 
Wij zullen je tijdig de echte uitnodiging doen toekomen, maar voorinschrijven kan vanaf nu. 
E-mail naar contact@albin-motorboten.nl  
 
 

Uw eigen boot als schilderij 
 
Niet iedereen weet het maar onze Joop Bakker is een 
fantastische boot ‘’portraiteur’’ . Wil je je boot eens 
aan de muur, neem contact op met Joop hij zal je 
laten weten wat de mogelijkheden zijn. 
info@joopbakker.nl Hij hanteert een speciaal club 
tarief. Leuk cadeau idee! Zomaar wat voorbeelden:  

 

mailto:contact@albin-motorboten.nl
mailto:info@joopbakker.nl
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Winterbijeenkomst 
We hebben besloten om de winterbijeenkomst eens in de twee jaar te gaan doen, betekent 
dat we 2019 overslaan. We zien graag jullie input voor de onderwerpen die jullie interesse 
hebben! 
 

Stootrand vervanging 
Door Maarten is er nu al weer ruim 10 jaar geleden samen met Technirub Zeewolde een 
nieuwe rubberen stootrand in de kleur zwart ontwikkeld. Later is er nog een kleine 
modificatie op gekomen (verlengde onderste lip)De afgebeelde technische tekening is van 
het oude model. Bij het nieuwe model is de lip van 18 mm ca. 10 mm verlengd. 
 

De zwarte stootrand is een waardevolle 
verbetering van je Albin 25, staat zeer fraai 
en beschermt de wat kwetsbare verlijming 
van het dek aan de romp.  
Technirub is inmiddels overgenomen en dat 
veroorzaakte nogal wat ruis op de lijn, maar 
na wat contact over en  
weer is de matrijs weer boven water met het 
juiste bestelnummer.  

 
We willen proberen om voor de club een interessante 
aanbieding te realiseren, willen daarvoor graag weten 
hoeveel interesse er is om een ‘’gezamenlijke’’ opdracht 
bij de Technirub neer te leggen zodat we een zo scherp 
mogelijk prijs kunnen bemachtigen. 
Heb je interesse laat het ons geheel vrijblijvend weten. 
Stuur een e-mail naar contact@albin-motorboten.nl 
onder ref. stootrand 

 
 
 
 

mailto:contact@albin-motorboten.nl
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ALBIN verhuur 
 

Mocht je iemand kennen die twijfelt of een ALBIN hem 
wel zou bevallen. Je kunt er tegenwoordig een huren ! 
Leuke manier om eens nader kennis te maken met deze 
fijne motorboten. Kijk bij : 
http://www.recreatiecentrumsneek.nl/bootverhuur/alb
in-25-motorboot-hardtop?object_id=50644  

 
 
 

Zweeds Pannetje….. 
Geen inspiratie voor de Kerstdagen, hier een eenvoudig te bereiden lekker Zweeds gerecht, 
het Zweedse Pannetje.  

 

 
Ingrediënten 4 personen 
 
• 500 gram varkenshaas 
• 3-4 eetlepels olie 
• 2 grote uien 
• 1 blokje groentebouillon 
• 2 theelepels vleesjus 
• 250 gram wortels 
• 500 gram aardappels 
• zout, peper 
• wat peterselie 
 

 
 
Voorbereiding : Oven voorverwarmen op 200°C.    
Bereidingswijze : 

• Varkenshaas in 2 cm dikke plakken snijden, licht vlak kloppen en in een pan met hete olie 
aanbakken. Vlees eruit halen. 

• Uien pellen en in ringen snijden en in het hete braadvet aanbakken.  

• Uien uit de pan halen. 1/2 L water bij de braadjus doen, opkoken, bouillonblokje en vleesjus 
toevoegen. 

• Aardappels en wortels schillen, wassen en in schijven snijden. Varkenshaas, uien, aardappels en 
wortels afwisselend in lagen in een vuurvaste schaal leggen.  

• Elke laag licht bestrooien met zout en peper. Bouillon toevoegen. 

• In de voorverwarmde oven ca. 60 minuten garen. 

• Peterselie wassen, droog deppen en fijnhakken.  

• Voor het serveren het Zweedse pannetje bestrooien met peterselie. 

       ät smaklig ! 

 

http://www.recreatiecentrumsneek.nl/bootverhuur/albin-25-motorboot-hardtop?object_id=50644
http://www.recreatiecentrumsneek.nl/bootverhuur/albin-25-motorboot-hardtop?object_id=50644
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Website 
We afgelopen jaar bijna 38.000 bezoekers gehad, daar zaten wel enige niet bedoelde 
bezoekers bij, maar toch best veel voor onze Albin Website. 
Realiseer je dat dit de enige website ter wereld is die uitgebreide informatie verstrekt over 
de Albin Motorboten range uit de jaren 70 & 80. Uniek! 
Nog niet eerder gekeken : http://www.albin-motorboten.nl/  
 
Overzicht bezoekers herkomst: 
 
 

Locatie Bezoeken % Bezoeken 

1. Nederland 11.789 36,89% 

2. California 3.028 9,48% 

3. Washington 2.143 6,71% 

4. Duitsland 2.079 6,51% 

5. - 1.713 5,36% 

6. Zweden 1.673 5,24% 

7. Virginia 907 2,84% 

8. China 856 2,68% 

9. Rusland 659 2,06% 

10. Oekraïne 525 1,64% 

 
 
Webbeheerder John doet zijn uiterste best om de website up to date te houden, maar is 
altijd op zoek naar nieuwtjes of aanvullende informatie. 
 
Heeft u een klus afgerond die u graag wil delen met de overige Albinners, of heeft u een 
leuk reisverhaal, dat willen we graag delen. Kom maar op. 

 
Een mooi plaatje 

 
Haarlem winter 2017/2018 
 
De Jacobus van Rob met sneeuw en ijs. 
 
Rob vaart hele jaar door, zelfs in de 
winter.  
 

 
 
 
 
 

 

http://www.albin-motorboten.nl/
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Donaties 
Jullie weten dat de ‘’club’’ leeft van de donaties, wij vinden het belangrijk om onze leden 
niet op te zadelen met vaste contributie bedragen. Dank voor alle eerdere gedane donaties 
daar zijn we heel blij mee. Doneer een bedrag aan uw Kring van Albin Motorbootvaarders, 
zodat wij door kunnen blijven gaan met het leuke, informatieve, zinvolle en gezellige werk 
waardoor u meer plezier beleefd aan uw boot. 
  
Uw bijdrage zien we graag tegemoet op banknummer NL02 INGB 0005572343 t.n.v. J. 
Bakker o.v.v. donatie Albin Kring. Dank! 

 
 
We sluiten heel toepasselijk af in het Zweeds  :  
 
 

God Jul & Gott Nytt År 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                       Een mooi en gezond vaarjaar 
 
 
 

 

   
 
John, Maarten, Joop en Laurens 
Kring van Albin Motorboot Vaarders 
http://www.albin-motorboten.nl/ 
e-mail: contact@albin-motorboten.nl 

http://www.albin-motorboten.nl/

