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A
lbertsma had niet kunnen bedenken in wel-
ke richting zijn bedrijf zich bewoog toen hij 
zich exact twintig jaar geleden inschreef bij  

de kamer van koophandel, direct na het afronden van zijn stu-
die aan de hts autotechniek in arnhem (tegenwoordig han). 
“ik dacht: ‘laat ik het maar als ‘engineering’ omschrijven, dan 
houd ik alle mogelijkheden open,” lacht hij. los van eigen race-
activiteiten bij de dnrt raakte de ondernemer uit middenbeem-
ster binnen de kortste keren diep in de autosport verwikkeld als 
data-engineer, geholpen door het dealerschap van aim voor 
nederland en belgië dat hij in de beginperiode aanvaardde. 
team bleekemolen, equipe Verschuur, ekris motorsport, mdm 
motorsport, koopman racing, jr motorsport en gP elite, ze 
wisten de sociaal vaardige wizzkid allemaal te vinden en met 
zijn cijfermatige ondersteuning kampioenschappen binnen te 
slepen. denk aan de renault clio cup, de alfa 147 challenge, de 
gt4 european series en zojuist de Pro-am-divisie in de Porsche 
carrera cup benelux met floris dullaart. samen met mdm mo-
torsport ontwikkelde albertsma zelfs de ekris-bmw m4 gt4, 
voordat münchen daar een antwoord op had. kortom, iemand 
die weet waarover hij praat. wie daaraan twijfelt, krijgt de cijfers 
onder de neus geschoven. zoals we acht jaar geleden boven een 
artikel over albi engineering schreven: ‘data liegen nooit.’

Hoort erbij
enerzijds door het voortschrijden van de techniek, anderzijds 
door het inrichten van een webshop in 2019 hoeft albertsma te-
genwoordig niet meer zo vaak van hot naar her te vliegen. “Vroe-
ger reed ik 50.000 tot 60.000 kilometer per jaar, nu nog 10.000.” 
denk niet dat hij zich verveelt, want klanten en subdealers hou-
den hem tot ’s avonds laat bezig en dat vindt hij helemaal niet 
erg. “het hoort erbij. de service, daar ligt je meerwaarde als je 
elektronische producten voor de racerij verkoopt. met name de 
hobbyteams zijn juist in de avonduurtjes bezig met het opbou-
wen en afstellen van hun auto. dan plaatsen ze bestellingen in de 
webshop en mailen, appen of bellen ze voor advies of technische 
support. de ene keer kan ik ze door de telefoon in een mum van 

tijd op weg helpen, de andere keer starten we teamViewer op 
om de soft- en hardware op elkaar af te stemmen. als iemand mij 
op zaterdagavond om tien uur contacteert, dan zal er toch echt 
wel een probleem zijn. sprinter over de kop gevlogen op nová 
Paka, oliedruk weggevallen. ‘we weten even niet meer hoe we 
de auto moeten uitlezen.’ dan sta ik gewoon paraat, dat weten 
klanten van me. trouwens, vaak zit ik toch al displays of loggers 
voor te programmeren, bekabeling op maat te maken of dozen 
in te pakken voor verzending, want ’s avonds rollen de meeste 
bestellingen binnen.”

Powermodules
albi engineering kennen we als importeur van aim-displays 
en bijbehorende apparatuur voor datalogging, maar het bedrijf 
verkoopt - tegenwoordig grotendeels via de webshop - nog veel 
meer autosportgerelateerde elektronica. “onder andere banden-
spanningssensoren, de garmin catalyst met ingebouwde coach 
(zie het julinummer van START ’84, red.), race-abs en elektrische 
stuurbekrachtiging met genoeg power voor downforce-auto’s. 
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het betreft standalone-systemen, 
die in tegenstelling tot af-fabriek 
geïnstalleerde apparaten niet in 
storing schieten wanneer je een vrij 
programmeerbare ecu voor de mo-
tor monteert of andere dingen aan 
het elektrisch circuit verandert. Van 
aim leveren we trouwens sinds kort 
Pdm’s oftewel powermodules, die 
het mogelijk maken om de kabelboom enorm te versimpelen. 
becx competition gaat ze in dakar gebruiken. in plaats van 
overal zekeringen en relais te monteren laat je nu de elektronica 
de juiste hoeveelheid stroom naar alle componenten sturen. dat 
spaart gewicht uit en verhoogt de betrouwbaarheid enorm. 
Pdm’s bestonden al, maar zijn nu relatief betaalbaar geworden.”

Stuur met display
een andere noviteit betreft de sw4-serie van aim, die een stukje 
formule 1-techniek in de cockpit brengt door het stuur met knop-
pen, een datalogger én een display te verenigen. “ideaal voor 
formulewagens, sportscars en wellicht endurance-gt’s, want dit 
zit altijd in het zicht, ongeacht de lengte van de coureur,” legt 
albertsma uit. in het feit dat het beeldschermpje meedraait met 
het stuur ziet hij geen bezwaar. “in bochten concentreer je je op 
de weg en dat duurt hooguit een paar seconden. alle formule 1- 
teams passen dit ook toe, met uitzondering van williams, bo-
vendien maakt de montage van elektrische stuurbekrachtiging 
het mogelijk de overbrenging te beperken en daarmee de uitslag 
te reduceren. Via een connectie met het can-busnetwerk in de 

auto kun je alle knoppen naar wens een functie toekennen en zo 
je eigen ergonomie bepalen.”

Toch het veld in
breed inzetbaar is de smartycam van aim, die tijdens het rij-
den videobeelden en data aan elkaar koppelt en deze verzamelt 
voor een verhelderende analyse naderhand. “dan ga je dingen 
veel makkelijker begrijpen. Vink motorsport en mats van den 
brand monteren dit systeem vaak in de bmw’s e30 m3 die ze 
voor klanten bouwen. je komt het steeds meer tegen in ama-
teur- en nationale kampioenschappen en ook in de rallysport. bij 
formule 3, formule 4 en dtm wordt het zelfs verplicht ingezet, 
om de wedstrijdleiding extra informatie te verschaffen omtrent 
eventuele overtredingen.” met dit assortiment begint albi engi-
neering de coolblue van de autosport te worden, alleen dan met 
verregaande technische support. gelukkig mag erik albertsma 
ook af en toe toch het veld in, om teams tijdens wedstrijden te 
helpen met data-analyse en om gastlessen te geven bij fontys 
hogescholen en tac academy. zo blijft de wizzkid uit midden-
beemster tenminste nog een beetje onder de mensen.  ■

2O jaar ALBI Engineering: steeds meer werken op afstand

TeamViewer, letterlijk
Corona leerde ons dat we gedeeltelijk best op afstand kunnen werken. Erik Albertsma van 
ALBI Engineering paste die methode al jaren eerder toe, waarmee hij veel meer klanten 
weet te bedienen en nog sneller ook. Het geeft hem ook de tijd om het assortiment in 
de webshop uit te breiden met de nieuwste technische hoogstandjes op het gebied van 
data-analyse en andere elektronica voor racewagens. TeamViewer blijkt goud waard om 
teams verder te helpen. 
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