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Een nieuwe 

naam, 
 

een nieuwe 

ketel, 
 

een nieuw jaar. 
 
Wij wensen BP RR en 
haar medewerkers er 
het allerbeste mee. 
 
En alle vrienden van 
Seconer wensen wij 
natuurlijk een gezond 
en voorspoedig 2008. 
 
Bestuur en Redactie 
van Senioren Contact 
Nerefco  
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1. Drie kandidaten voor bestuur Pensioenfonds Nerefco 

 

Uitslag verkiezing kan nog niet worden bekend gemaakt 

 

Het wachten is op oordeel van De Nederlandse Bank 

 
Naar aanleiding van onze oproep in Seconer-nieuws hadden zich op 14 november 2007, 

zijnde de sluitingsdatum voor aanmelding, drie personen aangemeld als kandidaat bestuurslid 

van de Stichting Pensioenfonds Nerefco. Gezien de niet geringe eisen die aan de kandidaten 

wordt gesteld een onverwacht groot aantal. 

 

De pensioengerechtigden, dat wil zeggen de mensen van 65 jaar en ouder, hebben inmiddels 

een stembiljet ontvangen, met daarbij een door de kandidaten geschreven motivatie. Het 

betreft de collega’s Martin Berens, Piet Houtman en Herman Lutterman. Het Seconer bestuur 

is deze mensen zeer erkentelijk voor de bereidheid zich voor deze belangrijke functie 

kandidaat te stellen. 

 

Het verzenden van de stembiljetten stuitte aanvankelijk op nogal wat obstakels. In eerste 

instantie werd door Nerefco het bestuur van Seconer daarvoor verantwoordelijk gehouden. 

Aan die opdracht konden we echter niet voldoen omdat wij niet over alle adresgegevens van 

de pensioengerechtigden beschikten. Wie daar natuurlijk wel toegang toe had was PVF 

Achmea, de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pensioenen. 

 

Na wat juridisch geharrewar heeft PVF Achmea uiteindelijk toch voor de verzending gezorgd 

en heeft u, naar wij hebben vernomen, op grote schaal gebruik gemaakt van uw democratisch 

recht om uw stem uit te brengen. 

 

Hoewel de uitslag van de stemming inmiddels bij PFV Achmea bekend is, de uiterste datum 

waarop uw stembiljet binnen moest zijn was immers 7 januari 2008, kunnen wij u op dit 

moment nog niet informeren over het resultaat van de verkiezing. De reden daarvan is de 

formele opstelling van PVF Achmea, die van mening is dat de uitkomst van de verkiezing pas 

gepubliceerd mag worden nadat de door u gekozen kandidaat door De Nederlandse Bank is 

goedgekeurd als lid van het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Nerefco.  

 

Formeel natuurlijk een juiste opstelling, omdat de gekozen kandidaat in theorie door De 

Nederlandse Bank kan worden afgewezen. Aangezien DNB doorgaans zes weken nodig heeft 

om haar oordeel af te ronden kunnen wij u op dit moment dus niet informeren over de 

verkiezingsuitslag.  

 

Er is ons echter toegezegd dat de uitslag van de verkiezing begin februari aan u bekend zal 

worden gemaakt via een brief van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij 

(voorheen Nerefco). Indien daar aanleiding toe is zullen we in het april nummer van Seconer-

nieuws op deze verkiezing terugkomen. 

 

Namens het Seconer-bestuur, 

Nico ter Horst, voorzitter 
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2.  Betreft Zorgverzekering 
 

Door Martin Berens 

 

Het heeft allemaal wat voeten in aarde gehad, maar de ‘Stichting Gepensioneerden Olie-

industrie’ zal dan binnenkort officieel worden opgericht. In deze stichting worden 

gepensioneerden van BP Raffinaderij (voorheen Nerefco), Chevron en BP Handels-

maatschappij vertegenwoordigd. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid zal ergens in het voorjaar van 2008 een eerste bijeenkomst 

plaatsvinden, waarin we in ieder geval onze wensen kenbaar zullen maken voor wat betreft de 

ziektekostenverzekeraar. In samenspraak met de Raffinaderij, BP Rotterdam en Chevron is 

besloten om in 2007 nog niet de markt te gaan onderzoeken, dat zal gaan gebeuren in 2008. 

Hierbij zullen zeer zeker de wensen van de gepensioneerden worden meegenomen. 

 

Indien er onder de gepensioneerden nu al wensen leven ten aanzien van deze verzekering, dan 

kunt u die aan mij kenbaar maken. Het uitgangspunt van ons zal natuurlijk zijn: zoveel 

mogelijk een totale dekking tegen de laagste kosten. 

  

Mijn e-mail adres is berensvandenbesselaar@orange.nl  

 
 

 

Lieve mensen van Seconer, 

 

Wij, Willy Wildeboer en Mijnie van der 

Hoek, willen jullie bedanken voor de 

fijne middag en avond in la Campagne 

van vrijdag 12 oktober jl. 

 

Jullie doen het toch maar !! 

 

en bereiken ermee, dat vele oud-

medewerkers (sters) elkaar kunnen 

ontmoeten en een praatje kunnen 

maken. 

Dit is zeer waardevol. Het voelt zo 

vertrouwd aan om veel gezichten (van 

vroeger) te zien. 

  

Tevens lezen wij het blad Seconer 

graag. Er staat leuke en waardevolle 

berichtgevingen in. Ook blij zijn we met 

de InternetSite en de on-line 

berichtgevingen via Gerrit Kamperman. 

 

Veel succes, met de vriendelijke groeten 

van Mijnie van der Hoek 

 

mailto:berensvandenbesselaar@orange.nl
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Brengt dit jaar 

u meer dan verwacht, 

dan was dit 

de Seconer wens voor 

2008 

 

 

 

3.  Contributie Sociaal Fonds 
 
Als u lid bent van het Sociaal Fonds dient u jaarlijks contributie te betalen. U hebt daarvoor in 

augustus 2007 een schrijven ontvangen van het Sociaal Fonds met daarbij een machtiging tot 

automatische afschrijving van € 54,48 voor de contributie over het jaar 2008. Wanneer u 

denkt lid te zijn en u heeft geen machtiging ontvangen, neem dan contact op met Andrea van 

Seeters, telefoonnummer 0181-259357 (dinsdag, donderdag of vrijdag) 

Met eventuele vragen over het Sociaal Fonds kunt u ook terecht bij Andrea van Seeters op 

bovengenoemd telefoonnummer. 

 

Bestuur Seconer/Bestuur Sociaal Fonds 

 
4.  LNG terminal op de Maasvlakte 

 

 Oud Nerefco medewerker speelt belangrijke rol 

 
Een krantenbericht meldde eind december dat Gasunie en Vopak 800 miljoen euro steken in 

de aanleg van de eerste Nederlandse terminal voor vloeibaar aardgas (lng). De terminal komt 

op de Maasvlakte en is naar verwachting medio 2011 klaar voor gebruik. Het lng dat wordt 

aangevoerd met een temperatuur van min 162 graden Celsius zal na ontvangst, met koelwater 

van de nieuwe kolencentrale van Eon, worden opgewarmd tot gewoon aardgas. 

 

Bij de totstandkoming van dit project heeft onze oud-collega, Joop Jonkers, een belangrijke 

rol gespeeld. Joop verliet omstreeks 1998 min of meer gedwongen Nerefco, om zijn carrière 

te vervolgen bij Vopak. Naar nu blijkt op niet onverdienstelijke wijze omdat hij, als lid van de 

directie van Vopak een belangrijke rol heeft gespeeld in de onderhandelingen met 

leveranciers en afnemers. 

 

De ironie wil dat Joop in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook betrokken was bij de 

plannen die BP en Shell hadden voor de aanleg van een lng terminal op het terrein van de 

toenmalige BP raffinaderij. Zoals bekend ondervond dit project grote weerstand bij de 

omringende gemeenten en werden er als gevolg van die bezwaren extreem hoge 

veiligheidseisen aan de terminal gesteld. De hoge kosten van het project en de lage olieprijs 

van die tijd deden BP en Shell uiteindelijk besluiten om het project af te blazen.  



5 

5.  Van de Pensioenfondsen 

 

Pensioenfonds BP een stapje verder  
 

Door Theo Eijkman 
 

Het zal inmiddels iedereen bekend zijn dat per 1 januari 2007 de nieuwe Pensioenwet van 

kracht is geworden. Doel van deze wet is om de gepensioneerden inspraak te geven in het 

bestuur van de pensioenfondsen. Helaas hebben de gepensioneerden van de Raffinaderij hier 

nog niet veel van gemerkt. In mei werd gevraagd of men de voorkeur gaf aan een 

deelnemersraad of deelneming in het bestuur van de Stichting. In mijn bijdrage in de vorige 

uitgave van Seconer-nieuws berichtte ik hierover. 
 

Het feit dat het de rest van het jaar ijzig stil bleef was aanleiding voor het bestuur om een 

brief te richten aan het bestuur van het fonds met de vraag wanneer wij in de gelegenheid 

gesteld zouden worden kandidaten te stellen voor de vertegenwoordiging in het bestuur en 

hoelang de zittingstermijn zou worden. Tevens vestigden wij de aandacht op het feit dat met 

ingang van 1 januari 2008 een verantwoordingsorgaan aan het werk moet gaan.  
 

Met een schrijven van 5 december 2007 ontvingen wij antwoord. Twee leden van de VOBP 

(Vereniging van Oud BP medewerkers) zaten in het bestuur volgens eerder geldende statuten. 

De statuten zijn inmiddels aangepast aan de eisen die de Pensioenwet stelt. Bij de 

eerstvolgende wijziging in de samenstelling van pensioengerechtigden in het bestuur, zal de 

betrokkene namens de pensioengerechtigden worden gekozen. De procedure zal zijn dat de 

VOBP wordt verzocht kandidaten te stellen. Deze kandidaten zullen aan alle 

pensioengerechtigden worden bekend gemaakt. Deze kunnen, onder voorwaarden, 

tegenkandidaten stellen. 

De leden van het verantwoordingsorgaan worden rechtstreeks benoemd door de VOBP. 
 

Er is mij beloofd dat ik een exemplaar van de nieuwe Statuten toegestuurd zal krijgen. Ik heb 

dit nog niet. Ongetwijfeld zal hierin ook de zittingsperiode van de vertegenwoordigers 

genoemd worden. 

De wet spreekt ook nog van een visitatiecommissie. Dit is geen dringende aangelegenheid. 

Hierover wachten wij nadere gegevens af. 
 

Conclusie: De start van de uitvoering van de Pensioenwet heeft heel wat voeten in de aarde, 

maar ik verwacht dat na enige tijd, na wat gewenning, de zaak soepel gaat lopen.  

 

Spreekuren Pensioenfonds Nerefco 
 

Op de volgende data worden er weer spreekuren gehouden. 
 

Dinsdag 12 februari  van 11.00 tot 13.30. Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2. 

Dinsdag 11 maart van 11.00 tot 13.30 uur. Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2. 

Dinsdag 8 april van 11.00 tot 13.30 uur. Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2. 
  

Aan Mieke Wit kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken 

overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. Indien u gebruik wilt maken van een 

van de spreekuren wilt u dan contact opnemen met mevrouw A. de Keijzer  van PVF 

Achmea? Zij zal dan het exacte tijdstip met u afspreken. U kunt mevrouw De Keijzer 

bereiken op telefoonnummer 020-6074982. 
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Pensioenoverzichten 
 

Bij de Nerflexers zijn begin november de pensioenoverzichten 2006 op de deurmat gevallen. 

Goed nieuws voor met name diegene die niet eerder een overzicht toegestuurd heeft gekregen 

of wie eerder dit jaar een verkeerde opgave over 2006 heeft ontvangen. Deze 

pensioenoverzichten hebben betrekking op de basisregeling. Hiermede wordt een periode 

afgesloten waarin onduidelijkheid bestond over de juistheid van de bestanden. Kortom, wat er 

nu op de opgaven staat vermeld is juist. Als u na het ontvangen van deze pensioenopgave 

vragen hebt, dan kunt u deze stellen tijdens een van de pensioenspreekuren die regelmatig 

worden gehouden. Voor de data en tijdstippen verwijzen wij naar de website van het 

pensioenfonds. Ook kunt u vragen stellen via het emailadres van het pensioenfonds. Deze 

adressen vindt u op de pagina met contactadressen achter op dit blad. Op korte termijn wordt 

pensioenoverzicht 2007 vervaardigd. 

 

Pensioenplanner 
 

In december 2007 is de pensioenplanner in gebruik genomen. Met behulp van deze planner is 

het voor de deelnemers aan de pensioenregeling mogelijk om zelf de effecten van de 

flexibiliseringmogelijkheden van de pensioenregeling te berekenen. Denk hierbij aan het 

berekenen van het effect van een vervroegde pensioendatum, de hoog- laagregeling, het effect 

van uitruil van nabestaandenpensioen etc. In deze planner kan tevens de eventuele Nerflex 

verzekerde aanspraak (hierover hebben voormalige 1991 deelnemers enige tijd geleden van 

HR&O een opgave ontvangen) maar ook het bedrag elders verzekerd (BP en Texaco), 

aanspraken bij pensioenfondsen uit het verleden en de excedentregeling worden betrokken 

(hierover ontvangt u per kwartaal van Aegon Bank de overzichten indien aan de 

excedentregeling wordt deelgenomen).  

 

De pensioenplanner is te zijner tijd te vinden op de website van het pensioenfonds. Op deze 

site kunt u op dit moment al vinden de reglementen, statuten en allerlei andere belangrijke 

informatie die met pensioenen te maken hebben. 

 

Nieuwe naam pensioenfonds 
 

Per 1 januari 2008 wordt de naam van het pensioenfonds in overeenstemming gebracht met de 

nieuwe naam van de raffinaderij. De naam per 1 januari a.s. zal zijn; Stichting Pensioenfonds 

BP Raffinaderij.  

 
 

☻ 
 

Roken is geen pretje meer. 
 

Wie niet buiten roken kan moet maar buiten roken. 
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6.  Jan Althof 
      

Bloedgroep  : Texaco  
Nerefco factor : Negatief 

 
Jan Althof is bij Nerefco eigenlijk altijd een “Pernisser” 
gebleven. Hij behoort tot de groep Texaco mensen die na 
hun emigratie naar Europoort zich op deze locatie nooit 
volledig hebben thuis gevoeld. 
 
Een openhartig verslag van iemand met het hart op de tong.  

 
Door Piet van Kessel en Nico ter Horst 

 

“Omdat ik zo goed kon leren, ben ik in de derde klas van de Mulo van school gegaan”, begint 

Jan Althof raadselachtig zijn verhaal. “Dat kwam zo”, vervolgt hij. “Mijn overgangsrapporten 

waren altijd prima, vóór de Kerst deed ik het altijd rustig aan, met als gevolg een slecht 

kerstrapport. Daarna schoot ik weer in de versnelling en ging met goede cijfers over enz. In de 

derde klas zei mijn vader tijdens de Kerst: “Als je op school toch niks doet Jan, kan je beter 

maar gaan werken!” De knaken waren belangrijk en vaders wil was wet.   

Aan de overkant van onze straat in Utrecht was het hoofdkantoor van de DETAM gevestigd. 

Binnen 1 minuut was ik daar op mijn werk en tussen de middag gewoon bij moeder thuis, 

lekker comfortabel. Maar toch, na negen maanden postkamer hield ik het er als jonge hond 

niet langer uit en stapte over naar een fabriekje in de stad waar clichés voor drukkerijen 

werden gefabriceerd. Dit fototechnische proces vond plaats in een donkere kamer met zwak 

roodgekleurde verlichting. Ik zat daar dus dag en nacht in het duister, behalve dan wanneer de 

chauffeur van de stadsbus lijn 17 aanbelde om clichés op te halen die hij tijdens zijn stadsrit 

door Utrecht, bij de diverse drukkerijen afleverde. Openbaar vervoer en koeriersdienst 

tegelijk. Armoede maakt vindingrijk. 

  

Eigenheimers  

Mijn vader was nog een ouderwetse aardappelboer die zijn aardappels en fruit huis aan huis 

verkocht. “Als je het daglicht weer wil zien, kom je mij maar helpen”, sprak hij 

aanmoedigend. En zo geschiedde. Dat werd sjouwen en afzien met balen afkokers (70 kg) en 

eigenheimers, maar toch ook weer niet zo erg als bij mijn volgende baantje als melkboer, bij 

de VUMI, de Vereenigde Utrechtse Melkindustrie. In de winter veranderde de melk in 

schepijs. Wat heb ik toen kou geleden, als ik er aan terugdenk gaan mijn vingers weer 

tintelen. Ondertussen haalde ik wel via de avondschool de bijbehorende vakdiploma’s. Zoals 

het vakdiploma Aardappelen, Groenten en Fruit, Tabak en Kruidenierswaren, Vers Vlees en 

Vleeswaren. Deze laatste was bedoeld voor het runnen van een vlees(waren)afdeling in een 

supermarkt. Het diploma Handels Avond School was zelfs inclusief middenstandsdiploma. 

Eigenlijk was ik klaar voor de Middenstand, desondanks tekende ik toch een contract voor 

vier jaren bij de Landmacht als Kort Verband Vrijwilliger (KVV-er). Het voordeel van dit 

vrijwillige dienstverband was, dat ook over de periode van je dienstplicht salaris werd 

uitbetaald. Door op 26 april 1968 te trouwen, werd mijn salaris aanmerkelijk verhoogd en 

tevens kreeg ik een veel hogere einduitkering bij Defensie. Een “win-win situatie” noemen ze 

dat tegenwoordig. Toch heb ik na de vierjarige militaire diensttijd mijn verzamelde vakkennis 

kunnen toepassen. Eerst als “Chef groenten en fruit” bij supermarkt IJff te Bilthoven en 
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daarna bij de Gruijter (Piet den Dief). Daar heb ik het in de periode 1970-1973 zelfs tot 

bedrijfsleider geschopt. 

 

Katalysator  

In 1973 maakte ik op 26-jarige 

leeftijd een definitieve overstap uit 

de grutterij naar de Procesindustrie. 

Het gejaagde bestaan als slovende 

middenstander, nooit klaar en geen 

tijd voor ’t gezin met  kinderen, 

werd ingewisseld voor een veel beter 

betalende vaste baan bij de 

katalysatorfabriek Harshaw Chemie 

in de Meern. De ploegendienst deed 

daar nog een schepje bovenop. In 

deze fabriek werden ondermeer de 

platina-rhenium cathalyst 

vervaardigd die ik later ook bij 

Texaco en Nerefco zou aantreffen. Misschien nog wel van eigen fabrikaat. Met mijn diploma 

Chemisch Vakman op zak solliciteerde ik in 1976 bij de Chevronraffinaderij in Pernis. Deze 

sollicitatie luidde voor mij een periode in van 30 jaar olieraffinage bij 

Chevron/Texaco/Nerefco, waarvan 23 jaar als Headoperator. In de beginperiode haalde ik ook 

Vapro A en B. Daarna ben ik voor mezelf gaan studeren zoals te zien is op mijn CV die onder 

“Contact” op mijn website staat. 

De prettigste tijd was voor mij zonder twijfel de Chevronperiode. Chevron was nog zo’n 

ouderwetse royale oliemaatschappij. Natuurlijk ging het ook hier om geld verdienen, maar de 

geest in het bedrijf was die van olie en raffineren. De opvolger Texaco bleek een 

oliehandelaar-, een Trader te zijn. Bij Texaco sprak men uitsluitend over geld, 

winstmaximalisatie en bezuinigingen. Investeringen bleven uit waardoor de ontwikkeling van 

de Texaco fabrieken achter bleef.  

De sfeer onder het personeel was traditioneel goed en had een gemoedelijk soort familiaal 

karakter. Dat kwam in de eerste plaats door de platte organisatiestructuur bij dit Amerikaanse 

bedrijf. De aanspreekafstand tussen de werkvloer en de leiding/directie was gering. Ook het 

feit dat diverse fabrieken een eigen controlekamer bezaten, van waaruit door een vaste 

shiftbezetting het proces werd gestuurd, gaf het personeel het gevoel een eigen zaak te 

runnen. Eigen initiatief en ideeën werden altijd bijzonder gewaardeerd. 

 

Elk voordeel hep z’n nadeel 

Het nadeel van dit voordeel was wél, dat door deze “monokultuur” van vaste shiftbezettingen, 

de onderlinge uitwisseling van operators werd bemoeilijkt. Ik vertel dit eigenlijk om de lezer 

een idee te geven dat het openbreken van deze geheel eigen cultuur vooral bij de ouderen op 

onbegrip en tegenstand stuitte. Het ging toch altijd prima zo !? Alleen de jongsten met nog 

maar een prille binding met de Texaco raffinaderij hadden geen enkele moeite de 

veranderingen die de joint venture met de BP raffinaderij met zich meebracht. Niet alleen de 

ouderen hadden verder ook moeite met de dominantie van een opgedrongen verticale 

machtsstructuur (Engels) die met z’n baasspelende baasjes en een afrekencultuur de dienst 

gingen uitmaken.  Een zekere baas, die altijd schreeuwend converseerde, vond bijvoorbeeld 

zichzelf en het FCCU personeel verheven boven dat van de crude-units, dan volgde oil-

movement direct gevolgd door de immigranten uit Pernis. Deze hautaine houding heeft de 

integratie bepaald niet bevorderd. Mannen met soms wel 30 jaar ervaring bij de raffinaderij 

van Pernis werden door bovengenoemden soms als analfabeten behandeld. 
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Bliksemafleider 

Het voordeel van een “grote mond” is dat je in ieder geval gehoord wordt. Het nadeel is 

eveneens dat je gehoord wordt. Baasjes houden niet van een uitgesproken mening en zeker 

niet als deze niet de hunne is. Ik besef nu wel dat ik van mezelf een bliksemafleider maakte 

door altijd met mijn mening klaar te staan. Toch was mijn oordeel meestal feitelijk 

geargumenteerd en niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar wie kaatst kan de bal verwachten. 

Eens kreeg ik de bal echter zo hard terug dat het wel een kanonskogel leek die me lelijk heeft 

beschadigd. 

 

Een opstartincident 

Op een dag werd door onze ploeg de Cat.Reformer opgestart. Bij die opstart pasten wij een in 

de praktijk iets “aangepaste” procedure toe. Deze manier werd ook door andere ploegen 

gebruikt en tot dat moment niet door de supervisie afgewezen, in ieder geval gedoogt. Het 

bleef desalniettemin een opstartwijze die niet conform de beschreven procedure was. Ik 

spreek nu over een tijd dat er op onderhoud en zeker op preventief onderhoud erg beknibbeld 

werd. Ieder herinnert zich nog wel de periode van: knelband hier, knelband daar, knelband 

overal. Tijdens deze opstart bleef één van de fuelgaskleppen door vervuiling vast zitten. 

Plotseling  klapte deze klep  helemaal open, de gasstroom  blies de waakvlam  uit en ontplofte 

even later hevig. Het fornuis werd hierdoor flink beschadigd. Iedereen kwam gelukkig met 

een eveneens hevige schrik, vrij! 

 

 
De werkkamer van Jan waar hij veel tijd besteedt aan zijn website. Op de achtergrond maakt 
Nico ter Horst reclame voor WWW.althofweb.nl.  
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Voor de opstartploeg, voor de superieuren en voor het bedrijf was dit een nare zaak. Van 

onderaf naar boven moest ieder bij iedereen verantwoording komen afleggen. Dat is ook 

gebeurd. Het vreemde is echter dat Jan Althof als enige een disciplinaire straf kreeg 

uitgedeeld, en wel in de vorm van een ernstige negatieve aantekening in zijn staat van dienst 

die dicht tegen ontslag aanleunde. De kool en de geit waren gespaard maar de zondebok werd 

wel aangewezen. Een kaart uit persoonlijke rancune van iemand die met mij nog iets af te 

rekenen had. In deze kwestie moest ik mij zelfs juridisch bij laten staan tegen mijn eigen 

werkgever. Iets wat in de cultuur van Chevron nooit nodig zou zijn geweest. 

Tijdens deze spannende conflictperiode waarin ik spitsroeden liep en mijn vrouw door 

hartproblemen en herseninfarcten al sinds 1995 ernstig gehandicapt was, raakte ik 

overspannen. Ik trok het niet langer. Op een keer viel ik zomaar vanachter mijn PC 

bewusteloos op de grond. Ernstige conversieverschijnselen zij de specialist, een dieptepunt in 

mijn leven. Het was dan ook in die periode dat ik verzocht heb om mij terug te plaatsen in de 

rang van operator zonder leidinggevende verantwoordelijkheid en zo geschiedde. Dit in de 

veronderstelling dat hiermee de druk wat van de ketel zou raken. Achteraf zonde en onnodig. 

 

Schoolmeester 

Een goeie tijd was mijn periode bij de afdeling Training van Piet Bout. Samen met Piet, John 

van de Aa, en o.a. Peter Roos, schreven we handleidingen, studiemateriaal voor operators en 

ook opstartprocedures, om dat woord nog maar eens te gebruiken. Ik vond het heerlijk werk 

en het paste mij als een maatpak. In een porto-cabin bij het Maaspaviljoen in Pernis hebben 

we in 1994 en 1995 wel 12 tot 18 maanden aan dit karwij gewerkt. Wat mij betreft was dit de 

leukste periode bij Nerefco. 

Bij dit soort werk stak de onderwijzer in mij weer zijn kopje op. Ik was eigenlijk een A-man 

in een B-beroep. Het hoofdkenmerk van de schoolmeester bezit ik al: Eigenwijs. Het 

onderwijs zit ook wel in de familie want mijn dochter is onderwijzeres in het basisonderwijs. 

Ik loop wel eens bij haar aan onder schooltijd en mag dan bijvoorbeeld een half uurtje 

rekenles geven. Ik teken dan mijn hand met vingers op het bord, (de hand van de meester) en 

ga daar dan mee rekenen. De kinderen vinden het leuk, rekenen met de vader van de juf. De 

juf heeft even tijd voor wat anders en de inval meester is een half uurtje gelukkig. 

 

Nerflex 1 januari 2007 

Het vervroegd pensioen geeft me de 

rust en de gelegenheid om te lezen en te 

reizen met mijn  motorfiets, een 

Yamaha FJR1300a. Voor familie en 

kennissen zet ik mijn reisverslagen plus 

veel foto’s op de website: 

WWW.althofweb.nl. Ook op de 

raffinaderijen te Pernis en Europoort 

heb ik veel gefotografeerd. Na de sloop 

van de raffinaderij in Pernis is het voor 

mij en mijn oud-collega’s hierdoor toch 

nog mogelijk om op de website over de 

oude plant te dwalen. Ook van de 

Nerefco raffinaderij in Europoort staat een serie foto’s op het “althofweb” waarbij vooral de 

windmolens erg fotogeniek blijken. 

Mijn pensioenvrijheid stelt me in staat om mijn interesses uit het verleden weer eens op te 

pikken. Zo ben ik weer opnieuw begonnen met de cursus “Vergelijkende filosofie” en volg ik 

Spaanse les in Utrecht. Van de zomer ga ik vermoedelijk weer naar Spanje om het geleerde in 

praktijk te brengen. Voor mij is deze tijd een redelijk goede tijd, die wel grote beperkingen 

http://www.althofweb.nl/
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kent vanwege mijn gehandicapte echtgenote. Niet meer hoeven werken, een ruime 

belangstelling gecombineerd met een redelijk goede gezondheid plus de drang en gelegenheid 

om te reizen, maken het leven voor mij de moeite waard. Het verleden is geleefd, daar valt 

niets meer aan te veranderen maar dat stukje toekomst in redelijke vrijheid ziet er goed 

uit………….! 

 

Groeten van Jan Althof en tot ziens op WWW.althofweb.nl 

 
 
7.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 
 

Nieuwe stoomketel voor BP Raffinaderij Rotterdam 
 

BP wil een grotere betrouwbaarheid van 

de stoomvoorziening op de raffinaderij 

en heeft daartoe een nieuwe stoomketel 

besteld. 

De nieuwe ketel komt van CMI België 

en is over water naar de raffinaderij 

vervoerd. Op dinsdag 6 november kwam 

het transport bij BP RR aan. 

 

Na het hijsen vanaf de barge door 

Mammoet, werd de ketel op wagens 

geplaatst en via poort 1 over het 

raffinaderij terrein vervoerd. De ketel 

werd vervolgens geparkeerd op de 

parkeerplaats bij het warehouse. 

 

 Vervolgens werd de ketel, die door het 

leven zal gaan als “Stoomketel 1004”, op 

woensdag 7 november over de leidingen 

gehesen en op donderdag 8 november op 

zijn plaats gezet in de Foster Wheeler 

area.  

 

 
De nieuwe ketel wordt van de barge 

gehesen en klaar gezet voor transport 
naar de Foster Wheeler area.  
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Versterking FCCU Maintenance 
 

“De afgelopen periode is er op de FCCU een "top prestatie" behaald op het gebied van de 

FCCU availability. Echter, juist vanwege alle inspanningen met betrekking tot "keep the unit 

running", is er te weinig focus geweest betreffende de implementatie van het WIN proces en 

maintenance engineering”, aldus Peter Dijkgraaf, Refinery Teamleader Maintenance.  

 

Om zowel de korte termijn als de lange termijn te borgen, is besloten om de huidige functie 

van Herman Dijkstra tijdelijk op te splitsen. Herman Dijkstra zal de functie van FCCU 

Engineering Head gaan vervullen terwijl Henk van der Meer is benoemd in de functie van 

FCCU Maintenance Head. Doelstelling is dat na de FCCU TAR 2009 de organisatie weer 

terug gaat naar de oorspronkelijke organisatievorm. 

 
Naphta Hydrotreater Modules komen er aan 
 

De constructie voor de nieuwe NHT unit vordert gestadig nu de eerste “Piperacks” op hun 

fundaties zijn gehesen. De NHT plant is voor een groot gedeelte opgebouwd uit modules die 

in grote Constructie hallen in Hoboken (nabij Antwerpen) worden geprefabriceerd. Op 23 

november werden de eerste vijf modules op een schip geplaatst om via het water naar de 

Dintelhaven en vervolgens naar site te worden getransporteerd om op de plek te worden 

gehesen. Het transport van de volgende modules staat gepland voor eind december en begin 

januari. 

  

 
 

De constructiehal in Hoboken waar de diverse modules van de NHT plant worden gebouwd. 

 



13 

BP start project rondom CO2 neutraal autorijden 
 

“Twintig procent van alle CO2 uitstoot in Nederland is afkomstig van het wegvervoer”, aldus 

Hendrik Muilerman, Fuels Manager van BP Nederland. “Het praktische en non-profit 

programma targetneutral geeft weggebruikers de kans om op een eenvoudige manier zelf iets 

te doen aan het probleem van klimaatverandering”. Door zich aan te melden op de website 

www.targetneutral.nl, kunnen zij via een eenvoudige rekenmethode hun jaarlijkse CO2 

uitstoot bepalen. Het programma stelt vervolgens vast welke financiële contributie nodig is 

om deze uitstoot elders te neutraliseren. De bijdragen van de deelnemers aan het programma 

worden vervolgens geïnvesteerd in wereldwijde projecten die CO2 uitstoot beperken. Een 

gemiddelde auto die 16.000 kilometer per jaar rijdt, genereert ongeveer drie ton CO2, genoeg 

om een grote luchtballon mee te vullen. Het neutraliseren van deze uitstoot via Targetneutraal 

kost ongeveer 30 euro per jaar. 

 

Nieuwe uitdaging voor Roparun 
  

Ook het BP Roparun Team gaat mee met zijn 

tijd en heeft in samenwerking met de afdeling 

CPA een nieuw, en herkenbaar Logo 

ontworpen. Uit dit logo blijkt duidelijk de 

verbondenheid van het Roparun team met de BP organisatie. Daarnaast komt duidelijk het 

credo van het team naar voren: Blijf Positief. 

  

Met dit credo speelt het team in op het doel van de Roparun namelijk: “trachten leven toe te 

voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Het 

blijft echter niet bij een nieuw logo. In 2008 staat het Roparun Team voor een geheel nieuwe 

uitdaging. In 2008 doet het Roparun Team namelijk voor de 10e keer mee met het estafette 

hardloopevenement dat voert van Parijs naar Rotterdam over een afstand van 570 km! De 

uitdaging zit hem er niet dat 8 lopers onder begeleiding van 8 fietsers, 2 masseurs, 2 cateraars, 

2 chauffeurs en een teamcaptain die afstand hardlopend gaan afleggen, maar dat we in 2008, 

i.v.m. het jubileumjaar, de hoogste opbrengst ooit willen gaan binnenslepen. 

  

“Kick-off” Roparun 2008 

 Op zaterdag 8 december 2007 is door de organisatie van de Roparun de eerste team 

bijeenkomst georganiseerd in Ahoy Rotterdam. Dit is zeg maar, om in het Roparunjargon te 

blijven, de kick-off van de Roparun 2008. Hoewel voor vrijwel alle deelnemende teams de 

voorbereidingen al volop ingang gezet zijn, is dit de eerste keer dat een delegatie 

“Roparunners” (zo ongeveer 400 mensen) bijeenkomt om het sluimerende en heel 

aanstekelijke Roparun “virus” weer wat aan te wakkeren. Heel aanstekelijk, omdat wanneer je 

er in aanraking mee bent gekomen, het onmogelijk is om hier weer van af te komen en het 

leidt tot een ernstige vorm van verslaving. Steeds meer mensen raken hieraan verslaafd, en 

inmiddels hebben zich 253 teams ingeschreven, waarmee het eerste record alweer is 

gevestigd. 

 

In vogelvlucht heeft de stichting Roparun de aanwezigen geïnformeerd over de projecten die 

ze met de geweldige opbrengst (€ 3,7 miljoen) van de vorige editie hebben kunnen realiseren. 

Alle projecten hebben betrekking op het motto van de Roparun: "trachten leven toe te voegen 

aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven" en hebben tot 

doel het leven van kanker patiënten iets te veraangenamen. Breng eens een bezoek aan 

http://www.targetneutral.nl/
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www.roparun.nl en verbaas je over de enorme diversiteit aan doelen die de stichting 

ondersteunt en realiseert.  

 

Het volgende punt op de agenda was het verhaal van José Wognum. (haar verhaal staat ook 

op www.roparun.nl) José is een kanker patiënt, die de strijd tegen haar ziekte haar  “eigen 

Roparun” noemt. En dan is het stil in de zaal, 400 mensen en het is muis en muis stil. Alleen 

de stem van die mevrouw op het podium, een op en top positief mens dat vertelt over haar 

persoonlijke roparun tegen de kanker in haar lijf. Ontroerend, ongelooflijk indrukwekkend, 

inspirerend en motiverend. Als we dan, aan het eind van het verhaal, een applaus krijgen van 

die ene mevrouw op het podium, als dank voor wat wij (lees Roparun) voor haar betekenen, 

dan lopen de koude rillingen over je lijf. Dan weet je weer waarom je zo’n idioot bent die gaat 

lopen van Parijs naar Rotterdam. Dan weet je weer waarom je aan het einde van de rit weer 

zoveel mogelijk geld wil overmaken aan de stichting Roparun. Het virus is wakker en actiever 

als nooit tevoren.  

 

Ook het BP Roparun-team is volop in voorbereiding voor de Roparun 2008. Een speciale 

editie, want we doen voor de 10e keer mee, een mijlpaal dus. Binnen het team zijn nog enkele 

plaatsen vacant. Ben je geïnteresseerd als begeleider en/of loper, meldt je dan even bij de 

teamcaptain (annepiet.stellingwerf@bp.com). Alle hulp is welkom. Wees wel gewaarschuwd 

voor de gevolgen, want verslaving is onvermijdelijk!  

 

Zo zien Roparunners eruit bij de finish op de Coolsingel in Rotterdam, als ze 43 uur en 29 
minuten ervoor zijn gestart in Parijs. 

 

Ja hoor, we hebben het gehaald 
 

Op 20 december van het vorige jaar bereikte de BP Raffinaderij een mijlpaal binnen het 

Recruitment project. Maar liefst 101 nieuwe medewerkers zijn er in 2007 aangetrokken. En 

dat betekent dat dit element binnen de Gainsharing is behaald, want de target voor 2007 was 

ook 101. Het moge u duidelijk zijn dat dit resultaat het gevolg is van een enorme 

samenwerking én inspanning van vele partijen binnen de raffinaderij. En daar is het 

Recruitment team dan ook extra trots op. En om even precies te zijn: 81 collega's zijn 

afkomstig van 'buiten' BP RR en 20 collega's hebben ervoor gekozen om intern te solliciteren 

en een nieuwe uitdaging aan te gaan. 

“We blijven natuurlijk niet stil zitten want ook volgend jaar gaan we weer op zoek naar 

nieuwe collega's maar deze zijn binnen!” aldus het projectteam Recruitment van BP 

Raffinaderij Rotterdam.  

http://www.roparun.nl/
http://www.roparun.nl/
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8. 

HHeerriinnnneerriinnggeenn  aaaann  ddee  RReeььnniiee  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
HHeett  wwaass  wweeeerr  eeeenn  

ggeessllaaaaggddee  rreeььnniiee,,  

nniieettwwaaaarr!!??    

OOpp  ddeezzee  ppaaggiinnaa  

kkuunntt  UU  nnoogg  eevveenn  

wwaatt  aaaarrddiiggee  

mmoommeenntteenn  vvaann  

ddiiee  ddaagg  iinn  UUww  

ggeehheeuuggeenn  

tteerruugghhaalleenn..  WWee  

hheebbbbeenn  ddeezzee  

ppaaggiinnaa  iinn  ddiitt  

nnuummmmeerr  ooppggeennoommeenn  oomm  UU  oopp  ddee  hhooooggttee  ttee  sstteelllleenn  vvaann  hheett  

ffeeiitt  ddaatt  eerr  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee  ((wwwwww..sseeccoonneerr..nnll))  nnoogg  vveeeell  

mmeeeerr  ffoottoo’’ss  bbeekkeekkeenn  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

VVeeeell  pplleezziieerr  oopp  ddee  wweebbssiittee!!  

http://www.seconer.nl/
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99.  Rijmen door © John Van Der Aa 

 

DAAR KOMEN DE SCHUTTERS 

De schutterij geeft hem plezier. 

Daar wordt geen bloed vergoten. 

Maar wegens al het bier, 

Is hij wel aangeschoten. 
 

ZEEMAN 

Twee jaar was hij van huis geweest. 

Naar andere vrouwen nooit gekeken. 

Twee jaar had hij een reine geest. 

Hij was nog nooit bezweken. 

Terug weer thuis zag hij 't wel zitten, 

Toen hij te bed kwam met een stijve. 

Maar zijn vrouw zei "ga maar pitten, 

Het moet een aardigheidje blijven." 

CORRIDA 

De torero had pech. 

Hij ligt dood op de baar. 

De stier is onderweg. 

Naar 't abattoir. 
 

PAARDENRENNEN 

Ik wed op volbloed, bles of vos. 

Maar altijd is het toto-loss. 
 

SAHARA 

Ik zag eens onverwacht 

Een landloper in de woestijn. 

Tot ik bedacht, 

Dat het een zandloper moest zijn. 

BAR 

Ze paaide mij met zoet gezeur. 

Terwijl ze op een barkruk was gezeten. 

Ik zei alleen maar " tout à l'heure". 

Want ik had pas gegeten. 
 

BRANDKASTENKRAKER 

Onvoldoende bijdehand, 

Zit ik hier met de last. 

De politie is weer uit de brand. 

En ik weer in de kast. 
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10.  Een vuistregel bij Oilmovement/Off sites (slot) 
 

Appels  X  Peren   =  Pruimen 
 

In de vorige Seconer-nieuws verbaasden we ons 

erover dat Wally Vreke zomaar “uit ’t hoofd” de 

inhoud van een flinke crude-leiding kon berekenen.  
 

Volgens Wally is die inhoud: het kwadraat van de   

diameter van de leiding in Inches x 0,5  x  de lengte 

in Meters = Liters.   ½  (Ø inches)² x meters = liters. 
 

Nagerekend met de formule uit het schoolboekje 

klopt dit inderdaad heel aardig en zeker als handige 

vuistregel werkt ie uitstekend. Tot zover het bekende 

deel van de appels en de peren. 

Het mysterieuze pruimen deel vraagt zich af:  

Waarom of waardoor klopt die eigenaardige 

berekening zo precies? 
  

Bij Wikipedia op het Internet was Wally niet bekend. Dus deed Seconer-nieuws een oproep 

aan het Technisch intellect onder de lezers om het rekenmysterie op te lossen. Per slot van 

rekening is een olieraffinaderij één grote kluwen van leidingen, inches en liters. De oproep 

aan het Seconer intellect was niet tevergeefs want ze hebben alle drie gereageerd en 

vervolgens een heldere uitleg gemaild. In de volgorde van binnenkomst komt de eer toe aan: 

Dhr. Han Grinn, Huib Marsman en Heleen Strik.  

 

Een pijp met een diameter van D inch 

De doorsnede van die pijp (oppervlakte) in dm2 kan je uitrekenen en is: 
 

π/4 × D ×0,254 × D en 0,254 
 

Er zitten in deze formule een aantal vaste factoren namelijk: π/4 en 2 keer 0,254 en het 

product van die vaste factoren is 3,14/4× 0,254×0,254 = 0,0506. De doorsnede van de pijp is 

dus: 

D × D × 0,0506. 

 

Als die pijp nu 1 meter lang is (10 decimeter) dan is de inhoud van dat stukje leiding in liters: 
 

D × D × 0,0506 × 10, afgerond is dat D × D × 0,5. 
 

Als de lengte bijvoorbeeld 300 meter is moet je dat getal met die lengte vermenigvuldigen om 

de inhoud te krijgen en dat klopt precies met die vuistregel: 
 

het kwadraat van de pijp in inches maal 1/2 maal de lengte in meters. 
 

Waarom/waardoor 

Door het toeval dat het product van de vaste factoren in de formule, het eenvoudige getal van 

(na afronding) 0,5  oplevert maakt de formule tot een hoofdrekenformule die ogenschijnlijk 

nergens op slaat en toch klopt!  
 

Dank aan de inzenders en Wally bedankt voor deze breinbreker. 

PvK. 
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11.  Jacomijn met Nerflex 
 

☺Een leven van welzijn en zorg, waarvan Welzijn met een Hoofdletter. 

 
Met één grote stap, stap je dan vanuit een werkzaam leven in een leven van welzijn en zorg. 
 

Je kijkt er al een hele tijd naar uit. Als ik 60 wordt, stop ik. 
 

Helemaal niets meer moeten. Dat houdt in: later opstaan, koffie leuteren, in wat voor 

stemming is je partner. Hadden we toch nog naar de cursus “pensioen in zicht” moeten gaan? 

Eigenlijk besef je niet dat je in het voorportaal van een ander leven komt. Een leven gericht 

op de zogenaamde Seniorenleut. 
 

Wat zie je om je heen en waarover praten zij, (die drie daar op het hek ………). 
 

Nou, kunstheupen en -knieën. De mantelzorg belt bij je buren. Wat zijn er veel rollaters in je 

omgeving, nooit opgevallen. Scootmobiels vliegen voorbij. Als we gaan overwinteren nog te 

veel van die karretjes. Trouwens, wat kan het in de winter koud zijn in Spanje. 
 

Bij je talrijke bezoeken aan het verzorgingshuis, zie je dat gebrekkige zaken toch een 

belangrijke rol gaan spelen. Hoe ga jij dit later oplossen?  

Een constatering, waar je in je werk weinig van merkt. Een soort hoofdrol, wat in je werk een 

bijrol is. Daar spelen andere zaken een rol. Bijvoorbeeld; hoe functioneer ik hier, hoe ga ik 

met collega’s en m’n baas om, een leven van voldoening, met soms een onvoldoende.  
 

Jacomijn, “wat doe je zoal?” vragen de mensen dan aan mij. 
 

Nou genieten hé, reisjes maken, schilderen. Maandagmorgen om 09.00 uur Nordic Walking, 

ploeteren met stokken door bos en duin. Een andere keer, Spinning in het zwembad. Nee, 

geen spinnen in het zwembad, maar een hometrainer die in het water staat en waarop je mag 

fietsen. Leuk hoor! 
 

Toch nog niet alle boeken uitgelezen. Met mijn echtgenoot naar winkelcentra’s; niet te 

spreken van Aldi en Lidl, waar de grijze kleur toch de overhand vormt en er gerommeld 

wordt in van die grote bakken, waarin je allemaal onnuttige spullen vindt. Van je voornemen 

om Frans en Spaans via een CD-rom te leren komt niet zo veel terecht. Wel, heb je die 

langverwachte cursus kunstgeschiedenis gedaan, maar de vervolgcursus laat een beetje op 

zich wachten. Lange strandwandelingen worden uitgesteld. Echter, vanaf heden ga ik dit 

allemaal anders doen en dan…... gaat de telefoon……., mam…. kun je?….… .en twee blonde 

lieverdjes, verwelkomen me uitbundig.  
 

Lieve mensen, ik heb het heerlijk naar mijn zin thuis, maar om nou veel geld in een 

zogenaamde levensloopregeling te stoppen? Jacomijn heeft geen zorgelijk leven, maar het is 

wel een soort van voorportaal naar een leven,  waarbij met name door de media de Zorg en 

Zorginstellingen, een belangrijke rol zijn gaan spelen. 
 

En ……. soms als ik voorbij de Raffinaderij rijd, de fabriekinstallaties in de gloed van de 

ondergaande zon zie, bekruipt mij een licht gevoel van heimwee, dan voel ik me trots dat ik 

hiervan deel heb mogen uit maken. 
 

Een vriendelijke groet van Jacomijn. 
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12.  Licht in het donker 

 
Door Nico ter Horst 

 

De vroeger veel belovende ontwikkeling van Katwijk, het had een Europoort kunnen zijn, 

werd wreed verstoord door de geweldige stormvloeden die ons land toen hebben geteisterd. 

 

Vooral rond het jaar 860 was er een zo hevige overstroming, dat alle bomen omvielen, van 

Katwijk tot Nijmegen. Er kwam zo veel zand in de monding van de Rijn dat deze, net als vele 

andere rivieren in ons land, een zuidelijker weg ging volgen. 

  

De grote massa van het Rijnwater vloeide toen door de Lek naar de Maasmond en maakte de 

voor grotere schepen geschikte vaarweg naar Utrecht te ondiep. In de middeleeuwen en ook 

daarna bleef voor Katwijk het enige behoud: de visserij. 

 

Ten behoeve daarvan was er al vóór 1605 een vierboet, die echter steeds meer door de 

oprukkende zee werd bedreigd. In het jaar 1605 werd een verzoekschrift ingediend bij de 

Prins der Nederlanden voor het bouwen van een nieuwe vierboet. Het werd een lange 

procedure (het gaat nu wel iets sneller) maar 23 jaar later, in 1628 werd er gunstig beslist. 

 

Ook bij Noordwijk, al in 1444 en bij Zandvoort en Wijk aan Zee zijn ooit vissersvuren 

geweest. Tegelijk met de verandering van de loop van de Rijn is het eiland Texel ontstaan, 

hierdoor ontstond het Marsdiep. Op het eiland Texel zijn het vooral kerktorens geweest die de 

zeevarenden als merken dienden, zoals de toren  van  “De Westen” in 1414 reeds aanwezig, 

maar in 1859 weer afgebroken. En de toren van “Den Hoorn” waarvoor de dienst loodswezen 

nog heel lang een deel van de onderhoudskosten heeft gedragen. 

 

Oostelijk van Texel was een voor de zeevaart belangrijke opening tussen de Wadden- 

eilanden, namelijk het Vlie tussen Vlieland en Terschelling. Op 28 september 1326 werd in 

Kampen een oorkonde getekend waarbij ene Claes Richter van der Schellinghe met de stad 

Kampen overeen kwam een vuurhuis en merken op te richten om schade aan lijf en goed bij 

het inzeilen van het Vlie voor de handel op Kampen te voorkomen. 

 

In de 14e eeuw lag het zwaartepunt van de handel en scheepvaart vooral in het oosten van ons 

land, met langs de IJssel de Hanzesteden Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen. 

Noordelijker Bolsward en Groningen, zuidelijker Nijmegen, Roermond en Venlo. 

 

Bron: Vuurtorens van Romke van der Ven 

 

 

☻ 
 

 

Waarom heeft Ikea geen vestiging in Staphorst? 
 

Omdat je een Ikea kast nooit zonder vloeken in elkaar krijgt. 
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Beste redactie, 
 

“Tijdens het schrijven van deze brief word ik hevig geplaagd door actieve insecten. 

Het is momenteel regentijd in Senegal en dan is een fijnmazige klamboe geen 

luxe. Avontuur en comfort gaan meestal niet samen.” 

Met deze aanhef schrijft onze voormalige Seconer penningmeester Aad van Biezen 

over zijn vervoersperikelen in West Afrika. 

 

 

13.  Berichten uit Senegal no. 3 
 

 door Aad van Biezen            Juni 2007 
 

In het voorjaar van 2007 heb ik in Senegal een lapje grond gekocht van 

circa 1000 m². Op dit stukje grond in een savannebos, niet ver van de 

zoutwater rivier ga ik een huis in eigen beheer laten bouwen. Ik ben van 

plan om hier semi-permanent te gaan wonen. Terplekke worden 

momenteel de stenen van cement in mallen gegoten en na harding voor de 

bouw gebruikt. Tijdens deze bouwstenenproductie ben ik twee maanden 

(april en mei 2007) naar Nederland terug geweest om o.a. mijn huis te 

koop te zetten. Het is voor mij een drukke avontuurlijke tijd. Ook vergt 

het regelmatige reizen van het geordende Westen naar de chaotische orde 

in Afrika  een mentale omschakeling. Geduld, geld en improvisatie zijn de 

sleutelwoorden op het Afrikaanse continent. 

Maandag 4 juni 2007 weer naar Dakar teruggevlogen, aankomsttijd 02.30 

uur midden in de nacht. Niet zo druk in de stad op weg naar hotel N’Gor 

Dyarama, een bijzonder royaal- en luxe hotel. Mijnheer Khadaffy, de baas 

van Lybie, brengt hier altijd zijn personeel onder als hij in Dakar op bezoek komt en dat is 

vaak. Om een beetje bij te komen en aan het klimaat te wennen, boek ik voor drie dagen. 

 

Bijtijds bestel ik een “lange afstand taxi” want het openbaar vervoer is niet geschikt voor een 

Europeaan met elf stuks bagage. Wij in Nederland klagen nogal eens over files maar het 

verkeer in Dakar slaat werkelijk alles. Het staat gewoon vast, wandelaars zijn sneller. De 

meeste auto’s zijn dan ook bejaarde wrakken die heel veel roet uitspuwen. Staan ze niet stil in 

de file dan is het wel door motorpech. Gelukkig zag mijn chauffeur van de Lange Afstand 

Taxi kans met gebruikmaking van de hem bekende sluipwegen en een eigen interpretatie van 

de verkeersregels, mij binnen 2½  uur uit Dakar te loodsen. De volgende ongeveer 275 km 

vergden maar 6,5 uur, bij een temperatuur van rond de 40 °C in de taxi. Afgeleid door het 

(langzaam) voorbijtrekkende prachtige savanne landschap vergeet ik vaak de ongemakken 

van het moment. Wat ik niet vergeet is de waterfles. Op zo’n tochtje drink ik toch zo’n 4,5 

liter water en ik plas maar één maal, de rest is transpiratie. Met de inname van wat extra zout- 

en mineraaltabletten compenseer ik het verlies aan zout door transpiratie en verdamping. Het 

klinkt misschien vreemd maar tot mijn verbazing ontmoet ik Afrikanen die meer moeite 

hebben met deze warme omstandigheden dan mijn persoontje. Ik vind de winterse kou niet 

lastig en deze hitte is voor mij ook geen probleem. Mooi meegenomen. 

 

Loslopende dieren langs- en op de weg. 

Onverwacht overstekende dieren zijn hier zo’n algemeen verschijnsel dat hiervoor geen 

waarschuwingsborden langs de weg geplaatst worden. De stomste beesten zijn ezels. Ze staan 



21 

stil langs de autosnelweg. Als de auto nadert steken ze over in een slakkengang. Bij de 

middenstreep aangekomen zijn ze vergeten wat ze aan het doen zijn. Derhalve stoppen ze 

totdat het ze weer te binnen schiet, ondertussen scheurt het snelverkeer gewoon links en 

rechts om het dier heen. Merkwaardig genoeg zie je zelden aangereden dieren langs de weg 

liggen. Over de 275 km. van Dakar naar Toubacouta telde ik één rund en één ezel en vele 

achtergelaten autowrakken. Onderweg vertelde de chauffeur me een fabel waarin het gedrag 

van dieren in het snelverkeer verklaard wordt. 

  

De taxi, het schaap, de geit en de hond. 

In de tijd dat er nog maar weinig auto’s reden in 

Senegal, stonden eens een hond, een schaap en een 

geit te wachten langs de kant van de weg om naar 

het volgende dorp te gaan. Gelukkig kwam er een 

auto voorbij en de taximan was zo aardig om ze 

mee te nemen. In het volgende dorp aangekomen 

moest er door eenieder 2200 Frcs. worden 

afgerekend. 

Wat gebeurde er toen? Het schaap dat als eerste 

uitstapte betaalde keurig voor zijn rit en wandelde 

weg. De geit had geen geld bij zich, sprong uit de auto en rende hard weg. En de hond? De 

hond betaalde met een biljet van 2500 Frcs. De taximan pakte het geld, lachte en reed weg 

zonder wisselgeld terug te geven. 

 

Nu weet ik dus waarom een schaap bij het zien van een auto onverstoorbaar zijn weg gaat; hij 

heeft niets te vrezen omdat hij de rit keurig betaald heeft. De geit daarentegen vreest dat de 

taximan zal terug komen, om alsnog zijn geld op te eisen. De geit maakt zich, bang en 

schuldbewust als ie is snel uit de voeten bij het naderen van een auto. En de hond? De hond is 

nog steeds boos op de taximan die hem bedrogen heeft. Hij rent daarom hard blaffend achter 

iedere auto aan, in de hoop nog eens die taximan te pakken te krijgen ……… en zo gedragen 

deze dieren zich echt! 

 

Toverwater en autotechniek. 
Toch wil ik jullie na alle verkeersverhalen ook deelgenoot maken van mijn laatste ritje naar de 

plaats Kaolack, afstand 75 km. 

De normale reistijd per auto is 1,5 à 2 uur. De manager van mijn Campementhotel is eigenaar 

van een 20 jaar oud, aftands en afgeragd Mercedes-busje. Uiteraard wordt er aan dit busje 

geen periodiek onderhoud gepleegd. Gewoon volgens het “Knijp- en Piepsysteem” dus 

sleutelen als de bus het niet meer doet. Het gereedschap van de “monteurs” is eigenlijk beter 

geschikt voor andere werkzaamheden maar zij moeten het er mee doen. De twee dagen voor 

mijn rit naar Kaolack werd er druk aan de bus gewerkt. En zowaar, op de dag van vertrek 

startte de motor na zo’n twaalf pogingen. Alleen met vol gas, veel dieselwalm en pikzwarte 

roetpluimen. 

De bus moest eerst zo’n 20 meter achteruit rijden op het terrein van het Campement om te 

kunnen keren. Dat gaat dan zo in z’n werk: Achteruit dus! Allereerst in z’n “1” met vol gas. 

De bus springt één meter vooruit dwars door de erfafscheiding en een koplamp gaat aan 

diggelen. Vervolgens dan maar met vol gas in de achteruitversnelling schakelen met heel veel 

tandwielmuziek het terrein af. Zowel de auto als de chauffeur waren zo tevreden over hun 

prestaties dat ze er beiden mee stopten. Allereerst de motor en vervolgens ook de “manager-

chauffeur”. Na enig (mobiel) getelefoneer kwam er een andere monteur opdagen. De 

motorkap stond al open, de monteur betastte en streelde de oude vermoeide motor en sprak 

haar ondertussen bemoedigend toe. Na overal aan gevoeld te hebben volgde de diagnose: 
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“Deze motor heeft water nodig” Behulpzaam kwam er iemand 5 liter leidingwater aandragen. 

Stupide als ik ben, dacht ik: “Ze gaan de radiator bijvullen”, maar niets daarvan. Het hele 

motorblok werd rijkelijk gezegend met genezend water. Zeker bij “Jomanda” in de leer 

geweest. Na hier en daar een klopje en nog wat aanmoedigende woorden, werd de manager 

verzocht het vehikel te starten. Na twee pogingen startte de motor perfect en liep zelfs ook 

nog stationair. Totaal afgebluft nam ik plaats en vertrokken we welgemoed richting Kaolack. 

 

Na zo’n 15 kilometer waren we in de open savanne geraakt met hier en daar een majestueuze 

boom. Bij een lichte helling had ik het idee dat de motor niet zo lekker trok, maar na enig 

roeren in de versnellingsbak kwamen we toch nog boven. Halverwege de afdaling stopte de 

motor resoluut. De watersproeiende monteur reisde met ons mee in het busje. Geen vuiltje aan 

de lucht dacht ik want we hadden water zat aan boord. Maar niks geen water sproeien, we 

hadden een ernstiger probleem: De brandstof was op. Er was wel water maar geen reserve 

tankje met diesel aan boord. De chauffeur kreeg 

een lift naar het dichtstbijzijnde tankstation in 

Sokone zo’n 20 km verderop. Om 11.00 uur was 

de temperatuur in onze stilstaande bus opgelopen 

tot 45 ºC, dus maar gauw in de schaduw van een 

reusachtige boom gaan schuilen. Best uit te 

houden met een zacht windje. Na een uur en 15 

minuten arriveerde onze chauffeur met een 

jerrycan diesel. Een afgesneden hals van een 

plastic waterfles diende als trechter. Nu nog even 

het brandstofsysteem ontluchten door flink aan 

het brandstofslangetje te zuigen. Een mond vol dieselolie geeft aan dat de ontluchting 

voltooid is. De monteur spoelde zijn mond flink met water, waste zijn handen en 

besprenkelde gelukkig de motor wederom rijkelijk met zijn “Toverwater”. Na dit zegenende 

gebaar startte de chauffeur de motor een paar keer en tot mijn verbazing liep de motor als een 

zonnetje. Voor alle zekerheid plensde de monteur nog een halve emmer water over de 

draaiende motor en hup daar waren we alweer op weg. 

 

Na 40 km, net voorbij de plaats Passi, veranderde de rijbaan letterlijk in een “asfalt weg”, het 

meeste asfalt was inderdaad weg. De afgebrokkelde zijkanten van de weg leken op een 

reusachtige zaag terwijl de 30 cm diepe gaten in het resterende asfalt soms wel 3 meter breed 

of lang waren. Misselijk van het slalom rijden besloot de chauffeur deze asfaltweg te verlaten 

en te kiezen voor een onverharde zandweg die op zo’n 100 meter afstand parallel aan de 

asfaltweg liep. Gedreven door een zakelijke afspraak in Kaolack en het oponthoud door 

dieselgebrek gaf de chauffeur vol gas. Na een half uurtje stuiteren was ik ook liever gaan 

wandelen net als mijn nieren, toen plotseling een onopgemerkte natuurlijke uitholling 

overdwars een einde maakte aan deze kermisattractie. Eén klap, één krak gevolgd door een 

oorverdovende stilte. De voorwielen wezen elk een andere kant op en dat was niet de richting 

waar we heen wilden. Ook de chauffeur begreep dat dit niet meer met sprenkelwater te 

verhelpen was en liftte met een passant naar de volgende stad waar hij professionele hulp 

bestelde en daarna weer met een taxi voor ons terugkeerde. Het was wel krap met z’n zevenen 

in de Ford Escort taxi. Drie dagen later kwam de chauffeur weer boven water en met hetzelfde 

busje maar nu met een slingerend voorwiel en een aanlopend achterwiel reden we dezelfde 

weg zonder oponthoud terug naar Campement Les Coquilles. 

Nee, vervelen doe je je niet zo gauw in Senegal. Dit is puur Afrika! 

 

Groeten Aad van Biezen. 

(Aad is telefonisch bereikbaar onder nummer  00221 763467964 of 00221 772251866)
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14.  Vis naar Engeland 
 

Door John Van Der Aa 

 
Een van de twee Directeuren van de Engelse Company waarbij ik ongeveer 23 jaar als Continental 

Manager in dienst ben geweest, bezat een kast van een huis op een heuvel, daarbij een Duitse herder 

van een afmeting en gewicht waarvan ze in Duitsland wakker zouden liggen. 
 

De man had achter zijn huis een gebouw van circa 8 x 8 meter, gevuld met in het midden een full size 

biljart, de overige ruimte was gevuld door aquaria met zeldzame vissen. Een van de muren was 

nagenoeg geheel gevuld met 1e en 2e prijsbiljetten. In een zwarte bak van circa 80 cm hoog en 50 x 50 

cm breed leefden enkele vissen met ogen op stokjes. De opening was voorzien van een deksel met een 

rond gat van zo’n 15 cm en er hing een lamp boven om enig licht te geven. 
 

Hij vertelde me, dat hij zeldzame zwarte vissen had 

gehad, het mannetje was dood, er was alleen een 

vrouwtje over. Nu had ik thuis een aquarium met 

enige tropische visjes, zoals guppies, sumatraantjes 

en black molly’s. De laatste waren voor hun soort 

behoorlijk groot. Toen ik weer eens naar Engeland 

moest, nam ik twee black molly’s mee in een jampot 

afgedekt met een geperforeerd stuk plastic, 

bevestigd met een elastiekje. Ik dacht dat mijn black 

molly’s zich misschien via die zeldzame zwarte vis 

van mijn werkgever, tot een zeldzaam mannetje 

konden transformeren. Ik reisde op zondag. 
 

In het vliegtuig zat ik met de jampot tussen mijn 

handen om het water wat warm te houden. De 

stewardess informeerde wat ik in mijn handen had 

en toen ik zei dat het vissen waren, bood ze aan om die in de koelkast te zetten. Toen ze zag dat het 

levende vis was lachte ze. 
 

Van London Airport met de bus naar de stad en met een taxi naar Liverpool Street Station voor de 

trein naar Coventry. Dit alles met de jampot in mijn handen, want het was nogal fris. De trein stopte in 

Rugby en ging niet verder omdat het zondagsdienst was. Ik belde een collega in Coventry die me na 

ongeveer drie kwartier zou ophalen en verliet het station aan de achterzijde en stond daar in het donker 

met mijn valies en mijn vissen in een uitgestorven straat. 
 

Een eind verderop zag ik licht dat wel van een pub zou kunnen zijn en na zo’n 100 meter bleek het 

inderdaad zo te zijn. Ik naar binnen met mijn spullen, de kleine koffer tegen de muur en de jampot op 

de bar tussen mijn handen. Ik bestelde wat te drinken maar hield zoveel mogelijk de jampot vast. Er 

waren ongeveer 10 tot 12 mannen aanwezig. Degenen die bij mij in de buurt stonden keken 

gefascineerd naar de jampot, ze brandden van nieuwsgierigheid maar vroegen niets. Om ze in te 

lichten zei ik dat het black molly’s waren. Ze informeerden waarom ik die vissen bij me had en ik 

vertelde dat ik alleen woonde en niemand had om voor mijn vissen te zorgen en dat ik ze daarom altijd 

mee nam en ze in mijn handen warm hield, want het waren tropische vissen. Engelsen zijn 

dierenvrienden en daarom werd mij van verschillende kanten wat aangeboden. Ik vond het aardig 

maar moest weer naar het station want de drie kwartier was al om. 
 

Mijn collega bracht mij naar het hotel, waar ik moeilijk sliep wegens de hitte. Ik had namelijk de 

centrale verwarming aangezet ten faveure van de vissen. 
 

Toen de directeur op de zaak was, ben ik mijn vissen gaan aanbieden. Hij vond het aardig, maar het 

was niet nodig. Hij had zelf black molly’s kunnen kopen maar dat was weggegooid geld daar die van 

geen enkel nut waren voor zijn doel. Ik heb de vissen aan een collega gegeven. Ik kan die rotvissen 

niet meer zien! 
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De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 april 2008. 
 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1april aan: 
 

Redactie Seconer-nieuws 
 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 

 

 

15.  NEREFCO PV KAMPEER EN CARAVANCLUB. 
 

Beste Leden,                Europoort 27-11-2007 

 

Op de eerste plaats, alles wat wenselijk is voor het jaar 2008. Tijd om het een en ander te 

vertellen wat er in het jaar 2008 zoal staat te gebeuren. 
   

We gaan van maandag 28 april t/m zondag 04 mei rond hemelvaartsdag een hele week 

naar een camping, waarschijnlijk in België. 
 

Degenen die mee willen moeten dit zo spoedig mogelijk aan mij bekend maken in ieder geval 

voor 01 februari !!! en met hoeveel personen. Met oog op bespreken ben ik verplicht om 25 

euro reservering kosten in rekening te brengen. 
 

Ervaring leert mij geen bericht, niet mee!!!! 
 

Zij die meegaan, kunnen hun reservering storten op rabo: 360573029 t.n.v. J.M. Christiaanse. 
  

Nieuwe boeken over caravans vouwwagens en de software cd rom’s voor 2008 zijn al besteld.  
 

Gaarne uw antwoordstrook zo snel mogelijk aan mij retourneren, 
T.a.v. Joop Christiaanse, O.M. D-Shift Europoort 

 

==================================================================   
 

*Ja, ik ga mee naar een camping in België. 
 

Naam   : ......................................................................... 
 

adres   :  ......................................................................... 
 

woonplaats  :  ................................................................ 
 

Tel        :  .................................... 
 

Ik ga mee met ........personen,             waarvan ............ Volwassenen. 

                                                                              ...........  Kinderen  
 

 I.v.m. nachtregister gaarne alle namen en geboortejaren vermelden. 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Paasklaverjassen 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 19 maart 2008 
 

om 19.30 uur in het Cafetaria te Europoort. 
 

(De zaal is open om 19.00 uur) 

 
Eieren zijn al besteld zodat niemand met legen handen naar huis gaat. 

 

Inschrijfgeld € 3.50 per persoon 

 
Aanmelden bij: 

 

Gijs Hoogland, telefoon 010 4712566 
e-mail: gijs.hoogland@tiscali.nl  

 

of 
 

Leen van Adrichem, telefoon Europoort 0181 259377 
e-mail: adrighj@bp.com  

 
 

Introducés zijn van harte welkom. 
 

Bij introducés graag de namen doorgeven. 

 
 

Met vriendelijke groet van Gijs en Leen. 
 

 

♠  ♣  ♥  ♦  ♠  ♣  ♥  ♦ 
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17.  Personalia 
 

  

 Met Nerflex   :  November 2007 C.A. de Wolf  

    C.J. Maaskant 

    P. Buijs 

    J.R. Hagenouw 

 

   December 2007 A.G.G. Spierings 

      

   Januari 2008 B.A. Dubel 

    C.H. Kleywegt 

    H.J. den Boogert 

 

   Februari 2008 P.M.L. Beenen 

    C. Visser 

 

   Maart 2008 H. van Beusekom 

    A. Hogewoning 

  

    

 Met Pensioen : Augustus 2007 J.H. Lieben 

 

   Oktober 2007 M. Mons 

 

   November 2007 B. Klooster 

 

   December 2007 M.F.W.M. Berens  

    

   Januari 2008 H.I. de Ruiter 

    R. Borkent 

    D. van Endhoven 

    A. van Opstel 

 

   Februari 2008 H. Nederend 

 

Overleden: 
  

 26 oktober 2007, de heer J.W.A. (Ab) van Ladesteijn, in de leeftijd van 73 jaar

 31 oktober 2007, de heer C. (Cees) van Everdingen, in de leeftijd van 65 jaar 

 22 november 2007, de heer T.A. (Theo) Bense, in de leeftijd van 74 jaar 

 19 december 2007, de heer Maarten van der Lippe, in de leftijd van 84 jaar  

 11 januari 2008, de heer Eerde van Teijlingen, in de leeftijd van 82 jaar 
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Een ruwe bolster 
Een blanke pit 

 
Op 31 oktober 2007 is overleden 

 
CEES VAN EVERDINGEN 

 
Cees is 65 jaar geworden. 
 
Cees is in 1972 op onze raffinaderij begonnen als Plant Engineer. 
 
Uiteindelijk is Cees, via diverse functies binnen Maintenance, Superintendent 
Maintenance geworden. Deze functie heeft hij tot zijn Nerflex vervuld. 
Daarna is Cees onze raffinaderij blijven vertegenwoordigen in de Aviation 
Fuel Supply. 

 
Pas kort voor zijn overlijden hoorden wij dat Cees aan een ernstige ziekte  
leed. 
Op zijn eigen karakteristieke wijze is hij omgegaan met de zware gevolgen 
van deze ziekte. 

 
Cees zullen wij herinneren als een man die met beide benen op de grond 
stond. Hij sprak de taal van zijn mensen en wist wat er leefde. 
 
Cees heeft veel voor onze raffinaderij betekend en zijn overlijden maakt 
dan ook diepe indruk op ons. 
 
Wij zullen ons Cees altijd blijven herinneren als een goed mens en een fijne 
collega. Zijn werk bepaalde een groot deel van zijn leven. 

 
Wij wensen zijn vrouw Anja, kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar 
waren alle sterkte toe om dit grote verlies te dragen. 
 
De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op maandag 5 november aan 
de Maeterlinckweg 101 te Rotterdam. 

 
 

Peter Dijkgraaf 
Refinery Teamleader Maintenance 
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Contact adressen Seconer (www.seconer.nl) 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Piet Timmers 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Eemsteyn 1 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  4251 HM Werkendam  

 0181 632418   0181 217203   0183 502884 

 voorzitter@seconer.nl  secretaris@seconer.nl  info@pj-timmers- 

         1.speedlinq.nl 
 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 administratie@seconer.nl wimnellblok@live.nl  010 4851692 

         pensioen@seconer.nl 

Piet Bout   Gerrit Kamperman  

 Redactie Seconer-nieuws IT specialist 

 Hoefweg 4a   Kraanvogelhoek 12 

 3233 LG Oostvoorne  3201 HE Spijkenisse   

 0181 482927   0181 626506    

redactie@seconer.nl  info@seconer.nl   

         

Huib Marsman  Piet van Kessel  CONTACTPERSOON 

IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws PERSONEELSZAKEN 

redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80  A.N. van Seeters 

Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  Doorgeven van mutaties 

4325 BW Renesse  010 5016851   Telefoon 0181 259785 

0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net Postbus 1033 

hmarsman@zeelandnet.nl     3180 AA Rozenburg 

     

         HUISBEZOEK 

          Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 
 

Stichting Pensioenfonds Nerefco 

           Postbus 9261, 1006 AG Amsterdam, Telefoon 020 607 27 17 

Groeps e-mail: pensioenfonds_nerefco@achmea.nl 

www.pensioenfondsnerefco.nl 

Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346 
   

 Stichting Pensioenfonds BP   Pensioenfonds Chevron/Texaco 

 Telefoon 020 4266310   Telefoon 030 2579696 

 e-mail: info@pensioenfondsBP.nl  e-mail: chevrontexaco@nl.fortis.com 

 www.blueskygroup.nl  
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