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NIEUWSBRIEF Oktober 2010 

 
 
 

Beste Albin Motorboot Vaarders, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: 
elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres  albin25website@albin-25.nl 
 
 
 
De Nederlandse Albin Dag. 
 
Deze dag was wederom een groot succes. Er waren 32 personen aanwezig. Heel leuk was 
dat we ook een aantal Albin’s 21 mochten verwelkomen! Volgend jaar ook een aantal Albin 
30’s? Contacten hierover zijn er al. 
 

 
 
 
 
Op verzoek was weer gekozen voor jachthaven De Koenen aan de Nieuwe Meer in 
Amsterdam. Een uitstekende locatie waar we ons wederom erg welkom voelden. Op vrijdag 
de bekende samenkomst van de boten, de laatste kwam rond 2100 uur binnen. De avond, het 
was mooi weer, werd gevuld met gezelligheid. Veel belangstelling was er voor de Joppe, een 
25 met neerklapbare stuurhut, uniek in de wereld. Maar sowieso, iedereen had weer alle 
aandacht voor elkaar en dat is toch een van de doelstellingen van de Kring. Prachtig om te 
zien dat ook de nieuwkomers direct in de groep werden opgenomen, echt een ons-kent-ons 
gevoel. Prachtig om te zien dat er door de kring al diverse vriendschappen zijn ontstaan!  
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Zaterdag ochtend om 9.00 waren alle lijnen los en lagen we klaar voor de sluis, zodat we na 
een vlotte schutting koers konden zetten richting Zaandam, waar een bezoek aan de Zaanse 
Schans op het programma stond. Dit bezoek is door iedereen gewaardeerd, en zeker niet in 
de laatste plaats door de gids die de rondleiding verzorgde…hij kon er geen genoeg van 
krijgen.  
 
 

 
 
 
Nadat we allemaal alles wisten over de molens en in het bijzonder de verfmolen ‘ de Kat’  
waar we werden ontvangen door een zeer enthousiaste molenaar die met ons zijn diepste 
geheimen deelde over allerlei verfgrondstoffen en verwerking hiervan, werd er weer koers 
gezet richting De Koenen. De tocht verliep voorspoedig, zij het dat we de Piccolo even op 
sleeptouw moesten nemen…tja, we varen niet met nieuwe boten en dus hoort dat er soms bij! 
Eenmaal terug aan de Nieuwe Meer bleek het weer een super gezellige avond te worden met 
een meer dan prima buffet, geregeld door de dames van de Koenen. Hulde! 
 
Tot in de late uurtjes werd er nog gebabbeld over bootjes, bootjes, bootjes……..een zeer 
succesvolle Nederlandse Albin Dag was weer ten einde. 
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Nieuw Logo ! 
 
Tijdens de Nederlandse Albin Dag in Amsterdam is de oprichting van de  
 

Kring van Albin Motorboot Vaarders  

 

bekend gemaakt en hebben we het nieuwe logo gepresenteerd.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het logo is ontstaan vanuit een idee van John van Mechelen (de websitebeheerder) en is 
naderhand door een reclamebureau geprofessionaliseerd. Dat dit logo welkom was werd 
duidelijk gemaakt door een flink applaus van de aanwezigen!! 
   
Vanaf heden presenteren we ons dus als Kring van Albin Motorboot Vaarders, en alle 
eigenaren van een Albin motorboot, aangesloten bij de Kring, wordt dan ook verzocht het logo 
kenbaar te maken d.m.v. van het voeren van de hieronder gepresenteerde vlag. 
 
De Kring van Albin Motorboot Vaarders heeft zich  gepresenteerd bij de diverse media en als 
eerste resultaat hebben we inmiddels van het maandblad Motorboot de toezegging dat er een 
artikel aan de Kring zal worden besteedt. 
 
 
Albin Vlag 
 

 
 
 

De Kring van Albin Motorboot Vaarders vlag is vanaf heden verkrijgbaar. De vlag is van 
uitstekende kwaliteit en heeft de afmetingen 19 x 31 cm. Ideaal als geusje! 
 
De vlag kost 11,95 euro per stuk incl. verzendkosten. U kunt uw bestelling doorgeven via het 

e-mail adres :  albin25website@albin-25.nl  

Zorg er voor dat u er een heeft voor het volgende seizoen! Leuk als verjaardagscadeau of als 
geschenk tijdens de komende feestdagen.  
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Donatie 
 
Tijdens de Albin Dag in Amsterdam is er door de aanwezigen een plan voorgesteld om toch 
een bescheiden contributie te gaan heffen. Immers, de organisatoren moeten kosten maken 
om het geheel draaiende te houden. Na goed overleg is besloten om tot nader order toch het 
donatie systeem te handhaven, met name ook vanwege de administratieve beslommeringen 
die bij een contributie systeem komen. Uw donaties worden daarom met veel dank in 
ontvangst genomen. Voor het grootste deel van de ontvangen donaties hebben we een doel: 
nieuwe software om de website, ons medium waarmee we over de hele wereld 
geïnteresseerden naar ons toe weten te halen, te professionaliseren. 
Als u wilt doneren graag even een mailtje aan albin25website@albin-25.nl   
 
 
Website 
 
U weet het allemaal, de website heeft in de afgelopen tijd een ware metamorfose ondergaan, 
in de meest positieve zin van het woord. Uit vele reacties hebben we begrepen dat dit ieders 
goedkeuring kan wegdragen, en daar zijn we blij mee. Trots zijn we ook!  John heeft een niet 
meer in uren uit te drukken job achter de rug en het is prachtig dat velen onder u ons hebben 
laten weten dit te waarderen. 
John  zou John niet zijn als hij niet vindt dat het nog beter kan………en daarom aan u de 
vraag om uw wensen of ideeën kenbaar te maken. Het lijkt ons zinvol als u ons laat weten 
waar u eventueel veranderingen, wijzigingen of verbeteringen nuttig of wenselijk acht. Schiet 
u maar!!  Via het u bekende e mail adres albin25website@albin-25.nl 
 
Uniek verhaal! 
 
Op de site kunt u het verhaal lezen van de Kapt. ROB, een Albin 21 die onderweg is naar de 
Middellandse Zee. Direct na de Albin dag vertrokken zij en laten ons allen weten hoe het met 
ze gaat. Kijkt u dus nog eens even op de site!! Misschien zijn ze er al ? 
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Najaar 
 
 
Het is helaas al weer zover…..het einde van vaarseizoen 2010 nadert! 
Tijd dus om na te denken over de winterstalling, het onderhoud en eventueel het vervangen 
van onderdelen van uw boot. In dit kader maken we u er nog graag eens extra op attent: via 
de Kring kunt u diverse werkzaamheden laten uitvoeren of onderdelen bestellen tegen 
gereduceerde tarieven. Het schilderen van uw boot kan via de Kring voor een zeer gunstige 
prijs worden geregeld, de inbouw van een boegschroef is door meerdere Albin vaarders al bij 
de Kring  in opdracht gegeven.  Ook uw boot kan via ons op gunstige condities worden 
gerefit, om een goed Nederlands woord te gebruiken. Nieuwe raamrubbers, een nieuwe 
stootrand? Nieuwe tent over de kuip? Misschien een nieuwe motor?  
Hoewel de planning voor de winter 2010-2011 al een mooie invulling kent, zijn er nog 
ruimschoots mogelijkheden. De tarieven (van toepassing voor de 25, maar vraagt u naar de 
condities voor de 21 en de 30) welke u op de website vindt zijn dit winterseizoen nog van 
kracht! Heeft u vragen, laat het ons weten via het e mail adres albin25website@albin-25.nl 
  
Albin Dag 2011 
 
 
De jaarlijkse Albin Dag zal in 2011 worden gehouden op 4 en 5 juni.  Nadere gegevens zullen 
u tijdig worden verstrekt….maar noteert u de datum alvast! 
 
 
Tenslotte 
 
Natuurlijk zijn er vreemde eenden op het water, maar dit is wel een hele bijzondere! 
Een Albin 25 met twee motoren, de motor van de later aangebrachte saildrive staat 
in de achterkajuit! De boot heeft van de zomer te koop gestaan in Frankrijk….wie wil? 
 

 
 
 
Bent u ook een ‘’aparte’’ Albin tegengekomen laat het ons weten. 
 
Deze nieuwsbrief is de laatste van dit seizoen. Wij, Maarten, John  en Arthur, wensen u een 
behouden winter toe, met fijne feestdagen en ondanks dat de boot in de winterslaap is, veel 
genoegen met het denken aan en plannen van het volgende vaarseizoen! Houd u ons op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en stel uw vragen    
 
 
Voor afmelden nieuwsbrief stuur hier uw afmeldingsbericht svp : albin25website@albin-25.nl  
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