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Voor de fotoreportage van Piet van Kessel zie pagina 4 en 5.
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De Marlina passeert de Wilhelminasluis te Andel met aan boord de Seconer Reünie.
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VAREND WEERZIEN
Door Elly Vrijdag-Venema

“Zo’n reünie is ook een test op je geheugen”
Het was nog zomer toen in ‘t contactblad voor de
senioren “Seconer Nieuws”
de aankondiging
stond dat er voor 2010 gekozen was een varende
reünie te houden. Dat viel, zo bleek later, niet alleen
bij mij heel erg goed. De belangstelling was
overweldigend en het heeft het bestuur dan ook de
nodige hoofdbrekens gekost de deelname goed te
laten verlopen.
Als weduwe van een voormalig raffinaderij medewerker
wordt ook mij de gelegenheid gegeven aan dergelijke leuke
evenementen deel te nemen. Dus tijdig het inschrijfformulier
ingestuurd en nu maar hopen dat ik mee mocht. Gelukkig
pakte dat goed uit en zo toog ik samen met mijn introducé,
op woensdag 3 november tijdig naar Spijkenisse, waar aan
de kade de MARLINA klaar lag en er vanaf 09.15 uur
ingescheept kon worden.
We werden welkom geheten en zochten een plaatsje aan het raam. Het ervaren personeel
stond direct met koffie en gebak klaar en dat lieten we ons goed smaken. Intussen goed in de
gaten houdend of er bekenden binnen kwamen en onze tafelgenoten ook al gearriveerd waren.
Om 10.00 uur zou de afvaart zijn en hopelijk was iedereen op tijd. Eerst allemaal keurig een
plaats gezocht, de dag zou nog lang genoeg zijn om later te gaan “zwalken” over de boot en
ouwe bekenden op te zoeken. De MARLINA is de laatste nieuwe aanwinst van rederij
Fortuna, het schip is 85 meter lang en 8 meter breed, en bij het uitvaren bleek dat die breedte
ook niet veel meer had moeten zijn. Stuurman Hein Dijkstra stuurde het schip behendig de
Oude Maas op.
Intussen had Nico ter Horst, de voorzitter van Seconer, iedereen welkom geheten en
gememoreerd dat dit alweer de 11e reünie was. Hij gaf een terugblik op voorgaande jaren,
waarbij de reünie ondermeer werd gehouden op de raffinaderij, de bananenboot, Avifauna en
Diergaarde Blijdorp. Ook gaf de voorzitter een korte uiteenzetting van het verloop van de dag
en introduceerde hij medepassagier (de surrogaat, maar erg leuke) mijnheer Wijdbeens en
zangeres Elly Lockhorst die ons op onnavolgbare wijze de gehele dag op muzikale wijze zou
vermaken. Ondertussen zorgden de dames van de bediening goed voor ons, terwijl we via de
Oude Maas richting Dordtse Kil voeren. Het zou een flink rondje worden, want als tijd van
terugkomst was 22.00 uur vermeld, met een stop onderweg in Heusden.
Vanaf het water ziet alles er anders uit en bovendien kwam van boven uit de stuurhut af en
toe uitleg waar we ons bevonden en wat er aan de wal te zien was. Of men hier veel van heeft
meegekregen is de vraag, want intussen kwamen de gesprekken met oud collega’s op gang,
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zo van …….. weet je nog van enz. enz …….. Rond het middag uur werd het tijd om de
inwendige mens te versterken en werd er omgeroepen ruimte te maken, zodat aan beiden
kanten van de bar de lunchbuffetten naar boven konden komen. Met een aan tafel geserveerd
kopje soep en een rijke sortering aan lekkers op de buffettafels kwam er even rust op de boot
en konden we daarna, nadat deze omstreeks twee uur aanmeerde in het haventje van Heusden,
van boord.
Het weer was fris, maar af en toe liet de zon zich even zien, zodat het lekker was een frisse
neus te halen en de benen te strekken. Kwart over drie zouden de trossen weer worden
losgegooid dus tijdig aan boord was het advies. Via het Heusder-kanaal ging het richting
Woudrichem, maar er moest nog “gesluisd” worden bij Andel. Intussen was het weer zo
lekker dat menigeen even naar het bovendek ging om de verrichtingen van de stuurman gade
te slaan, die ons vakkundig de Wilhelminasluis liet invaren. Bij een bezoekje van
ondergetekende aan de stuurhut zag ik zelf dat het allemaal heel rustig verliep en kapitein
Herman Baris, terwijl hij een paar zakelijke telefoontjes afhandelde, dat met een gerust hart
overliet aan “de stuur”.
Zo’n reünie is ook een test op je geheugen, want menigmaal gebeurde het dat er oud-collega’s
van manlief voorbij kwamen waarbij de naam me maar niet te binnen wilde schieten.
Gelukkig was dat aan de tafel waar ik zat bij anderen ook het geval, maar met elkaar kwamen
we er wel uit. Duidelijk was in ieder geval, met deze geheugen test, dat de oud-collega’s ook
oude-collega’s worden ……. anders zaten we immers ook niet op deze boot bij een seniorenreunie !!!!!
Voor de inwendige mens werd meer dan prima gezorgd, af en aan liepen de dames van de
catering en ondertussen konden wij genieten van wat er zoal te zien was. De lichtjes van de
grotere plaatsen als Dordrecht gaven het geheel weer een heel andere aanblik. Dat het
personeel onderdeks niet had stilgezeten, werd duidelijk toen het alweer tijd was voor het
avond buffet. Net als bij de lunch kwam aan beiden kanten van de bar het buffet naar boven
en kon een ieder zijn of haar bord vullen met al het heerlijks dat werd gepresenteerd. Toen ik
om me heen zag dat iedereen – ikzelf in kluis – de bodem enigszins voelde, werden we nog
getrakteerd op een geweldig dessert buffet en koffie na.
Inmiddels voeren we weer op de Oude Maas en was het einde van deze zeer geslaagde dag in
zicht. In deze tijd ondernemen wij allemaal heel veel en zullen velen van U – waaronder
ikzelf – niet voor het eerst zo’n boottochtje maken en kennen we alle geneugten die daarbij
horen, maar de intentie van het bestuur om op deze manier de “oud-collega’s” en
aanverwanten bij elkaar te brengen vond ik meer dan geslaagd.
Namens mijn introducé en mij zelf hartelijk dank voor deze leuke dag en hopelijk tot ziens !!!

Als u na de bijzonder gezellige reünie aan boord van de "Marlina"
tot de ontdekking kwam dat U uw armbandje was kwijt geraakt,
neem dan contact op met Nico ter Horst 06-13465946.
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Seconer reünie
3 november 2010
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Pluk een foto van de Seconer-site!
Foto's van de Seconer reünie staan op de site van Seconer voor u gereed!
Met het onderstaande "Stappenplan" is het niet moeilijk om de door u
gewenste foto’s in uw PC te laden en daarna eventueel af te drukken.
Als u de volgende stappen op uw PC volgt ontvangt u de foto’s op afdrukkwaliteit.
1. www.seconer.nl (Startpagina van de Seconer-site)
2. Klik met cursor op het woord Seconer-nieuws, zie (bruine) boven- en onderregel.
3. Kies Oude nieuwsbrieven, kolom links.
4. Kies foto's reünie 2010 en ….. daar verschijnen de foto's van de eerste bladzijde!
5. Bekijk de foto’s op pagina 1, 2, 3 en 4.
De paginanummers staan rechts onderaan op dit scherm.
6. Foto uitkiezen en binnenhalen als volgt:
7. Klik 1x met de linker muisknop op de gekozen foto. (foto vergroot)
8. Klik weer een keer met linker muisknop op de gekozen foto.
9. Klik nu op de nieuwe en nog grotere afbeelding met de rechter muisknop
en een keuzescherm verschijnt.
10. Kies van het keuzescherm: "afbeelding opslaan als"
11. Geef de foto een bestandsnaam (bijvoorbeeld: samen met Jan, Piet en ?).
12. Kies de plaats op uw PC waar u de foto's wil opslaan (bijvoorbeeld: in een map Seconerfoto's).

13. Klik op "opslaan" met uw cursor en de foto staat in uw PC .
14. Meer foto's?
15. Sluit eerst het voorliggende scherm, u weet wel met het kruisje rechts bovenin.
16. Klik op "Alle voorbeelden in dit album", zie tekst boven en onder de foto.
17. Herhaal de handelingen vanaf punt 6.
18. Foto's van de volgende pagina?
19. "Scroll" naar de onderzijde van de pagina en kies rechts onderin het paginanummer.
20. Herhaal de handelingen weer vanaf punt 6.
21. Ook de foto's van een eerdere Seconer reünie kunnen op deze manier worden "geplukt"
22. Is 't gelukt?
Veel plezier met de herinnering aan een gezellige Seconer reünie.
Piet van Kessel
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Ontmoetingen
Door Rob van Breda

“Reizen is voor ons mensen ontmoeten……..”
Op drie november waren we ook op reis en wel met zo’n kleine driehonderd collega’s op een mooi
schip. Zoals we allemaal hebben kunnen ervaren, vonden er die dag weer heel wat leuke ontmoetingen
plaats. Wat een ontzettend mooie en goed georganiseerde dag was dat. Organisatoren, namens ons
allemaal nog bedankt hoor!
Eén van de hoogtepunten van die dag
was een wandeling door het historische
plaatsje Heusden, een oud vestingstadje
aan de Maas. We liepen samen met Jan
en Joke Wigman op goed geluk zomaar
een stukje door het mooie oude stadje.
Aan het eind van een straatje zagen we
een toren met bovenin een mooi carillon.
Altijd leuk om te zien, zeker voor een
klokkenliefhebber. We liepen er heen en
het viel me al direct op dat het gebouw
wel in een klassieke stijl was gebouwd
maar helemaal niet zo oud was. Vreemd
eigenlijk voor een zeventiende-eeuwse
vestingstad vonden we, maar we dachten
er verder niet over na en liepen verder.
Een stukje verderop raakten we toevallig in gesprek met een mijnheer die op de trappers van zijn fiets
een heel grote plaat isolatiemateriaal aan het versjouwen was en die daarmee net een steegje wilde
binnenrijden. Het deed me denken aan de tijd dat ik in mijn geboorteplaats door mijn vader op pad
werd gestuurd om op dezelfde wijze houten platen naar de plaatselijke houtzagerij te brengen teneinde
ze daar op maat te laten zagen. We waren toen een boot aan het bouwen, vandaar. Een praatje dus met
een leeftijdsgenoot zo bleek uit het gesprek. Zeg weten jullie wat ik morgenmiddag ga doen zei de
man opeens. Wij hadden geen idee. Morgen ga ik daarheen zei hij, en hij wees naar het gebouw met
het carillon waar we zojuist nog voor hadden gestaan. Wat is daar dan te doen was onze vraag. Opeens
werd de eerst zo mededeelzame man wat gereserveerder. Ga daar zelf maar eens kijken sprak hij
raadselachtig. En lees vooral goed wat er op die grote steen daar staat voegde hij er aan toe. We
namen afscheid, liepen terug en vonden de steen. Daar lazen we het volgende:
“Wandelaar, waar gij staat, vielen vijf november 1944
honderdvierendertig burgers den oorlog ten offer”.
Nu is het beslist niet mijn bedoeling om in elke Seconer-aflevering met een tweede
wereldoorlogverhaal aan te komen, maar door puur toeval waren we hier gewoon tegenaan gelopen en
dat is toch wel bijzonder.
Nu de geschiedenis. Wat was er in Heusden nu eigenlijk gebeurd? Na de landingen in Normandië door
de geallieerden werd de rivier de Maas na verloop van tijd de grens tussen bevrijd en bezet gebied.
Hierdoor lag de plaats Heusden opeens in de frontlinie. De druk van de geallieerden nam steeds verder
toe en op een zeker moment besloten de Duitsers zich terug te trekken uit het stadje. Om te
voorkomen dat de geallieerden daarna gebruik konden maken van strategisch gelegen hoge
uitkijkpunten, werd besloten al deze punten neer te halen. Zo werden in de nacht van vier op vijf
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november 1944 een molen, de Rooms-katholieke waterstaatskerk, de torens van de Nederlands
Hervormde kerk én die van het stadhuis opgeblazen…..….. Het markantste historische gebouw dat
Heusden ooit heeft gekend (bouwjaar 1572).
Waar de Duitsers geen rekening mee wensten te houden was het feit dat honderdenzeventig mannen,
vrouwen en kinderen zich hadden verschanst in de stadhuiskelder. In het volle besef van het feit dat al
die mensen zich in de kelder van het gebouw bevonden, werd in de nacht van vier op vijf november
het reeds eerder met mijnen ondergraven gebouw tot ontploffing gebracht. Iedereen in de kelder werd
bedolven onder de brokstukken van de ingestorte toren. Slechts zesentwintig mensen overleefden het
drama. Er waren honderdvierendertig slachtoffers, ongeveer 10 procent van de gehele Heusdense
bevolking!
Enkele uren na de ramp reden de eerste Schotse tanks al het plaatsje binnen.
Zo, nu wisten wij ook wat die man
bedoelde, wat een dramatisch verhaal!
Wat is oorlog toch een vreselijk iets. Het
huidige gemeentehuis bleek inderdaad
vrij kort na de oorlog (1955) te zijn
gebouwd. Het carillon was van nog
recenter datum. Het werd in 1997
geïnstalleerd.
De plaats waar de kelder ooit was, is nu
uit respect voor de slachtoffers een open
gelaten ruimte vóór het nieuwe stadhuis,
tevens is het de plek waar nu de
herdenkingssteen ligt. Een dag na ons
bezoek zou aan het eind van de middag
in de kerk en op die open plek bij het
stadhuis een herdenking worden
gehouden. Dit inclusief de vertoning van
een documentaire over de gevolgen van
deze ramp voor de stad.
We waren er allemaal even stil van. Het
was wel ruim zestig jaar geleden maar
toch. We zijn nog even het
informatiecentrum ingelopen en hebben
daar de maquette van de stad bewonderd
en er een paar foto’s van genomen
waarna we ons weer aan boord begaven
voor de terugreis.

Een vrouw komt 's morgens beneden in de keuken en zegt tegen haar man:
“Ik heb gedroomd dat ik de hele nacht gefietst heb”.
“Ja” zegt haar man “ik heb ook gedroomd”, “ik heb gedroomd dat ik de hele
nacht de liefde bedreven heb”.
En zijn vrouw onmiddellijk “was het met mij”?
“Nee” zegt hij, “jij was weg met de fiets”.
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BP Pensioenfonds
Door Piet Houtman

Fusie BP Pensioenfondsen een feit!
Het was even doorbijten voor het pensioenfondsbestuur het afgelopen
jaar, maar de doelstelling werd gehaald. Per 1 januari 2011 zijn de
pensioenfondsen van BP Nederland en BP Raffinaderij gefuseerd tot één
fonds: Stichting BP pensioenfonds. Als u voorheen van beide fondsen een
uitkering ontving gaat dat nu veranderen: u ontvangt voortaan één
uitkering, dus de problematiek van hoge naheffingen inkomstenbelasting en terugbetaling van te veel
ingehouden zorgpremie behoren grotendeels tot het verleden. Kleine correcties zullen altijd blijven
omdat u naast uw pensioen ook AOW en mogelijk nog andere pensioenuitkeringen ontvangt.
Door de pensioenuitvoerder Interpolis-Achmea wordt op dit moment hard gewerkt aan een geheel
nieuwe website voor het nieuwe fonds: www.pensioenfondsbp.nl. Dat is op dit moment nog de reeds
bestaande site voor BP Nederland. Als overgangsmaatregel, zolang de nieuwe website nog niet klaar
is, zal de eerste pagina van bovengenoemde website een keuzemenu bevatten waarbij een keus
gemaakt wordt voor BP-NL of BP-Raffinaderij. U komt dan voorlopig de eerste maanden in 2011 dus
nog gewoon terecht op de nu bestaande websites. Omdat Interpolis-Achmea al pensioenuitvoerder
voor de raffinaderij was, zult u verder weinig of geen veranderingen merken.
Zoals ik in de vorige Seconer-nieuws al vermeldde is er nog één aandachtspunt dat moet worden
opgelost in 2011: Uniformering van indexatiebeleid. Dat was in grote lijnen wel gelijk voor beide
fondsen maar verschilt toch op een paar punten, met name qua datum van toekenning en de CPI basis
die daaraan gerelateerd is. Er is inmiddels een kleine werkgroep opgericht om een concreet voorstel
uit te werken. Omdat ik zelf deel uitmaak van de werkgroep gaat ook het fusiewerk in 2011 voor mij
nog even door! In 2011 zal indexatie, als het fondsrendement dat toelaat, met terugwerkende kracht
per 1 januari 2011 worden toegekend. U ontvangt daar te zijner tijd automatisch bericht over.

VOBP en NVOG organisaties
Vrijwel alle organisaties met een eigen pensioenfonds kennen een belangenvereniging in de vorm van
een stichting waarbij gepensioneerden georganiseerd zijn, met name voor het behartigen van algemene
belangen op sociaaleconomisch terrein, zoals pensioen en zorg/ziektekosten. Deze
belangenverenigingen zijn bijna zonder uitzondering op hun beurt weer aangesloten bij de NVOG
(Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). NVOG speelt een belangrijke rol in
de politieke lobby rond wettelijke regelingen, pensioenen en zorg, en is ook vertegenwoordigd in
belangrijke advies en overlegorganen. Dat lijkt gaandeweg belangrijker te worden gezien diverse
(voorgenomen) overheidsmaatregelen.
De raffinaderij kende tot dusver zo’n belangenvereniging niet. Seconer heeft duidelijk een andere
basis en doelstellingen om deze rol te kunnen vervullen. De gepensioneerden van BP Nederland
hebben op eigen initiatief in 2002 de stichting VOBP (Vereniging van Oud BP medewerkers)
opgericht om de algemeen sociaaleconomische belangen van de BP gepensioneerden te behartigen, in
de eerste plaats lokaal bij de voormalige werkgever, maar ook nationaal via NVOG.
De gepensioneerdenvertegenwoordigers in het BP Pensioenfondsbestuur hebben tevens zitting in het
VOBP bestuur om een goede koppeling te verzekeren. Bij toeval ben ik zelf enkele jaren geleden in
het VOBP bestuur terecht gekomen, zelfs nog voordat ik bestuurlid werd van het Raffinaderij
pensioenfonds. Ik had toen niet het minste vermoeden dat alle BP pensioenzaken op deze goede
manier bij elkaar zouden komen. Uit mijn voorgaande publicaties is denk ik voldoende duidelijk
geworden dat bij het BP pensioenfonds zaken goed geregeld zijn, dat is ook met name bij de
financiële crisis duidelijk gebleken.
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Toch zijn het niet de minste bedrijven waar soms conflicten ontstaan over (invulling en uitvoering
van) pensioenregelingen. Dan is het goed zo’n belangenvereniging te hebben die ook in staat is waar
nodig juridische stappen te nemen en advies in te winnen bij een overkoepelende organisatie als
NVOG. Het lijkt dus een zeer logische stap dat VOBP de wijdere rol gaat vervullen ter behartiging
van de belangen van alle gepensioneerde deelnemers aan het gefuseerde BP pensioenfonds.
Over de verdere invulling zal de komende maanden nog verder overleg plaats vinden binnen VOBP.
U hoort daar nog verder over!

Verzeker u van partnerpensioen
In het geval dat u komt te overlijden, is het belangrijk dat de financiële aspecten van een
partnerpensioen goed zijn geregeld. Het BP pensioenreglement (en BP is daar geen uitzondering op!)
is helder in de beschrijving wie als partner wordt erkend. De relatie moet o.a. tenminste zijn
vastgelegd via een notarieel verleden samenlevingscontract. Met andere woorden: bewezen
samenwonen op één adres (bijvoorbeeld via een document van de gemeente of de belastingdienst) is
onvoldoende om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen! Het is enkele malen gebleken dat
deelnemers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de regeling, die door het pensioenfonds zeer
strikt wordt gehanteerd. Dat is heel erg pijnlijk als je te laat bent met acties om partnerschap te kunnen
registreren.
Ook voor een pensioenfondsbestuur is het uiterst pijnlijk een verzoek af te moeten wijzen.
Dus, woont u samen, dan raad ik u aan de definitie in het pensioenreglement nog eens goed door te
lezen (te raadplegen via de website) en mocht dat nodig zijn nu actie te ondernemen om het
partnerschap notarieel vast te leggen. Mocht u via de reguliere kanalen van het pensioenfonds geen
bevredigende antwoorden ontvangen of opmerkingen hebben dan is een bericht of telefoontje van
harte welkom.
phoutman@kabelfoon.nl, telefoon 010 5910394.

Lage Lange rente vormt risico voor financieel systeem
Door Piet Bout
Sinds de recente economisch crisis worden we regelmatig geconfronteerd met alarmerende berichten
over de houdbaarheid van onze pensioenen. De lage rente zou daarbij een belangrijke rol spelen, aldus
de Nederlandse bank, in een bericht dat ik met bovenstaande kop mocht lezen in de nieuwsbrief van
VOBP. Bij het artikel werd tevens een grafiek afgedrukt die ik u niet wil onthouden, omdat hij veel
zegt over de huidige financiële situatie. Wat blijkt; wanneer we de gemiddelde rentestand over de
afgelopen 110 jaar bekijken, dan zien we dat deze tot de jaren zestig van de vorige eeuw zo rond de
drie procent schommelde. Vervolgens kregen we een enorme rente stijging die in het midden van de
jaren tachtig uitmondde in een rente
van bijna 12 procent. Na die enorme
piek is er weer een geleidelijke daling
van de rente opgetreden die
uitmondde in de huidige rentestand
van rond de drie procent. De
conclusie
lijkt
dan
ook
gerechtvaardigd dat we voor wat
betreft de rente weer op normaal
niveau
zitten
en
dat
de
pensioenfondsen zich in het verleden,
net als veel individuele beleggers,
hebben rijk gerekend. Leren leven
met de huidige rentestand lijkt dus de
boodschap voor de toekomst.
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De zorgverzekering van de
gepensioneerden
Door Martin Berens
Het nieuwe jaar is alweer begonnen. Vanaf november vorig jaar
werd iedereen weer bedolven onder allerlei prospectussen en ander
materiaal waaruit we konden lezen dat juist deze verzekering de
verzekering zou zijn voor onze doelgroep. Logisch want elke
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verzekeringsmaatschappij wil natuurlijk zijn deel van de worst behouden dan wel vergroten. De
Stichting Gepensioneerden Oliebedrijven, die momenteel een collectief contract heeft afgesloten bij
ONVZ (en niet zoals zovelen denken bij CZ, FBTO of Nedasco), werd einde oktober 2010 door de
makelaar op de hoogte gesteld van de nieuwe tarieven van de verzekeringsmaatschappijen. Hieruit
bleek een behoorlijke stijging van de premie voor 2011. Oorzaken hiervoor zijn: stijging van de
basisverzekering, dat is een landelijke stijging die elke verzekeraar min of meer doorvoert, een
verplichte stijging van het eigen risico in de basisverzekering en natuurlijk ook de stijging van de
aanvullende verzekeringen omdat veel zaken die uit het basispakket zijn gehaald via de aanvullende
verzekering weer te verkrijgen valt.
Waarom dit jaar weer ONVZ?
De Stichting laat elke drie jaar een onderzoek doen naar welke verzekering voor onze doelgroep het
beste is. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar premiehoogte maar ook naar de verschillende
dekkingen en bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid. Hoe gaat de verzekeraar om met bijvoorbeeld
aanvragen die niet expliciet in de polis voorkomen en hoe staat het met de terugbetaling. In 2010
bleek dat wij niet teveel betaalden in verhouding tot andere verzekeraars. Bovendien blijkt uit
onderzoek dat voor gepensioneerden ONVZ tot de vier beste verzekeraars behoorde voor deze
doelgroep.
Waarom lijkt het dan dat andere verzekeraars (fors) goedkoper zijn?
Ten eerste is het heel moeilijk om puur op basis van krantenberichten te concluderen welke
verzekeraar het goedkoopste is. Bijna geen enkele polis is namelijk volledig een op een met elkaar
vergelijkbaar. Dus wordt er een vergelijking gemaakt op een hoeveelheid van te voren vastgestelde
criteria. Daarnaast is er een groot verschil tussen natura verzekeringen en “geld” verzekeringen. In het
eerste geval bepaalt de verzekering bij welke arts en/of instelling u terecht kunt. Bij de tweede
mogelijkheid wordt de rekening vergoed. Hetzij rechtstreeks aan de zorgverlener hetzij aan de klant.
De natura verzekering is dan ook per definitie goedkoper. Maar, onze collega’s willen geen natura
verzekeringen. De meesten willen zelf uitmaken waar zij heengaan en door wie zij geholpen worden.
Blijven we dan voor altijd bij ONVZ?
Dat weten wij niet. Dit jaar (in 2011) bijvoorbeeld gaan we weer onderzoeken welke
verzekeringsmaatschappij er voor ons als goedkoopste en beste uitkomt. Een nadeel is natuurlijk dat
de verzekeraars pas einde oktober begin november uit komen met hun premies. Dus moeten wij het
onderzoek doen op basis van de geldende premies en verstrekkingen. Daarnaast geldt dat iedereen
natuurlijk zelf kan uitmaken waar hij of zij verzekerd is. Alleen wij spreken bij de verzekeraar vaak
een collectiviteitkorting af, die op kan lopen tot 8 procent. Met andere verzekeraars doen wij dat niet.
Ik ben nu verzekerd bij een andere verzekeraar, kan ik zo weer overstappen?
Verzekeringen hadden opgezegd moeten worden voor 1 januari. Tot 1 februari kunt u zich nog
aanmelden bij een nieuwe verzekering. Dus veel mogelijkheden heeft u nu niet meer. Maar u kunt
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natuurlijk altijd weer overstappen per 1 januari van het komende jaar. Voor wat betreft de
basisverzekering meestal geen probleem. Voor wat betreft de aanvullende verzekeringen zult u een
medische verklaring moeten invullen. Als u al een gelijkwaardige aanvullende verzekering hebt, zal
het dan ook meestal geen probleem zijn. Bij overstap zullen we over het algemeen kunnen afspreken
dat men iedereen accepteert die mee overgaat.
Vragen of opmerkingen
U bent altijd vrij om uw opmerkingen en vragen te stellen aan de Stichting. Hiervoor geldt dan uw
contactpersoon; Martin Berens. berensvandenbesselaar@orange.nl

7.

TENNISLESSEN 2011
Vanwege het grote succes van het afgelopen seizoen biedt de BPRR tennissectie wederom de
mogelijkheid om in de winterperiode tennislessen te volgen. De cursus bestaat uit 14 lessen van 50
minuten en wordt gegeven bij het Racketcentrum Halfweg te Spijkenisse. Bij voldoende
belangstelling zullen er lessen op 3 niveaus worden gegeven met 4, 6 of 8 deelnemers per baan. Hoe
meer deelnemers per les hoe lager het niveau. De tennissectie betaalt de helft van het lesgeld, de eigen
bijdrage* komt uit op:
•
•
•

Gevorderd
Half gevorderd
Beginner

€ 109,75 (4 pers./baan)
€ 93,00 (6 pers./baan)
€ 72,50 (8 pers./baan, nog nooit getennist)

De lessen worden gegeven op de maandag-, dinsdag- en/of donderdagavond tussen 18.00 uur en 22.00
uur (wijzigingen voorbehouden) in de periode van 3 januari 2010 tot en met 10 april 2010. Doorgang
alleen bij voldoende aanmeldingen. De indeling zal door ondergetekende worden gemaakt in
samenspraak met het Racketcentrum waarbij zo veel mogelijk rekening zal worden gehouden met uw
voorkeuren. Ook voor BP-kinderen is het mogelijk om tennisles te volgen. De eigen bijdrage* voor
deze lessen komt uit op:
•
•
•

Bal en slagvaardigheid € 46,25 p.p. (maximaal 8 kinderen)
A-cursus
€ 75,88 p.p. (6 kinderen op 1 baan)
B-cursus
€ 87,88 p.p. (8 kinderen op 2 banen)

Leeftijd zal worden afgestemd met het Racketcentrum. Heb je interesse, neem dan contact op met Liza
Steen, Captain Tennissectie, telefoon 0181 259650.
* Alleen geldig bij lidmaatschap van de PeeVee. Hoogte kan wijzigen i.v.m. budget.

Een man leest de krant en zegt tegen zijn vrouw :
”Wist je dat vrouwen 30.000 woorden per dag gebruiken en mannen slechts
15.000 ?”
Zijn vrouw antwoordt :
“Dat is gemakkelijk te verklaren. Wij moeten altijd alles twee keer zeggen
voordat jullie iets begrijpen !”
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In het oktober nummer van Seconer-nieuws stelden we Harm Jager, een oud
BP-medewerker, aan u voor. Zoals we toen meldden beschikt hij over veel talenten.
Eén van die talenten, het schrijven van korte verhalen, demonstreerde hij in dat
nummer.
In de jaren dat Harm als Bunkerspecialist in de Rotterdamse haven werkzaam was
heeft hij veel internationale ervaring opgedaan met soms leuke-, maar soms ook
minder leuke gevolgen.
We prijzen ons gelukkig dat we ook deze keer weer een aantal van zijn ervaringen
voor u mogen afdrukken.

8.

Dingen die je nooit vergeet
Door Harm Jager

Hemelvaartsdag
Wat er in je jonge jaren is gebeurd
blijft je bij. Als ik terug denk aan die
tijd lijkt het wel een aaneenschakeling
van allerlei leuke en soms minder
leuke gebeurtenissen. Zo was daar een
keer het verhaal van de BP tanker die
bij Shell ging laden op steiger 30 en
zijn lading van 10.000 ton stookolie
aan de wal moest pompen bij onze BP
installatie. Dat moet voor dat schip wel
de kortste reis ooit geweest zijn.
Om de een of andere reden, of
misschien wel uit balorigheid, had de
bemanning een geintje uitgehaald. Van
een van de Shell gebouwen werd een
Shell vlag meegenomen en op de BP
Installatie in Pernis in de vlaggenmast
op het terrein gehesen. Het gebeurde in
het voorjaar van 1957 en toevallig was
het in de week van Hemelvaartsdag.
De
British
Peer
was
op
woensdagmiddag aangekomen langs
de steiger in de 2de Petroleumhaven en
rekende er op om achter elkaar leeg te
kunnen pompen. De lading werd
opgemeten,
papieren
werden
ingenomen en er werd toestemming
gegeven
om
te
lossen.
De
installatiechef, Wout Riedijk, die op de
Installatie woonde met een prachtig
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uitzicht over de rivier, nog met een beetje de pest in vanwege die Shell vlag, had ook nog een
mededeling voor de eerste stuurman van de British Peer. Hij moest de man namelijk meedelen dat er
de volgende dag niet gelost kon worden in verband met Hemelvaartsdag. Hij begon met “Tomorrow
we not work”. De Chief mate keek hem verbaasd aan en vroeg waarom dat was. “Tomorrow holiday”
antwoordde de baas. Wat voor een vrije dag, wilde de stuurman weten. Een beetje in verwarring
stotterde Wout Riedijk omdat hij het Engels toch niet zo goed beheerste, ”Tomorrow is Jezus fly up
day”.

Een zware dag voor een troubleshooter
Het leven van een bunkerklerk zoals wij genoemd werden was best wel eens avontuurlijk. Het
volgende verhaal getuigt hiervan en speelde zich af in Augustus 1958. De Egon Oldendorff onder
Duitse vlag moest gebunkerd worden, de Vlieland van de Verenigde Tankers met aan boord schipper
Miel Maas die met zijn hele familie aan boord woonde, had bij de BP in Pernis op de hoek van de 2de
Petroleumhaven geladen, maar had behalve de 200 ton zware stookolie, tevens nog een klein partijtje
van 60 ton meegenomen voor de ”Psyche“, een Frans zeebootje van de SNC. van circa 2000 ton.
Dat scheepje lag kolen te laden voor Le Havre, bij de SHV aan pier 4 in de Waalhaven. Ook de Egon
Oldendorff lag in de Waalhaven en was als eerste aan de beurt. Na geladen te hebben bij de BP voeren
we met de bijna nieuwe “Vlieland“ naar de Waalhaven en omdat ik eigenlijk nog maar net van mijn
waterbootje was gestapt, ik had zelf als schipper bij Hatenboer gevaren, mocht ik van Miel Maas aan
het roer tot in de Waalhaven. Langszij gekomen meldden wij ons bij de hoofdmachinist van de Egon
Oldendorff.
Het was een oud scheepje, het wirtschaftswunder werkte nog niet helemaal in West-Duitsland, nog
steeds hadden ze oude schepen. Er werd aangekoppeld en langzaam begon de “Vlieland“ te pompen.
De “Egon“ had 200 ton zware stookolie besteld, en dat moest heel langzaam aan boord gepompt
worden en dat kwam omdat het schip weinig verwarmingscapaciteit in haar brandstoftanks had. De
dikke stookolie koelde snel af en vloeide dan langzaam door de gaten in de spanten de tanks in.
Halverwege, toen wij ongeveer 100 ton kwijt waren werden wij door het kantoor via de mobilofoon
opgeroepen, de “Psyche” van de Franse rederij SNC, lag op stootgaren, dat wil zeggen op vertrek. We
moesten onmiddellijk stoppen met het bunkeren van de “Egon Oldendorff” en direct naar de “Psyche“
gaan om daar 60 ton zware stookolie af te leveren. Ja, en wat doe je dan. De baas beslist. De machinist
van de “Egon“ protesteerde hevig. Als we weg gingen hoefde hij de rest van de olie niet meer te
hebben en dat was altijd nog zo'n 40 ton.
In grote haast braken we af bij de “Egon” die op de Waalhaven boei 12 lag en voeren naar de
“Psyche”. Nou ja, de “Psyche“ was helemaal nog niet klaar om naar zee te vertrekken, maar in die
dagen ging dat zo. Er werd toch een plekje vrijgemaakt en konden we gaan bunkeren. 60 ton stookolie
was natuurlijk niet veel en het zat er zo in. De Franse machinist van de “Psyche“ was ook een
prachtkerel, Hij vond namelijk dat als je bij hem aan boord kwam, dan moest je maar Frans spreken.
Ik had daar toch een beetje de pest over in, want hij kwam toch in Holland een beetje als gast naar
binnen, het gevolg was dat ik alleen maar Hollands sprak en hij alleen maar Frans, maar achteraf
verstonden we elkaar opperbest. Afijn, hij tekende de papieren en we gingen weer terug naar de “Egon
Oldendorff” op de boeien, maar toen we daar langszij kwamen, stond de machinist op de gangway om
ons weg te sturen. Wat we ook probeerden, aankoppelen mocht niet meer en teneinde raad gingen we
maar weg.
Ik ging naar de wal en rapporteerde bij mijn baas wat er allemaal gebeurd was. De “Vlieland“ ging
weer bijladen voor een andere bunker voor de volgende dag en ging dus weg. Ik kreeg de opdracht om
aan boord van de “Egon Oldendorff “ te gaan, de papieren in orde te maken en te onderzoeken
waarom de machinist de resterende olie niet wilde hebben. Ik zou opgehaald worden door de BP
Holland 12 waar Job Krijger als schipper op voer. De BP Holland 12 voer met smeerolie in die tijd en
had op dat moment nogal wat werk op. Het was dus al vrij laat, ver na 7 uur ‘s avonds voordat hij in
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de Waalhaven was. Hij pikte mij op bij de veersteiger aan de Heyplaat en we voeren naar de ”Egon
Oldendorff”.
Bij het langszij komen merkte ik wat beweging op aan dek van het zeeschip. En ja hoor, daar stond de
hoofdmachinist samen met zijn donkeyman mij op te wachten. Ik kreeg alleen de indruk dat zij niet
helemaal fris waren. De donkeyman had zelfs een moersleutel in zijn hand waarmee hij nogal
agressief stond te zwaaien. Ik kneep hem als een ouwe dief, maar ik ging toch naar boven, gelovend in
mijn goede gesternte. Ik werd boven ontvangen met een scheldpartij maar na een lang verhaal bleek
dat door allerlei technische problemen het schip geen olie meer kon overnemen, het vloeide
simpelweg niet meer verder de tanks in. De enige verwarmingsspiralen in zijn tanks lagen om de
mond van de zuigleiding, zolang de olie nog warm was vloeide het langzaam door, maar toen we
gestopt waren werd de olie dik en toen lukte het dus niet meer. Nou ja, hij tekende de papieren en we
zijn samen op een gegeven ogenblik van boord gegaan, de machinist, de donkeyman en ik. Job Krijger
heeft ons in Katendrecht aan de wal gezet. Hoe ik thuisgekomen ben weet ik niet meer en waar we
geweest zijn ook niet, maar de andere dag had ik een knetterende koppijn. Een zware dag voor een
troubleshooter.

Het voetbal elftal van het toenmalige Bunkerstation van BP in Pernis

Knielend van links naar rechts;
Leo Blommerstein (chaufeur), Chef Hemmers, Harm Jager en een onbekende.
Staand van links naar rechts;
Jan Zoetewei (garagechef), Jopie van t Hof (chauffeur) en 20 jaar lang mijn Zwarte Piet op
de Sint Niklaas dagen van BP. Koos v.d. Lustdonk (stoker), Leo Vogelaar (administratie),
dan een onbekende chauffeur, Jan Oole (chauffeur) en nog een onbekende.
Mocht u de naam van één of meer van de onbekende voetballers weten, geef het door aan
de redactie. Bij voorbaat dank.
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9.

Van klokken en klepels (slot)
Door Rob van Breda
Zoals we allemaal wel weten, kent elk project zo z’n ups en downs. Ook wij ontkwamen daar niet aan.
Het gieten van een klok verloopt bijna altijd goed. Hooguit eens in de vijftien jaar gaat er wel eens iets
mis. En jawel, bij ons dus! De beide mallen
waartussen de klok wordt gegoten, waren ten
opzichte van elkaar een beetje verschoven en
de klok was daardoor niet volgens specificatie.
Dat moest ons weer gebeuren……. Het schijnt
dat er ongeveer drie kuub beukenhout nodig is
om één ton klokkenbrons te doen smelten. Dus
rekent u maar uit. Daar ging weer een boom,
want het was uitgerekend de zwaarste klok
(bijna drie ton) waarbij dit gebeurde. Daarna
bleek onze werkplanning te worden doorkruist
door de restauratie van het historische KAM
orgel dat in dezelfde kerk staat. Veertien dagen
later dan oorspronkelijk gepland kon er dan
eindelijk worden begonnen.
De zware eikenhouten balken waaruit de nieuwe klokkenstoel zou worden opgebouwd werden één
voor één naar boven getakeld en zo kreeg de nieuwe klokkenstoel langzaam haar definitieve vorm.
Deze nieuwe constructie werd bovenop de bestaande klokkenstoel gebouwd en werd daarop bevestigd
met zware gegalvaniseerde stalen platen. Tot mijn verwondering werden de eiken balken met dezelfde
constructie aan elkaar vastgezet als dat bij een spaanplaten kast van Ikea gebeurt (trekbouten in een
stalen cilinder). Het geheel was alleen een tikje zwaarder uitgevoerd maar het principe was eender.
Het grote voordeel van deze verbinding is dat je hem later nog eens kunt natrekken als het hout is
gekrompen en we weten dat dit gaat gebeuren op zo’n winderige klokkenzolder.
Toen de houten stoel gereed was, brak op
een zeker moment de grote dag aan. De
klokken konden in de toren worden
gehesen. Een bedrijf uit de buurt had ons
ooit via via toegezegd de kraankosten te
willen sponsoren. Organisatorisch zaten er
dus wat meer schijven tussen dan
gewoonlijk maar na een ochtend bellen
kwamen we er gelukkig uit. Ik kwam in
contact een oude bekende, Marco Buter
van de ons aller bekende firma Peineman.
Gelukkig weer een bekend gezicht én een
goede vakman! De klokken moesten de
toren in worden gehesen door het grootste
galmgat. Door deze gaten aan de zijkant
van de toren komt het geluid van de
klokken naar buiten. Recht boven het grootste gat, daar waar de klokken door naar binnen moesten,
bevond zich het grote maar ook kwetsbare uurwerk. Het uiteinde van de mast van de kraan mocht daar
natuurlijk niet tegenaan komen. Door een speciaal opzetstuk op de kraanarm te plaatsen, lukte het
uiteindelijk ook deze grootste klok naar binnen te loodsen. Nu moest het bijna drie ton wegende
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gevaarte nog tussen een wirwar van dikke houten balken op de klokkenzolder worden
gemanoeuvreerd. Het was een heel gedoe met veel gezucht, zweet, stroppen en takels maar
uiteindelijk stond dan ook deze grootste klok, genaamd de Cecilia op z’n plek, samen met de twee
kleinere klokken, de Barbara en de Concordia.
Een ploegje van drie man is daarna nog enkele
weken bezig geweest de klokken op te hangen in
de klokkenstoel en alle verplaatste carillonklokken
weer op het klavier aan te sluiten. We hebben
gemerkt dat dit echt specialistenwerk is. Een
klavier is eigenlijk net een piano die, door middel
van snaren, op afstand met de klokken is
verbonden. Elke carillonklok is via dunne
staaldraadjes en hefboompjes op het klavier
aangesloten. Een zware klok moet bijvoorbeeld op
het toetsenbord een wat zwaardere aanslag krijgen
en een kleine klok een wat lichtere. Alles bij elkaar
is het afstellen van een carillon een heel gedoe.
Toen ook de twee luidklokken waren voorzien van
luidtouwen konden we als klokkenluiders voor de
eerste keer gaan luiden. Het was een mooi
moment. De nieuwe klokken, ze klonken
prachtig!! Ze “zongen” zelfs een beetje met een
soort boventoon, het was heel mooi. We waren
tevreden en de beiaardier was dat gelukkig ook.
Dus tekenden we voor de ‘technische’ en
‘melodische’ acceptatie van het geheel en dronken
vervolgens met alle betrokken partijen, d.w.z. een
vertegenwoordiger van de gemeente, iemand van
de carillongroep, de beiaardier, de technisch
adviseur, en natuurlijk de mensen van de
leverancier, een slok Briels Geuzenbier.
We hebben daarna nog enige kleine aanpassingen moeten maken omdat twee klokken elkaar in de
uiterste stand bleken te kunnen raken. Door ruimtegebrek was dit niet anders mogelijk. De laatste stap
was de officiële ingebruikname en overdracht van het geheel aan de eigenaar van de toren, de
gemeente. Op zaterdag 13 november was het dan zover. Ruim tweehonderd genodigden waaronder de
burgemeester en het voltallige gemeentebestuur waren aanwezig in de kerk voor het feestelijke
overdrachtsprogramma van die middag. In de meeste Nederlandse plaatsen is de toren het eigendom
van de gemeente. Wij droegen de drie nieuwe klokken over aan de baas van de toren. Dit was allemaal
maar symbolisch want volgens de wet is alles wat ‘spijkervast’ in een overheidsgebouw is bevestigd,
automatisch eigendom van die overheid. Wij hadden echter een mooi overdrachtsdocument opgesteld
en dat moest natuurlijk worden getekend vonden wij, en zo geschiedde. We waren allemaal wel wat
gespannen want er was die middag een druk programma met film en geluidfragmenten afgewisseld
met veel muziek en zang. Er was geen gelegenheid geweest voor een generale repetitie want sommige
musici kwamen van ver. Alles moest dus in een keer goed gaan. Er was door de firma Woer-com een
aantal videoverbindingen gelegd tussen de begane grond van de kerk en de klokkenzolder. Dit was
nodig omdat de ‘Brielse ouverture’ ten gehore zou worden gebracht.
Deze ouverture is een speciaal voor de stad Brielle gecomponeerd muziekstuk voor vier partijen. Het
is een samenspel tussen het pas gerestaureerde KAM orgel, een koor beneden in de kerk, een
blazerssectie van zes man op het interne balkon van de kerk én de beiaardier met zijn carillon hoog in
de toren. Om die uitvoering goed te kunnen laten verlopen moeten de uitvoerende partijen natuurlijk
onderling goed contact met elkaar houden en gelukkig liep dat gesmeerd. Het was een prachtige
uitvoering en iedereen was onder de indruk. Menige traan werd geplengd…… Dit mede door het

17

volgende hoogtepunt die middag, namelijk het voor het eerst luiden van het nieuwe vijfgelui!! Niet
alleen was het carillon na 350 jaar eindelijk compleet, maar als klokkenluiders beschikten wij nu over
een vijfgelui. Er zijn in Nederland niet veel gemeenten die dit hebben. Vijf luidklokken die door de
toevoeging van de twee nieuwe luidklokken als een goed op elkaar afgestemd geheel zouden moeten
klinken. Hoezo ‘zouden moeten’ hoor ik u denken. Wel, de twee nieuwe luidklokken waren zodanig
ontworpen dat ze de drie bestaande klokken die allen van verschillende gieters waren, tot één
samenhangend melodieus geheel zouden gaan vormen. We hadden de nieuwe klokken wel apart
geluid maar de luiding van het geheel, alle vijf tegelijk dus, hadden we zelf ook nog nooit gehoord.
We hadden deze primeur bewaard voor dit moment. Nog nooit was er een dergelijk ‘geluidsbad’ over
de stad Brielle uitgestort. Het was zaterdagmiddag en dus was de Voorstraat vol winkelende bewoners
en toeristen. Onder het luiden zagen wij in gedachten al de verbaasde gezichten van al die mensen
daar beneden. Dit hadden ze nog nooit gehoord! En dat klopte helemaal, het klonk allemaal als
voorspeld. Het was een uniek moment in de historie van Brielle en voor ons als luiders was het de
bekroning van vele jaren werk.
Nadat het officiële programma was afgelopen hebben we allemaal het een en ander aan alcoholica
genuttigd en hebben we nog een aantal groepen rondgeleid over de klokkenzolder. Het was al met al
een zeer geslaagde dag. Een diepe zucht. Project volledig geslaagd.

10.

Licht in het donker (13)
Door Nico ter Horst

Nieuwe kustverlichting (3)
Tijdens het leven van Mr. Joan Cornelis van der Hoop (Minister van Marine ) is onder zijn
leiding heel wat verbeterd aan zoals toen genoemd; ‘s Rijks kustverlichting. Ik zal uit de
eertijds in 1825 gemaakte lijst van verbeteringen slechts een aantal plaatsen uit onze omgeving
noemen.
•

Kapitale vuurtoren te Kijkduin met 26 Argandsche lampen en lichtkaatsers.

•

Een lamplicht der derde Grootte te Scheveningen; drie Argandsche lampen, brandende
voor eenen koperen met zilver bepletten parabolische lichtkaatser.

•

Een ongestadig brandend steenkolenvuur der tweede grootte op de kerktoren van
Brielle in een besloten, toogsgewijs gedakte koepel met glasramen voorzien.

•

Het voorbereidende werk voor een nieuwe lichttoren ten noorden van het dorp
Oostvoorne is reeds aanbesteed. De nieuwe toren zal worden voorzien van een
draaiend licht der eerste grootte met een trapvormige glazen linzen en spiegels, naar
den uitvinding van den heer Fresnel, Ingenieur van bruggen en wegen te Parijs.

•

Een ongestadig brandend steenkolenvuur der tweede grootte op de grote kerktoren van
Goedereede.
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In een vorige bijdrage heeft U kunnen lezen dat de Argandse lampen stormenderhand de wereld
veroverden, maar de roem van de lichten volgens de uitvinding van Augustin Fresnel (1788-1827)
ging als een bliksemstraal langs de kusten.
Augustin Fresnel, geboren in Parijs, en zijn broer Léonor bezochten de Polytechnische School. Beiden
werden ze ingenieur van "bruggen en wegen". Zij moesten niets hebben van het regime van Napoleon,
waardoor zij pas in 1814 de kans kregen wetenschappelijk werk te doen.
In 1815 ging Augustin zich vooral verdiepen in het wezen van het licht en in 1817 deed hij mee aan
een prijsvraag en diende daarbij een "beschouwing over de breking" in, dat unaniem als beste
inzending werd bestempeld. Veel baanbrekend werk deed hij op het gebied van de lichtbreking in
kristallen.
De Franse kustverlichtingsdienst, absoluut niet van plan om Engelse lamplichten aan te schaffen,
vroeg Fresnel om advies voor verbetering van de kustlichten, daarbij nog niet denkend aan de
toepassing van lenzen, maar eerder aan een verbetering van de lampen en de parabolische
lichtkaatsers.

De Fresnel lens

Principe van de Fresnel lens

In augustus 1819, twee maanden na het verzoek, diende Augustin Fresnel zijn eerste rapport in en
daarin stelde hij voor verbeteringen aan te brengen in de Argandse lamp, onder andere een systeem
voor het rondpompen van de olie om de pitten te koelen. Tevens stelde hij de toepassing voor van het
gebruik maken van lenzen en spiegels. In Engeland waren daar al eens tevergeefs proeven mee
gedaan, maar Fresnel stelde voor om "getrapte" lenzen te gebruiken.
De Fresnel lens bestaat uit een set van losse, driehoekig geslepen, ringen die samen de lens vormen.
Het licht wordt door deze vorm heel goed gebundeld, met daardoor een veel lager licht verlies dan bij
een plat-bolle lens.
Bron: Vuurtorens van R.van der Veen
Wordt vervolgd
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11.

BP’s oil port at Europoort,
near Rotterdam, in Holland
Onder bovenstaande kop en foto werd rond 1965 door BP
het volgende persbericht uitgebracht.
“Een artist impression laat zien hoe BP’s enorme entrepot en oil distribution
centre in Europoort in Holland er uit zal zien wanneer midden 1969 de bouw
zal zijn afgerond.
Er zullen vanuit het midden Oosten, tankers worden ontvangen van 200.000
ton deadweight die hun lading kunnen overpompen in kleinere tankers ter
bevoorrading van BP’s northern European refiningsystem.
De oil storage tanks zullen een capaciteit hebben van 600.000 ton (720.000
cubic metres). Naar verwachting zal rond 1972 per jaar circa 15.000.000 ton
crude oil de raffinaderij passeren.
De foto toont, links op de voorgrond, een 200.000 ton tanker afgemeerd aan
de jetty.”
Door Piet Bout, Illustratie Huib Marsman
Dat er in de loop der jaren heel wat is veranderd in het Europoort gebied bewijst een foto als
deze. En hoewel de auteur van het persbericht duidelijk over een vooruitziende blik beschikte,
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zullen de in het bericht genoemde kengetallen op de lachspieren werken van het huidige
raffinaderij personeel. Voor een 200 duizend ton tanker draait men vandaag de dag z’n hand
niet meer om en een jaarlijkse doorzet van 15 miljoen ton crude is ook alweer heel lang
achterhaald. Wat bij het beschouwen van de foto ook opvalt, is de geweldige expansie die de
raffinaderij in de loop der jaren heeft ondergaan. Aan de Process kant zien we alleen nog
maar de Foster Wheeler units, want van CDU 3 en CDU 4 was op dat moment nog lang geen
sprake, om van de Cat. Cracker nog maar te zwijgen. In Oil Movement is slechts sprake van
vier steigers en een beperkt aantal tanks en voor het Nieuwe Entrepot, dat later zo’n
belangrijke rol zou gaan spelen bij de doorvoer van ruwe olie, moesten op het moment dat
deze ‘artist impression’ werd samengesteld zelfs de piketpaaltjes nog worden uitgezet.
Kortom, een oase van rust waar een symbiose van techniek en natuur nog tot de
mogelijkheden behoorde.
De vogels hadden het in die beginjaren goed naar hun zin op de raffinaderij. Van de 330
hectare was immers slechts een klein deel in gebruik genomen zodat met name in het
voorjaar, wanneer het broedseizoen een aanvang nam, het rond de tanks een drukte van
belang was. Hoewel Offsites operators, zoals ze vroeger werden genoemd, normaliter geen
dragers van een helm waren, zag je ze in het broedseizoen toch regelmatig met een helm op
een tankpunt in gaan. Broedende meeuwen hebben namelijk de onhebbelijke gewoonte om je
aan te vallen wanneer je hun nest nadert. Uit ervaring weet ik dat een dergelijke aanval de
nodige angst inboezemt, de op Europoort woonachtige meeuwen beschikken namelijk over
enorme snavels die veel weg hebben van een steekwapen.
Onder de geschetste omstandigheden ontwikkelde zich bijvoorbeeld op de plaats waar nu
LPG wagons worden beladen, een duinlandschap waar Natuurmonumenten jaloers op zou
zijn. Hazen en konijnen leefden er vreedzaam naast elkaar en waanden zich in het paradijs.
Buiten een enkele verwilderde huiskat en een operator in een DAF pickup hadden de lieve
beestjes geen natuurlijke vijanden. Het gevolg was natuurlijk overbevolking met als resultaat,
van tijd tot tijd een uitbraak van de gevreesde ziekte myxomatose. Ik zie nog de blinde en
verdwaalde konijntjes over de CDU 1 lopen.
Zoals gezegd, een konijn had, mits hij/zij goed oplette met oversteken, weinig te vrezen. Tot
vreugde van de meeuwen gebeurde het toch nog wel eens dat, met name in de middag- en
nachtdienst wanneer het donker was, een langoor werd aangereden. Maar niet alleen de
meeuwen hadden belangstelling voor aangereden wild, in de shift waar ik destijds werkte
hadden we op de process units een collega, ik noem hem voor het gemak maar even Kees, die
een verse bout ook niet versmaadde. Dat was al snel bekend bij de Offsites mannen die elk
verkeersslachtoffer netjes in de controlekamer kwamen afleveren. Daarna ontrolde zich steeds
hetzelfde toneel, Kees toog met het konijn onder de arm richting (oude)brandweergarage om
het beest aldaar in de toiletruimte van de nodige ballast te ontdoen. Aan het einde van de
wacht werd het aldus voor consumptie geprepareerde beest mee naar huis genomen.
Op een zekere dag, of beter gezegd het was de laatste nacht, was het weer eens zover. Een
van de Offsites jongens slingerde vol bravoure en flink uit de kluiten gewassen konijn de
controlekamer in, onder het uitroepen van de kreet “een verse bout voor Kees”. Nu deed zich
het probleem voor dat Kees de laatste nacht had vrij genomen en we in eerste instantie niet
goed raad wisten met het kadaver. Maar als goede collega’s besloten we met het shiftbusje
wel even langs het huis van Kees te rijden om het beest af te leveren. Er werd netjes een touw
om de achterpoten gebonden zodat we het dier eventueel aan de knop van de voordeur
konden ophangen.
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Het moet gezegd, met enige jolijt en zin in een goede grap, kwamen we aan bij het huis van
onze gewaardeerde collega. De gordijnen waren nog geheel gesloten terwijl in ‘huize Kees’
nog weinig leven te bespeuren viel, het echtpaar lag duidelijk nog op één oor. Aan die vredige
situatie wilden we geen einde maken en besloten het beest maar aan de deur te hangen. Op
dat moment ontdekte een van de collega’s dat in het midden van het raam een spijker zat waar
Kees, waarschijnlijk met Kerst, een krans of iets dergelijks aan ophing. Dat was te mooi om
waar te zijn, het konijn werd pontificaal midden voor het raam opgehangen zodat het niet
gemist kon worden.
Vier dagen later, bij aanvang van de middagdienst, waren wij natuurlijk allang het konijn van
Kees vergeten, maar hij niet. Direct bij het binnenstappen van de bus begon hij uit te varen
dat het geen stijl was en dat het de dood van zijn vrouw had kunnen betekenen. Nou hield
Kees nogal van overdrijven dus namen we zijn verhaal nogal met een korrel zout. Maar wat
was er gebeurd; terwijl Kees nog in diepe slaap op bed lag, had zijn vrouw de gordijnen
geopend waarna ze oog in oog stond met het lijk van het konijn. Een grote en ijselijke gil was
het gevolg waarna Kees, verstijfd van schrik, wakker schrok en als een haas naar beneden
stormde om te zien wat er aan de hand was. Maar ondanks de schrik stond er die zondag bij
Kees, konijn op het menu.
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12.

Rondje Raff.

BP RR ontwikkelt spel
CPA is onlangs getipt door een collega
over het bestaan van het bordspel
‘Build Your Own Plant’. In dit spel
ben je plantmanager en is het de
uitdaging om de plant zo goed
mogelijk te laten draaien. Daarbij heb
je natuurlijk te maken met andere
spelers (plantmanagers), maar ook met
de situatie op de markt van
grondstoffen, regels en veiligheid.
Het zien en spelen van dit spel heeft
CPA op het idee gebracht om een
soortgelijk
bordspel
te
gaan
ontwikkelen over BP Raffinaderij
Rotterdam. Het hebben van een spel is
niet alleen leuk, maar kan BP ook
helpen om mensen die weinig weten van een raffinaderij enthousiast te maken om bijvoorbeeld voor
een technische opleiding te kiezen of bij BPRR te komen werken. Spellenproducent 999 Games,
ontwikkelaar van o.a. Kolonisten van Katan en Build Your Own Plant, gaat het BP bordspel in
samenwerking met medewerkers van BPRR ontwikkelen.

Mededeling Refinery Team Leader
Jan de Jong heeft aangegeven na ruim 37 jaar, volgend jaar in het tweede kwartaal met
vervroegd pensioen te willen gaan. Wij hebben dit verzoek gehonoreerd. Jan de Jong is op 1
november 1973 in dienst getreden en heeft deze lange periode afgesloten met de positie in het
RLT, als Refinery Team Leader E&C. Onder zijn leiding zijn een aantal belangrijke
resultaten bereikt op onze raffinaderij, waaronder major Turn Arounds, tijdens welke grote
projecten zijn gedaan, alsmede de bouw van de nieuwe NHT.
Wij hebben Jan leren kennen als een kundig man, die zijn kennis maar ook zijn
levenservaring heeft ingezet om onze doelen te bereiken. Ook heeft hij energie gestopt in het
ontwikkelen van zijn mensen. Wij danken Jan voor deze vele jaren van inzet en

23

betrokkenheid. Wij zullen zijn grote kennis en ervaring missen. Wij wensen hem en zijn
gezin alle goeds voor de jaren die voor hem liggen.
Ook Frans Driessen zal ons gaan verlaten, en wel per 1 april 2011. Toen hij in 2006 als lid
van de Board van de Nerefco Joint Venture door Willem-Arie Kuijl gevraagd is om RTL
HSSEQ te worden, heeft hij die functie geaccepteerd omdat er een flinke uitdaging lag de
afdeling om te vormen en op de kaart te zetten. Nu deze klus is geklaard heeft Frans
aangegeven een andere uitdaging te willen zoeken.
Frans heeft sinds hij deze functie op 1 april 2006 aanvaardde, alsmede gedurende zijn tijd in
de Board, een aantal belangrijke zaken voor Nerefco/BP weten te bewerkstelligen. De
HSSEQ-afdeling is omgevormd zodat de destijds geformuleerde doelstellingen op het gebied
van veiligheid en milieu maximaal bereikt konden worden. Ook de externe relaties met
overheden zijn op een hoger plan gebracht. Wij hebben Frans leren kennen als een bevlogen
man met een brede kennis die bereid is te vechten voor het bedrijfsbelang.
Wij danken Frans voor niet alleen de jaren als RTL HSSEQ, maar ook voor de jaren dat hij
zich als lid van de Board van Nerefco met grote passie en betrokkenheid heeft ingezet voor
het welzijn van onze raffinaderij en wensen ook hem en zijn vrouw alle goeds voor de
komende jaren.
Voor de invulling van deze twee functies is medio december het interne vacature proces
gestart, zowel binnen onze raffinaderij als binnen global BP.
Thys Heyns

Wie?

Wanneer?

Waarom?

In deze "Achteruitkijkspiegel" een fotopuzzel uit de oude doos.
Wie is wie, wanneer en waarom deze foto?

Weet u meer? Laat het ons weten via: redactie@seconer.nl, dan zetten we in de volgende
Seconer-nieuws de namen en het bijpassende verhaal erbij. De redactie is benieuwd naar uw
reactie.
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Nu ik in Senegal woon ga ik elk jaar drie maanden op vakantie in
Nederland om mijn kinderen en kleinkinderen weer eens te zien.
Het is dan een drukke tijd voor mij om ook mijn kennissen en collega's
weer eens te bezoeken en bij te praten en mijn zaken met overheidsinstanties te regelen. Tevens ontvlucht ik met dit bezoek een deel van
het Afrikaanse regenseizoen dat met muggen, modder en klamme
luchtvochtigheid gepaard gaat. Altijd hoop ik mijn bezoek aan
Nederland af te sluiten met de samenkomst van de Seconer reunie.
Door de late datum dit jaar op 3 november is dat er tot mijn spijt niet
van gekomen.
Op 28 september jl. ben ik weer naar Dakar teruggevlogen.
Het regenseizoen is op het ogenblik nog niet helemaal afgelopen.
Terwijl ik dit opschrijf, voorkomt een zweetbandje om mijn hoofd dat
de brief onleesbaar wordt. Straks als het weer droog is ga ik met
bezoekers of kennissen (Belgen) uit de buurt vissen op de rivier of
voor de kust.
Groeten Aad.

13.

Brieven uit Senegal No 15
Door Aad van Biezen
Slangen
Op onregelmatige tijden als de windrichting goed is wordt het alom aanwezige olifantsgras in de fik
gestoken. Niet in één keer alles maar een paar veldjes tegelijkertijd. Deze brandjes gaan gepaard met
veel geknetter en herrie, hoge vlammen en heel veel rook. Erger dan de rook en roet is de
vonkenregen die aanvankelijk met de rookkolom mee omhoog gaat en daarna verspreid wordt op onze
strodaken en erven. Bij ons veroorzaakt dat veel roet en vuil in huis en dat telkens weer opnieuw als
het volgende veldje weer aan de beurt
is. Franse buurtjes hadden pech, die
zitten nu in Frankrijk en twee kamers
van hun woning zijn volledig
uitgebrand, wie betaalt de schade?
Dieren die in het struweel leven
verliezen door het vuur hun behuizing
en voedsel, zij gaan dus migreren met
vervelende gevolgen, ze willen nu bij
ons wonen! Een paar dagen na de
grasbranden roept ons dienstmeisje
Batty van 16 jaar "Ton-ton Aad, kai
fie!" ("kai fie" betekent in de stamtaal
Wolof "Kom hier"). Verstijfd van
schrik wijst ze naar een grote zwarte
slang die langzaam in de bosjes voor
mijn slaapkamerdeur is gekronkeld. Samen met MGom de nachtwaker gaan we op inspectie, maar
geen slang te zien. Een paar dagen later valt 's avonds de elektra uit. Ik neem de zaklantaarn mee en
loop in de richting van de generator om die te starten. En ja hoor, daar ligt een slang voor de deur van
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het generatorhuisje. Even MGom gewaarschuwd en gewapend met een dikke knuppel ontneemt de
nachtwaker de slang het leven. Resultaat: een slang met een platte kop en een gebroken knuppel. Batty
is weer gerust. Totdat twee dagen later weer een zwarte slang van een meter lengte wordt gesignaleerd
en MGom ook deze eenzelfde behandeling geeft. Ik vraag aan MGom of hij de slang niet kan vangen
en verderop weer uitzetten? Hij kijkt me aan of ik niet goed bij mijn hoofd ben, zegt niets en loopt
weg. Hij praat nu al dagen lang met iedereen die maar horen wil over "Onkelman Adriano" die
slangen wil laten leven, die Toubabs (blanken) zijn toch niet goed wijs!
Nu, een week geleden 's avonds, groot tumult in de tuin. MGom met grote wilde ogen is op jacht naar
een slang, een grote. En ja daar flitst razend snel de slang uit de struiken en duikt in een holletje.
MGom, ook niet mis, geeft hem een enorme klap waarmee hij de slang halveert. Het nu losse
achterstuk is ongeveer 60 cm en de rest verdwijnt in het hol. Direct vertrekt hij naar de Mauritaniër en
koopt er 2 liter antislangengif en giet dat in het hol. Bij het krieken van de nieuwe dag is MGom al
bezig de slang uit te graven. Na verplaatsing van een paar m³ aarde komt de andere helft met kop
tevoorschijn, dood! De Afrikanen zijn zo bang van slangen, dood of niet, ze durven ze niet aan te
raken. Deze helft was ook weer zo'n 60 cm. dus totaal 1,20 m lang! Al deze slangen vallen in de
categorie "zeer giftig". Het zijn weliswaar de eerste slangen op mijn terrein in drie jaar, toch wil ik
wel gevrijwaard blijven van deze serpenten want er lopen hier bijna altijd wel kinderen rond.
Reparatie aan huis
We hebben een abonnement op "Canal Sat" en via een paraboolschotel kunnen we wel 74 kanalen
ontvangen. Nederland is daar nou jammer genoeg net weer niet bij. We hebben twee TV's met audio
en DVD apparatuur in huis en die stoppen er nogal eens mee. Door de hoge temperatuur heb ik een
extra ventilator bij de apparatuur gezet om oververhitting te voorkomen (Schade & Schande maakt
wijs). Tijdens de drie à vier maanden regentijd is de tropische luchtvochtigheid als in een sauna, bijna
100%. Zodra de zon weer schijnt waait er fijn woestijnzand om de woning, ook voor de apparatuur
zijn het in Senegal tropenjaren. Vorig jaar liet de TV met een steekvlam het leven. Oorzaak een
insectennest op de achterzijde van de beeldbuis. Dan bel ik "Demba Tall" de erkende elektronicaman
van Toubacouta. Hij komt met een zware bromfiets met assistent achterop. "Adriano wat zijn de
problemen?" vraagt hij en binnen een minimum van tijd ligt al mijn elektronische apparatuur open op
de grond. Werken op tafel, doen ze niet.
Demba vraagt om twee kleine kruiskopschroevendraaiers en een voltmeter want Demba heeft wel de
kennis maar geen gereedschap bij zich. Vervolgens neemt hij het apparaat als een baby bij zich op
schoot en vraagt om een soldeerbout die ik niet bezit. Geen punt hoor, de reparateur belt met mijn
telefoon de plaatselijke taxi, die daarna op mijn kosten een soldeerbout en soldeer gaat kopen. Ansou
de fietstaximan brengt een soldeerbout van € 2,25 "made in China" zoals bijna alles wat in Senegal
wordt ingevoerd uit China en India komt. Na zo'n 3 à 4 uur werken doen de twee TV's, DVD's en de
video- en audio apparaten het weer! De monteurs eten nog even mee en dan volgt het ritueel in twee
bedrijven dat afrekenen heet.
Eerste bedrijf: "Demba wat zijn de kosten?" D. kijkt me aan en zegt: "Alles wat je geeft is goed
Adriano." Geef ik te weinig dan ben ik niet goed, geef ik te veel dan vinden ze me een sul en dat vind
ik weer niet goed. Ik ben van plan om hem 10.000 CFA te betalen, circa 15 euro, maar ik geef hem
5000 CFA.
Tweede bedrijf: Hij zegt niets maar kijkt een beetje zuinig, waarop ik het biljet van 5000 CFA weer
terug neem met de woorden "Ik pakte het verkeerde biljet" en geef hem dan de 10.000 CFA. "Je bent
een goede man Adreano" zegt hij opgewekt. "Dat vind ik fijn Dembo, maar krijg ik nu mijn
kruiskopschroevendraaiers, mijn spanningzoeker en de soldeerbout terug voor de volgende keer?"
"Oh, je wilt ze terug dat had je niet gezegd." In zijn stamtaal Wolof zegt hij: "Am" (a.u.b.)! en
tevreden nemen we afscheid.
Groeten van Aad van Biezen
Toubacouta par Kaolack,
BP 109, Senegal, Afr.
Tel. 0221763467964

PS. Een kaart of briefje van oud collega's
wordt door mij erg op prijs gesteld.
Op een SMS wordt per omgaande gereageerd.
Hoe was de laatste Seconer reünie?
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Beste bestuursleden.
Hiermee laat ik jullie weten dat we 3 november een fantastische dag
gehad hebben. Toevallig werkte het weer ook nog mee!
Bedankt, Jan en Rosemarie v. Baardwijk

14.

Bedankje voor Seconer voor de fijne reüniedag op het schip de Marlina
3 november 2010
In de herfst van ons leven,
worden we er steeds “jonger” op.
Althans, zo leek het tijdens de gepensioneerden dag op het mooie en ruime partyschip De
Marlina.
Pijntjes en Verlies hebben we die dag achter ons gelaten op de kade.
We varen over de rivieren van een mooi stukje Holland.
We genieten van een drankje en heerlijk eten, gepresenteerd door een vriendelijke bediening.
We halen met elkaar anekdotes over “vroeger” op.
We praten over ons leven NU.
We raken niet uitgepraat en hopen in de gelegenheid te zijn om volgend jaar onze gesprekken
voort te zetten.
Bedankt, Bestuur van Seconer, dat U het weer mogelijk heeft gemaakt om aan ons
Raff-Oudjes, zo’n fijne dag te bezorgen.
Mijnie van der Hoek

Hallo Mensen,
Ik wil jullie langs deze weg nog heel hartelijk bedanken voor de mooie dag aan
boord.
Alles was geweldig, de bediening, het eten het kon niet op en vooral de sfeer aan
boord was heel goed.
Ik denk, maar weet het haast wel zeker, dat ik dit doe namens heel veel mensen
die aan boord waren.
Nogmaals heel hartelijk bedankt, namens collega's en echtgenoten,
Hartelijke groetjes, Joop van 't Hof.
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Na een werkzaam leven volgt het vrije leven!
en .................
Seconer is de verbinding tussen die twee (werelden).
Wij wensen u een voorspoedig en
avontuurlijk Nieuwjaar toe
en zien iedereen graag weer gezond terug op de
Seconer
reünie van 2011.
Bestuur en Redactie Seconer.

15. Personalia
Met Nerflex :

Met Pensioen :

December 2010

H.J. Lemke

Februari 2011

A.C. Heij

December 2010

F. Budding
A.G.G. Spierings
M. Noordhoek
W.H. Rijnsdorp

Janauri 2011

B.A. Dubel
P. van der Tas

Overleden:
27 november 2010, de heer H.H. van der Schans, in de leeftijd van 77 jaar.

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 april 2011.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 31 maart aan:
Redactie seconer nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
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e-mail: redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco

REDACTIE SECONER-NIEUWS
Piet Bout
Bestuur Seconer
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

Piet van Kessel
Scherpenhoek 80
3085 EG Rotterdam
010 5016851
Kessel.Pa@inter.NL.net

Klaas Kuipers

Rob van Breda

Slotlaan 28
3233 DD Oostvoorne
0181 485797
klaas-ali.kuipers@planet.nl

Lumeyweg 49
3231 CD Brielle
0181 416364
rjvanbreda@gmail.com

BESTUUR SECONER

BELANGRIJKE ADRESSEN

Nico ter Horst, Voorzitter
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
voorzitter@seconer.nl

Mutaties Seconer
www.seconer.nl
Klik aan: CONTACT (bruine balk)
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg

Wim van Vliet, Secretaris
Narcissenstraat 12
3181 WT Rozenburg
0181 217203
secretaris@seconer.nl

●

Stichting Pensioenfonds BP
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
Telefoon 013 4622352
e-mail: wa.smit@interpolis.nl
Aanmelding spreekuur 013 4623988
N.B. een geheel nieuwe website voor het
gefuseerde BP Pensioenfonds is in
ontwikkeling: www.pensioenfondsbp.nl
Tot dat moment blijven de bestaande websites
nog operationeel:
www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl
www.pensioenfondsbp.nl

Piet Timmers, Penningmeester
Eemsteyn 1
4251 HM Werkendam
0183 502884
penningmeester@seconer.nl
Bas Roos, Administratie
Planetenlaan 105
3204 BR Spijkenisse
0181 616040
administratie@seconer.nl
Wim Blok, Pensioenen
Rijpersweg 31
4751 AP Oud Gastel
0165 326388
wimnellblok@live.nl

●

Stichting Chevron Pensioenfonds
UO2.B4.16, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon 030 2578903
e-mail: pensionfunds@fortis.com

Leny Voorberg
Ossewei 151
3238 XN Zwartewaal
0181-663138
h.g.voorberg@planet.nl

●

Contactpersoon Personeelszaken BPRR
A.N. van Seeters
Doorgeven van mutaties
Telefoon 0181 259357
Postbus 1033
3180 AA Rozenburg

Gerrit Kamperman, IT-zaken
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl
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