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Nieuwsbrief December 2012 nr. 008 

 

 

Beste Albin Vaarders, 

 

Hierbij onze nieuwsbrief van December, veel leesplezier. 

 

We kunnen terugkijken op een mooi seizoen, hoewel het weer aanvankelijk niet erg meewerkte. 

Meerdere verhalen bereikten ons over het wel en wee van diverse Albins die tijdens het seizoen toch 

even in moeilijke omstandigheden kwamen. Lees de vorige nieuwsbrief nog eens, en doe er uw 

wijsheid mee. 

 

In 2012 hielden we de jaarlijkse Albin Dag in Hank. 

Dat was dus wel even wat anders dan Amsterdam, 

waar we een paar jaren te gast waren. We hoopten er 

o.a. mee te bereiken, behalve een andere gebied te 

bezoeken, ook andere deelnemers te bereiken. De 

Albin Dag was zonder meer prima, nieuwe gezichten 

zagen we nauwelijks.  Alom is toch de wens te kennen 

gegeven terug te willen naar Amsterdam of omgeving. 

 

Albin dag 2013 

Nu iedereen de nieuwe agenda voor 2013 in zijn bezit zal hebben, kunt u de volgende Albin Dag 

noteren: eerste weekend van juni 2013 (31-5 t/m 2-6), locatie Amsterdam. De details zullen tijdig bij 

u zijn, maar de voorinschrijving is al geopend!! 

 

 
Uitzicht vanuit het Clubhuis De Koenen, Het Nieuwe Meer, door Floris Wijnbergh 

 

 

We lichten alvast een tip van de sluier: we gaan weer naar De Koenen, en gaan van daar uit een 

dagvullende tocht maken op eigen kiel. Voor de vrijdag avond hebben we een speciaal onderwerp 

wat zonder enige twijfel uw aller interesse heeft. Houdt dus rekening met uw tijdige aanwezigheid! 
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Beurzen. 

U weet het wel, maar we noemen ze toch even, de watersportbeurzen in het voorjaar van 2013. 

 

Boot Holland in Leeuwarden van 8 tot en met 13 februari 2013 

 

 

Hiswa Amsterdam 6 tot en met 10 maart 2013 

 

 

Met name de gezellige Boot Holland in Leeuwarden is gericht op motorboot vaarders en een bezoek 

is beslist aan te raden.  

 

 

Verbouwing Albin 21 Cirrus 

John heeft het aangedurfd om een gewaagd idee maar eens in werkelijkheid om te zetten. 

De beide ruimtes onder de banken in de voorkajuit en onder het keukenblad  zijn altijd lastig te 

bereiken en in te delen. 

 

Het idee van John, schuifladen! Nou dat heeft heel wat bloed zweet en tranen gekost, maar het 

resultaat mag er zijn. 

 

  
 

Wil je meer weten hoe John dit gedaan heeft en wil je graag tips, neem contact op met John via het 

e-mail adres : albin212530@gmail.com  

 

 
 

 

John had de smaak te pakken en heeft ook zijn dashboard gemoderniseerd, druk baasje die John! 

 

 

mailto:albin212530@gmail.com
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Crisis 

We hebben er allemaal de mond vol van, iedereen praat er over, we weten allemaal precies hoe de 

nieuwe regering het zou moeten doen ipv hoe ze het doet, oplossingen liggen bij ons thuis natuurlijk 

al lang op tafel, en als de krant nou eens laat weten dat de crisis voorbij is en we weer met z’n allen 

geld gaan uitgeven…..ach, ja……geen politiek in de sport, toch? 

Ook in de watersportwereld (en in zijn algemeenheid de recreatiewereld) is de crisis inmiddels  

duidelijk merkbaar. Werven gaan failliet, makelaars sluiten, watersportwinkels draaien minder 

omzet. De handel in boten is vrijwel stil komen te liggen. Onderhoudsbedrijven merken ook een 

vermindering van de omzet. En op dit laatste punt willen we hier toch graag ingaan. 

Crisis of niet, we hebben allen,  lezers van deze nieuwsbrief, nog steeds de boot en genieten daar 

volop van. Om dat genieten ook in de toekomst zeker te stellen zal er toch zeker aan onderhoud van 

de boot gedacht moeten worden. Juist in deze tijd, waarin het er dus op lijkt dat we de boot niet 

verkopen maar langer er van zullen blijven genieten, is goed onderhoud cruciaal. Vrijwel alle 

bedrijven en werven merken dat eigenaren van boten ook op het onderhoud besparen, maar dit is 

absoluut een verkeerde zuinigheid. Uitstel van onderhoud kan gevaarlijk worden. Varen met een 

boot die niet in tip top conditie is vraagt om ellende in het komende vaarseizoen. 

Wij breken dan ook graag een lans om u er van te overtuigen dat onderhoud zeer belangrijk is: laat 

uw motor nakijken, ververs olie en koelvloeistof op tijd, monteer nieuwe filters en vervang 

onderdelen die daar aan toe zijn. Bespaar hier niet op, het is voor uw eigen veiligheid en voor die van 

anderen van groot belang. Houd uw boot in goede conditie, zorg dat ze er netjes uitziet. Laat 

schilderen, polijsten, refitten zodat de boot haar waarde houdt. Vervang de tent wel; dat jaartje 

waarvan u denkt dat de oude kap nog wel meekan kan juist een lekkende kap opleveren. 

Of u het zelf doet of laat doen maakt niet uit, maar houd uw oude trouwe Albin in conditie. 

 

 

 

Over conditie gesproken hoe is het eigenlijk met 

uw afsluiters…..  

 

 

Onze Albin’s zijn inmiddels allemaal ruim 30 jaar en 

sommige varen nog met de originele afsluiters, oeps 

dat kan heel vervelend uitpakken. Tijd voor actie. 

 

 

Via deze link vindt u een zeer waardevol verhaal over het vervangen van uw afsluiters: 

 

Link naar het item - huiddoorvoeren en afsluiters - door Henk Bos  

 

 

De Albin website 

De site is een veelbezocht item. Ook dit jaar hebben we bezoekers gehad vanuit de hele wereld. 

Velen wisten ons via het vragen”formulier” te vinden om vragen van allerlei soort te stellen.  

Daarnaast kunt u op de site alle eerder behandelde onderwerpen terugvinden en proberen we steeds 

meer informatie over de Albin boten te melden. 

 

Heeft u zelf iets leuks of bijzonders te vertellen over uw Albin; een opknap klus, een slimme tip, een 

reisverhaal…. Laat het ons weten en deel het met uw mede Albin genoten. 

 

 

http://bds.home.xs4all.nl/info_artikel/05c_huiddoorvoeren_en_afsluiters_info_20m-35.pdf
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Donatie 

U weet dat de Kring van Albin Motorbootvaarders niet werkt met een vaste 

contributie, maar “drijft” op donaties. Dringt hier de crisis ook door??? 

Doneerden velen onder u in het verleden, waardoor wij in staat waren om de 

Kring te laten bestaan zoals tot op heden het geval is, de donaties blijven 

inmiddels vrijwel volledig uit. We willen graag nog eens dit onderwerp bij u te 

berde brengen met het verzoek toch aan de Kring uw (kleine) donatie over te 

maken, zodat wij verder kunnen blijven gaan met site en acties.  Alom 

vernemen we waardering voor hetgeen wij doen en voor de mooie website, maar helaas moeten we 

hier wel stellen, dat het niet voor niks kan. Het is niet anders, en daar zult u alle begrip voor hebben.     

 

Voordeel via de Club 

En, we meldden het al eerder, tot eind van 2012 kunnen de aanbiedingen van in bouw boegschroef 

en schilderwerk via de kring nog worden gehandhaafd voor de oude prijs; na 1-1 2013 zijn de 

leveranciers genoodzaakt ook voor ons de prijzen aan te passen. Neemt u voor die tijd een optie op 

bepaalde werkzaamheden dan gelden de oude prijzen nog. Informatie via ons e-mail adres ………….  

 

 

 

 

Wij wensen u fantastisch mooie feestdagen, geniet van elkaar, en voor 2013 een prachtig vaarseizoen 

toegewenst! 

 

 

Arthur,  John en Maarten 
 

 

 

 
 

 
Kring van Albin Motorboot Vaarders p/a Arthur Verheijen – Gentiaan 49 – 9241 EN – Wijnjewoude 

Telf. : 0651076520 / Privé e-mail : olar@kpnmail.nl 

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