Nieuwsbrief December 2016 nr. 014
Beste Albin Motorbootvaarders,

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief met daarin weer wederwaardigheden en nieuws over, van en met
de Kring van Albin Motorbootvaarders.
Met in deze editie:
NOVITEIT: de Kring van Albin Motorbootvaarders winterbijeenkomst! Leest u verder…..
Evenement “ 50 jaar Albin boten ”
Allereerst: het eenmalige evenement ’50 Jaar Albin Boten’ mag een succes genoemd worden. We
hadden enorm geluk met het weer, in een periode van veel regen en wind was daar ineens een
weekend lang zon en warmte…. Precies het eerste weekend van juni waarin het evenement
gehouden werd. We hadden dus prachtig weer, een mooie locatie, een goede opkomst, prima
sfeer…. en lekker eten en drinken. Zeilers en motorbootvaarders bij elkaar in één evenement…. is
dat een risico? Misschien, maar in dit geval bleek dat het uitstekend samenging……op één geval
na, welk voorval wij u niet willen onthouden!
Gehoord tijdens het ochtendritueel in het toiletgebouw van de haven. Een zeiler zegt tegen een van
de dames van de motorboten”tak”: ‘goh, dat u met uw motorbootje over het IJsselmeer durft, en
kunnen jullie ook kaartlezen dan?’ Waar gebeurd!!!!!
Wij motorbootvaarders kunnen uitstekend kaartlezen, navigeren, routes uitzetten enz enz. En op het
IJsselmeer kennen we onze verantwoordelijkheid, óók zonder zeil! En het IJsselmeer draaien de
meesten hun hand niet voor om. Alhoewel……. de aanbrengroute, met name op de donderdag, gaf
bij deze en gene toch wel wat pipsheid rondom de neuzen….. Maar datzelfde zagen we ook bij de
zeilers, ook zij kwamen, laten we het noemen niet geheel fit, in Lelystad aan. Maar de volgende
dag was alles over en de verdere vloot kwam met vol enthousiasme in de Batavia haven aan.
Al met al een succes!!!! Grote dank vooral ook aan de heer en mevrouw Joosten, indertijd de
importeur van Albin in Nederland. Grote dank vooral ook aan de heer en mevrouw Joosten,
indertijd de importeur van Albin in Nederland. Zij waren tijdens het hele evenement aanwezig en
dankzij hun activiteiten in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is dit alles mogelijk
gebleken.
Foto’s van het evenement vindt u via de website http://www.albin-motorboten.nl/
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Schilderwerk
Dan het volgende, leest u nog even verder. Onze penningmeester Joop Bakker is naast zijn kunde
over penningen ook zeer kundig in het kunstschilderwerk. Een van de dingen die hij voortreffelijk
doet is het maken van schilderijtjes van uw eigen Albin, onafhankelijk van welk type.

Een foto van boot en hij maakt er een mooi schilderij van. Wilt u er meer over weten, neem dan
contact op met Joop via e-mail adres info@joopbakker.nl en bezoekt u zeker ook zijn website
www.joopbakker.nl
Op het evenement ’50 Jaar Albin Boten’ heeft een aantal mensen aangegeven dat zij een schilderij
van hun schip wilde hebben. Mathijs en Riet hebben foto’s gestuurd van hun Albin “M&R” en daar
is het volgend schilderij uit voortgekomen.

We hadden de afspraak gemaakt dat Mathijs en Riet het schilderij zouden komen ophalen, maar het
plotseling plaatsen van een pacemaker bij Mathijs heeft ertoe geleid dat ik naar Kamerik toog.
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Met Mathijs gaat het goed en wij wensen hem en Riet vanuit deze plaats veel sterkte toe.
Zij waren erg blij en het schilderij zal een mooie plaats krijgen.
Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de clubkas, waar we uiteraard zeer blij mee zijn.
Rubberen stootrand.
Het is ons gebleken dat er problemen zijn bij het bestellen van de nieuwe stootrand voor uw Albin
25 en 21, zoals deze indertijd door Maarten is ontwikkeld en welke wordt gefabriceerd door
Technirub in Zeewolde.
De nieuwe eigenaar van dit bedrijf heeft alles uit het verleden volledig ‘op de schop’genomen en
nu klopt er niks meer van de bestelnummers. Het gevolg is dat er heel veel gekrakeel is ontstaan en
vervolgens veel onduidelijkheid was/is. Maar de stootrand is nog steeds leverbaar, onder een nieuw
bestelnummer en onder vermelding van nog meer gegevens. Wilt u een stootrand bestellen, neem
dan eerst even contact met ons op via het e-mail adres contact@albin-motorboten.nl

Albinweekend 2017
Het Albin weekend, inmiddels een bekend fenomeen onder de Albin Motorbootvaarders, wordt
zoals u weet ieder jaar georganiseerd tijdens het eerste weekend van juni; in 2017 zal dit
evenement plaatsvinden op de Braasem. Het Braasemermeer ligt min of meer onder de rook van
Amsterdam, maar toch heel landelijk nabij de Kaag en de Westeinder. Verdere details volgen,
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maar we hebben deze keer een heel bijzonder item op de agenda staan wat u zeker zal
bevallen……. Voor iedereen, maar vooral ook voor degene die iets heeft met groen…….. en wilde
u altijd al eens weten hoe een veiling te werk gaat, ook dan moet u beslist komen! Los daarvan, het
zal weer een gezellig samenzijn worden met veel plezier, lekker eten en drinken. Noteer dus het
eerste weekend van juni 2017 in uw zojuist aangeschafte nieuwe agenda! Iedereen is welkom,
zolang u maar een warm hart toedraagt aan de Albin.
Maar dan nu, de beloofde NOVITEIT!!!!!!!
Een winterbijeenkomst
Komende winter willen we graag voor de eerste maal in het bestaan van de Kring van Albin
Motorbootvaarders een winterbijeenkomst organiseren.
Deze bijeenkomst is gepland op zaterdag 21 januari 2017, en wel in het Harbour House in AlmerePoort (aan de grote jachthaven Muiderzand).

Op de agenda staat o.a. een zeer interessante uiteenzetting over het nieuwe fenomeen: de Albin
Bootverzekering

We hebben de heer Rob Raaman, eigenaar van Datacombinatie (specialist in bootverzekeringen)
bereid gevonden om ons wat inn’s en out’s van bootverzekeringen te vertellen en uitleg te geven
over de nieuwe Albin bootverzekering. We zijn er van overtuigd dat dit voordeel voor u zal
opleveren, nog los van de interessante verhalen welke de heer Raaman kan vertellen vanuit zijn
jarenlange praktijk.
In een tijdsbstek van in totaal 3 kwartier weet u er alles van, inclusief de vragen die er zijn.
Na dit onderwerp natuurlijk een uitgebreide lunch met ruim gelegenheid om weer even bij te praten
met elkaar, contacten aan te halen, boot verhalen te vertellen enzovoort.
Het middagprogramma zal u ook zéker aanspreken!

Mevrouw Rita Oppenhuizen, Omgevingsmanager Marker Wadden geeft een uiteenzetting over
een unieke situatie in het Markermeer, de ‘Markerwadden’ genaamd. Er worden in dit grote
meer, onder de dijk Lelystad- Enkhuizen, nieuwe eilanden aangelegd. Belangrijk voor de natuur,
maar niet minder straks ook voor de watersport. Heel bijzonder en we laten u graag alle
achtergronden enz uitleggen. Het beloofd een interessante bijdrage te worden aan dit eerste
winterevenement.
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En dan aansluitend: Cees Juffermans, bekend van de vele Wadden tochten (op de echte
Waddenzee) geeft een presentatie over flottielje varen op het Wad….een nieuw initiatief van Uw
K ring van Albin motorbootvaarders.
Kortom, een zeer gezellig en vooral ook informatief programma. Aangezien het winter is willen we
deze ontmoeting overdag laten plaatsvinden zodat iedereen weer tijdig thuis kan zijn.

Locatie: Harbour House Almere Poort
Aanvang 10.30 uur
Deelname kosten: € 30,- pp. (dit is inclusief koffie met gebak bij binnenkomst, lunch, koffie, thee
tijdens lezingen en pauzes enz. en bijdrage zaalhuur)
Wilt u komen? Ja natúúrlijk!!! Meld u dan NU aan
http://albin-motorboten.nl/winterbijeenkomst.html
Na uw aanmelding krijgt u tijdig de verdere details te horen. De winterbijeenkomst zal doorgang
vinden bij deelname van minimaal 30 personen.

Advertentiekosten.
Door stijgende kosten zien we ons genoodzaakt het tarief voor advertenties op de website te
verhogen naar € 25,Advertenties worden geplaatst zonder beperking van tekst of aantal foto’s, en blijven staan tot de
boot verkocht is. In de praktijk zien we dat veel kopers via de website in contact zijn gekomen met
verkopers.
Over kosten gesproken:
Vergeet u svp niet dat wij de Kring kunnen laten voortbestaan op basis van donaties. We kiezen
bewust om niet over te gaan naar vaste bedragen, lidmaatschaptarief oid. Niemand is dus iets
verplicht bij de Kring, maar zonder donaties is het niet mogelijk “de zaak draaiende te houden”.
Uiteraard danken we een ieder die tot op heden de club financieel hebben gesteund. Helaas zien we
de laatste tijd een stagnatie in de donaties en we willen toch graag dit onderwerp weer bij u onder
de aandacht brengen. Alle kleine beetjes helpen, maar zonder gaat het niet. Dus als u de
eerstvolgende keer uw betalingen doet, denk dan ook even aan de Kring van Albin
Motorbootvaarders.
Onze bankgegevens zijn IBAN NL02 INGB 0005572343
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Waterkampioen
Hebben we allemaal met trots het artikel in de waterkampioen gelezen?
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Suggesties:
Heeft u suggesties, of wilt u nu eindelijk eens graag die film laten zien waarop uw vakantie met de
Albin is vastgelegd? Of heeft u dia’s, al lang niet meer gezien maar boordevol sfeerplaatjes rondom
uw Albin? Of andere bootfilms, verslagen, verhalen? Dit is uw kans! Laat het ons weten ! Maar
niet alleen nu, ook voor de toekomst wordt uw inbreng zeer gewaardeerd.
Tenslotte:
U heeft zich inmiddels aangemeld voor de winterbijeenkomst en dus kunt u nu gaan genieten van
de feestmaand december. Wij wensen u heel fijne feestdagen en een prachtig, voortvarend,
nieuwjaar.

Arthur, Maarten, Joop en John
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