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Beste Albin liefhebbers!
Ja dat is even schrikken een totaal venieuwde Albin
Nieuwsbrief. We zullen het even uitleggen, voorheen
stuurde wij onze nieuwsbrieven als PDF bijlage. De
laatste tijd leverde dat steeds meer problemen op, het
werd al snel door de providers als spam gezien. Op zoek
gegaan naar een goed alternatief, dit is het geworden La
Posta. Het is even wennen en nog op zoek naar de juiste
vormgeving, kan goed zijn dat bij de volgende
nieuwsbrieven deze nog gaat wijzigen. Veel leesplezier.

Waar gaan we het in deze nieuwsbrief o.a. over hebben:

Albin Weekend 2021

Bijzondere Boegschroef

Locatie : Spakenburg
Datum : 3/4/5 September

De ene boegschroef is de andere niet,
zeker die van Jan Bovendeur. Die
besloot niet te gaan voor de traditionele
versie met mini schroef, maar voor een
bijzondere Jet Thruster! We durven bijna
te zeggen de enige Albin ter wereld
uitgevoerd met deze bijzondere
''boegschroef''.

We gaan het gewoon doen, de huidige
corona maatregelen geven ons de ruimte
om elkaar weer te treffen. I.p.v. het begin
van de zomer dit keer aan het eind van
de zomer. In deze nieuwsbrief vindt je de
uitnodiging incl. alle details.

Uitnodiging Albin Weekend 2021 3-4-5 September

Het gaat eindelijk weer gebeuren, het ziet er naar uit dat we
veilig weer een Albin Weekend kunnen organiseren. We willen
jullie graag uitnodigen voor het weekend van 3-4-5
September. Waar gaan we naar toe? Naar de locatie die we
voor 2020 in gedachten hadden: het fraaie Spakenburg! We
hopen dat deze datum nog past in jullie vakantie plannen,
jullie komen toch ook? We hebben een leuk programma in
petto:

Aankomst vrijdag 3 September, we zijn te gast bij
Jachthaven Nieuwboer. Op loopafstand van het
centrum.
Vrijdagavond een welkomst steigerborrel
Zaterdagochtend 4 September , voor de liefhebbers een
gezamenlijk bezoek aan het Museum Spakenburg, met
daarop aansluitend een rondleiding op een van de
weinige nog echte Botterwerven in Nederland.

Zaterdagochtend een alternatief programma voor de
liefhebbers van een markt (dames). Spakenburg staat bekend
om zijn Zaterdag (Week) Markt, een echte markt met o.a.
aanbod van allerlei streekproducten. Dat is genieten, reken
maar!

Op veler verzoek gaan we weer eens onderweg met
onze Albins.
Eind van de ochtend gaan we op eigen kiel de Eem af,
waar we op een bijzondere plek een kleine lunch zullen
hebben.
Restaurant By Ingo heeft een terras met een fraai
Hollands uitzicht! Dat wordt genieten.

Zaterdag avond als vanouds een gezellig
gezamenlijk diner. Hoe we dat gaan
invullen is afhankelijk van het aantal
deelnemers. Maar dat het gezellig gaat
worden, dat staat vast.
Zondag 4 September, als afsluiter een
heerlijk gezamenlijk ontbijt. En dan weer
iedereen zijns weegs.
Kosten voor deelname zijn € 59,95 per
persoon (incl. steigerborrel, activiteit op
zaterdag, lunch zaterdag, captains diner
zaterdag avond, ontbijt zondag ochtend). Excl. Havengelden.
Je kunt je geheel vrijblijvend opgeven
via het club e-mail adres:
contact@albin-motorboten.nl
Voor aanvullende informatie kan je Maarten contacten op mob telf nr :06 532 767 83
We zien jullie deelname graag tegemoet!

Een bijzondere boegschroef in een bijzondere Albin
Nu is een Albin 800 al een hele bijzondere boot, kijk nog maar
even op onze site . Maar Jan Bovendeur besloot er nog een
beetje bijzonderheid aan toe te voegen. Geen traditionele
herrieschopper maar stille Jet Thrusters. Niet alleen aan de
voorzijde maar zelfs ook aan de achterzijde. Een technisch
hoogstandje!

Hier zowel de hogedruk pomp, accu's (Yellow Top & Li-ionFePO4 ) en de
benodigde controller, alles strak en netjes ingebouwd

Aan de voorzijde zien we hier de uitstroom openingen van de
Jet Thruster, door de benodigde slang aansluitingen was het
in de smalle boeg van de Albin 800 niet mogelijk ze recht
tegenover elkaar te plaatsen.

Aan de achterzijde de twee uitstroom openingen die uiteraard
de juiste kant op moeten wijzen. In tegenstelling tot een
traditionele hekschroef een oplossing die het vaargedrag
(weerstand) niet zal beinvloeden.

Op onze website, onder het kopje techniek zullen we na de
zomer het gehele inbouw verhaal van Jan plaatsen. We
kunnen alvast prijsgeven dat Jan zeer tevreden is met het
eindresultaat, de Jet Thrusters werken perfect (en stil).

ALBIN ''barnfind''
Tijdens de voorbereidingen van het a.s. Albin Weekend kwamen we zomaar een bijzondere
Albin in het wild tegen...een ALBIN 23 en daar zijn er in Nederland vermoedelijk maar 1 of 2
van. Lees ook op onze site, is dit de vermeende boot uit de omgeving van Rotterdam....(zijn
naam verraad het misschien)? Heel apart is de motorisering, een saildrive! Mischien wel zijn tijd
ver vooruit.

In Memoriam

Treurig nieuws, de frequente bezoeker van het Albin Weekend
zal hem kennen de alleraardigste Jos Teunissen is dit voorjaar
helaas overleden. Wat genoot hij samen met zijn vrouw
Marjolijn van hun Albin 25. We koesteren onze fijne
herinneringen aan Jos en wensen Marjolijn sterkte met het
verlies van Jos.

Jan Bovendeur heeft voor zijn Albin 800 stickers laten maken van
het kenmerkende ALBIN logo. Wij mogen als club eveneens
hiervan gebruik maken.
Albin logo sticker in blauw en rood (2 stuks)
Breedte: 10,8 cm / Hoogte 11,5 cm
Materiaal: Vinyl Premium 700
Uitvoering: Contoursticker multivorm (zonder achtergrond) met
applicatie tape
Kosten inclusief verzendkosten : € 34,35 (2 st)
Te bestellen bij : Kramer Stickers.nl (wel eerst even een account
aanmaken)
Onder referentie : 21-07 / Albin logo sticker (set á 2 stuks, in 2
kleuren) t.b.v. Albinvaarders
Contact persoon Fons Vogel

Tot zover deze nieuwsbrief, veel vaarplezier en hopelijk zien we elkaar op het a.s. Albin
Weekend in September. Geniet van jullie Albin!
Namens de Kring van Albin Motorboot Vaarders
Laurens de Wit / John van Mechelen / Maarten Wijninga / Joop Bakker
Facebook Kring van Albin Motorboot Vaarders

Website Kring van Albin Motorboot Vaarders

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u m.wijninga@tiscali.nl toe aan
uw adresboek.

