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Derde lustrum Seconer
Door Piet Bout

Een terugblik
Zoals u boven in de aanhef van deze Seconer-nieuws kunt zien zijn we bij het ingaan van het jaar
2013 alweer toe aan de 15e jaargang en mogen we, naar we hopen, dit jaar ook voor de 15e keer een
Seconer reünie organiseren. Tijd voor een terugblik.
Ergens in 1998, zo aan het einde van de grote uittocht van boventallige Nerefco medewerkers, ontstaat
bij een aantal collega’s het idee, om naar het voorbeeld van het Senioren Contact van
Chevron/Texaco, ook een senioren club op te richten voor gepensioneerde en vervroegd uitgetreden
medewerkers van wat toen nog Nerefco heette. In overleg met de toenmalige HR&O manager wordt
door drie slachtoffers van de reorganisatie, zijnde Nico ter Horst, Aad van Biezen en de helaas te
vroeg overleden Herman van Eijk, een werkgroep geformeerd waaruit vervolgens een stichting
ontstaat met de veel zeggende naam “Senioren Contact Nerefco”, kortweg SECONER.
De doelstelling van de Seconer werkgroep wordt als volgt geformuleerd:
“Behartigen van de collectieve belangen door het fungeren als intermediair
tussen de niet actieve Nerefco medewerker en het Nerefco Management.”
Lees verder op pagina 2.
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Redactie
Onder leiding van Herman van Eijk, de voorzitter van het eerste uur, worden nog een aantal
bestuursleden aangetrokken die op voortvarende wijze de organisatie van de eerste Seconer reünie ter
hand nemen. In de middag van 8 oktober 1999 is het dan zover, de bezoekers van de eerste reünie
stromen de hal van het administratie gebouw binnen en worden door het voltallige bestuur welkom
geheten. Ze worden dan nog netjes voorzien van een badge, zodat niemand met de vraag hoeft rond te
lopen “hoe heet hij ook alweer”. Ondanks de onwennigheid en het gegeven dat de uitnodiging niet
voor een ieder geheel duidelijk was, valt het aantal bezoekers met 101deelnemers zeker niet tegen.
We herinneren ons Herman van Eijk als een man met vele kwaliteiten waarvan zeker niet als minste
genoemd kan worden, zijn geweldige contactuele vaardigheden. Die laatste eigenschap komt hem ook
tijdens de eerste Seconer bijeenkomst goed van pas. Voorafgaand aan de reünie heeft het bestuur
namelijk besloten dat het contact met de achterban moet worden onderhouden door middel van een
soort nieuwsbrief. Er doet zich alleen een klein probleem voor; er is geen redactie voor handen.
Herman slaat tijdens die eerste bijeenkomst dan ook onmiddellijk aan het lobbyen en vindt al snel Piet
van Kessel op z’n pad die hij na wat aandringen de toezegging weet te ontlokken dat hij aan de
totstandkoming van een nieuwsbrief wil meewerken.
Met die vangst op zak gaat Herman verder en treft in de bedrijfskantine twee goede bekenden aan.
Het betreffen Dick van den Berg en ondergetekende die, al koffie drinkend, in een geanimeerd gesprek
zijn verwikkeld. Herman schuift
aan en met het argument dat hij
de
voormalig
laboratorium
technician reeds als redactielid
heeft weten te strikken, lukt het
hem ook deze twee slachtoffers te
overtuigen van de noodzaak van
een contactorgaan. En zo wordt
op die middag van de 8e oktober
in 1999 de eerste Seconer redactie
geformeerd.

De eerste edities van
Seconer-nieuws kwamen tot
stand in Zuidland, op de PC
van Dick van den Berg,
links op de foto.

Doelstelling
De redactie staat natuurlijk te popelen om aan de slag te gaan maar wil eerst wel eens weten wat het
bestuur zoal van hen verwacht. Daar komt duidelijkheid in wanneer tijdens één van de eerste Seconer
bestuursvergaderingen, in aanwezigheid van de redactie, de volgende doelstelling wordt geformuleerd.
Het blad moet voorzien in de behoefte van de werkgroepleden om de
onderlinge contacten tussen de oud Nerefco medewerkers te bevorderen.
Het blad moet fungeren als spreekbuis van de werkgroep en richt zich op
gepensioneerde Nerefco (BP/Texaco) medewerkers van 65 jaar en ouder.
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Eerste editie
En zo kan het gebeuren dat op 15
december 1999, onder het
toeziend oog van Willem Van
der Velde, uit het kopieer
apparaat van de Postkamer, de
eerste Seconer-nieuws ter wereld
komt. Er zullen er nog vele
volgen met als resultaat dat de
editie die nu voor u ligt alweer
de 57ste is.

Na het vertrek van Dick van
den Berg komt Huib Marsman
de redactie versterken. Hier
links op de foto, samen met de
redacteur van het eerste uur,
Piet van Kessel.

Hoewel de redactie altijd een zekere continuïteit heeft gekend, hebben zich de afgelopen jaren
natuurlijk wel wat wijzigingen in de persoonlijke sfeer voorgedaan. Zo nam Dick van den Berg eind
2003 het besluit om na vijf jaar met het redactiewerk te stoppen. Gelukkig vonden we in datzelfde jaar
Huib Marsman bereid de plaats van Dick over te nemen. Maar ook Huib vond het na zo’n zes jaar
Seconer redactie wel genoeg en besloot begin 2009 er mee te stoppen. En zoals het vaak gaat, wanneer
de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Na een alarmerend openingsartikel in het januari
nummer van 2009 en wat gelobby van de vaste redactiekern, vonden we al snel Klaas Kuipers en Rob
van Breda bereid om hun energie in ons contactblad te steken. U heeft inmiddels al een groot aantal
bijdragen van de heren kunnen lezen en ook in deze editie laten ze van zich horen.

Toekomst
Dit alles overziend kunnen we vaststellen dat het met de Seconer organisatie wel goed zit. We hebben
immers een bestuur van zes mannen en een vrouw, een vierkoppige redactie en twee deskundige
Seconer deelnemers die onze belangen in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP behartigen.
Geen zorgen voor de toekomst zou je zo op het eerste gezicht zeggen. Maar is dat wel zo?
Tijdens een onlangs gehouden bestuursvergadering van onze stichting werden we, zoals wel vaker
gebeurt, door Piet Houtman en Jan Nieuwenhuizen bijgepraat over de gang van zaken rond het
pensioenfonds. Piet wees ons er tijdens die bijeenkomst nog maar eens fijntjes op dat we inmiddels,
net als de Stichting Seconer, allemaal 15 jaar ouder zijn geworden. Het wordt zo langzamerhand tijd
om eens goed na te denken over verjonging, zo was de conclusie. Daarnaast is er de Vereniging van
Oud BP medewerkers (VOBP) die zich tot nu toe vooral richtte op de gepensioneerden van de BP
Handelsmaatschappij. Ook daarin zouden voormalig raffinaderij medewerkers een grotere rol moeten
spelen. Reden genoeg voor recent gepensioneerden met kwaliteit en motivatie om een
vertegenwoordigende functie in één van de eerder genoemde deelgebieden in overweging te nemen.
Heb je belangstelling, de bestuursleden zullen je graag nader informeren.
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2.

BP Pensioenfonds
Door Piet Houtman

Algemene pensioenontwikkelingen
Over algemene pensioenontwikkelingen blijft u voldoende op de
hoogte via nieuws en media. Vrijwel dagelijks of wekelijks hoort en
leest u erover. Meestal zijn het geen positieve berichten. In ieder geval
is er veel aandacht om eventuele problemen op te lossen.
In het vorige Seconer Nieuws hebt u al kunnen lezen over de introductie door DNB (De Nederlandse
Bank) van de Ultimate Forward Rate (UFR), de rentecurve voor pensioenverplichtingen van meer dan
20 jaar. Voor de korte looptijden tot 20 jaar wordt de rente nog steeds gebaseerd op de swaprente. Na
deze periode groeit de forward rente in 40 jaar naar een lange termijn gemiddelde. Deze is op 4,2 %
gesteld. Daarnaast blijft de 3-maands middeling van de RTS (Rente Termijn Structuur) behouden. Dit
geeft pensioenfondsen weer meer ruimte.
Door de regeringsmaatregelen waaronder vooral de UFR vallen kortingen bij een aantal
pensioenfondsen mee, maar het lijkt erop dat ondanks de nieuwe maatregelen een aantal fondsen
volgend jaar toch op pensioenuitkeringen zullen moeten korten. Aan de andere kant zal het door de
invoering van de UFR voor een groot aantal andere fondsen vanaf 2013 weer mogelijk zijn om
pensioenuitkeringen te indexeren.

Nieuws vanuit het BP Pensioenfonds
Het BP Pensioenfonds heeft ook het afgelopen jaar 2012 weer een goed rendement behaald. Eind
november lag het totale rendement op ruim 10 %. Het fonds voldoet aan de minimum eisen voor de
dekkingsgraad. Dit is het kapitaal dat het pensioenfonds tenminste in kas moet hebben om de
pensioenverplichtingen te kunnen betalen.
In de afspraken met de werkgever is vastgelegd dat de dekkingsgraad aan het eind van een jaar altijd
gelijk is aan de minimale dekkingsgraad (104,2%). Per 31 december 2011 lag de dekkingsgraad onder
het vereiste minimum en daardoor is een vordering op de werkgever ontstaan. Deze vordering op de
werkgever wordt naar beneden bijgesteld als in het lopende jaar de dekkingsgraad boven het vereiste
minimum van 104,2 % uitkomt. Dit was eind november het geval en zal naar verwachting ook aan het
eind van 2012 zo zijn. Hoewel de vordering dus naar verwachting iets lager zal uitkomen zal door de
werkgever aan het einde van 2012 toch een substantiële bijstorting worden gedaan. De vordering zal
niet hoger worden als de dekkingsgraad eind 2012 onder de 104,2 % zou komen (wat niet
waarschijnlijk lijkt). Zou de dekkingsgraad eind 2012 inclusief de vordering per 31 december 2011
wel onder de 104,2 % komen, dan ontstaat een nieuwe vordering per 31 december 2012.
Gezien de ontwikkelingen op pensioengebied i.v.m. regelgeving de komende jaren, is door het
pensioenfondsbestuur besloten het indexatiebeleid voorlopig ongewijzigd te laten. Basis voor de
indexatieberekeningen blijft dus het 5-jaars voortschrijdend gemiddelde rendement, onafhankelijk
van de dekkingsgraad. Indexatie wordt met terugwerkende kracht toegekend per 1 januari van het
opvolgende jaar, gebaseerd op de jaargemiddelde prijsinflatie (CPI, niet afgeleid) van het vorige jaar.
Voor diegenen die zowel een BPNL als BP-Raffinaderij deel van het pensioen ontvangen zullen er
verschillen blijven in de toe te kennen indexaties over beide delen omdat de rendementen van beide
BP fondsen in het verleden verschillend waren. Ook in de loop van 2012 zult u daarom over
toegekende indexaties nog steeds twee brieven ontvangen. Pas na 2015 zal dit over zijn.
phoutman@kabelfoon.nl Telefoon 010- 5910394
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3.

Mijn Zwitserse mes

Toen ik 10 jaar bij BP werkte, in 1990, werd zo’n jubileum nog uitgebreid gevierd met koffie en gebak
en het uitzoeken van een cadeautje. Ik koos voor het Zwitserse Mes.
Op al onze verre reizen heeft-ie me vergezeld, ruim 20 jaar.
Met een kleurig koordje eraan wist ik hem elke keer moeiteloos te vinden in mijn rugzak.
Wat was-t-ie lekker scherp.
Zonder problemen sneed hij door een hard broodje, gleed door de schil van een mango en wipte de
dop van een flesje.
Verknócht was ik er aan, nooit ging ik zonder op reis.
Verschillende keren vertelde ik aan mijn reisgenoten hoe ik er aan was gekomen.

Maar helaas….. afgelopen oktober:
Ik sta in de rij voor de scanner op het vliegveld van Kunming in China.
En dan dringt het plotseling tot me door: mijn mes zit nog in mijn rugzak!
Er is geen ontkomen aan.
Even hoop ik nog dat dit in de veelheid van tassen, rugzakken en koffertjes op de band niet wordt
opgemerkt maar de consencieuze Chinese ambtenaar bespeurt mijn nalatigheid op zijn schermpje en
gebiedt me de rugzak open te maken ……… en zo moet ik met bloedend hart afscheid nemen van
mijn trouwe reisgenoot!
Marijke van den Bos
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4. Op een mooie zomerdag ………

Hans van Calmthout
met Nerflex

Eindelijk met Nerflex! Een zee van vrije tijd in het vooruitzicht.
Voor van Calmthout is dit een vergezicht waar hij al jaren van heeft gedroomd.
Deze BP-er is namelijk al vanaf zijn jeugd een fervent en getalenteerd schaker.
Hans heeft inmiddels zijn schaakplan getrokken.
Zijn speeltijd bij BP is nu wel om, maar………… daarom is Hans nog niet
uitgespeeld!

Door Piet van Kessel
Op een zonnige 17ͤ augustus vierde Hans van Calmthout zijn ‘Intrede bij Seconer’. Te midden van
oud-collega’s en bekenden werd hij op het terras van ‘De Meidoorn‘ letterlijk en figuurlijk in het
zonnetje gezet. Als schaaktalent is van Hans van Calmthout (1950) befaamd in zijn naaste omgeving
en ook wel een beetje erbuiten. Binnen de BP schaakclub speelde Hans vroeger dan ook een
prominente rol.
“Je moet niet zo overdrijven Piet” is de typische bescheiden reactie van deze aimabele collega. In de
bedrijfskantine van de raffinaderij speelde hij bijvoorbeeld eens een simultaan schaakwedstrijd tegen
22 BP-ers en dan won hij er ook 18 van de 22. In een oud opschrijfboekje vond Hans nog de namen
van de deelnemers en ook de scores van die leuke avond in de BP kantine.
De sterke (club)spelers zoals Wim Schot,
Herbert Hartog en Jacques van de Wetering
waren de laatsten die op de bewuste avond
hun Koning omlegden. De andere 14
‘pretspelers’ Rinus Noordhoek, Gerard de
Man, Knipscheer (Gulf), Arend v/d Gaag,
Cees Beukers, Chris Prins, Spiering (Gulf),
Wim de Bruijn jr., A. v/d Kaai jr., Jaap de
Wilde, G v/d Hurk (Gulf), Peter Clarke,
Wim Coster en Piet v Kessel, zaten toen al
geruime tijd aan de bar hun verlies te
compenseren.
Een zonnig terras van ‘De Meidoorn’.
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“Eigenlijk verlang ik al lang naar meer tijd voor mijn schaakleven”, zegt Hans en vervolgt opgetogen
“Nu is het dan ook zo ver. In mijn jonge jaren speelde ik wel met de gedachte om beroepsspeler te
worden. Ja, dat kan echt! Ha ha. Maar BP bood natuurlijk meer financiële zekerheid aan een jong
gezin. Om het achterstallig onderhoud van mijn schaakkennis weer wat op te halen ben ik aan een
serieuze schaakstudie begonnen” vertelt Hans. “Want onder leiding van Dolf Meijer, trainer van de
Rotterdamse schaakbond (RSB) ga ik me vanaf nu, drie jaar lang toeleggen op o.a. eindspelen van De
La Villa, het middenspel van Yusupov en daarnaast ga ik ook nieuwe schaakopeningen trainen. Een
rij van 20 cm studieboeken staat al op mij te wachten. Ondertussen speel ik de komende jaren weer
mee in nationale schaaktoernooien, met partijen die soms wel zo’n acht a negen uren duren! Naast al
dat hoofd- en zitwerk zet ik ook de rest van mijn lichaam aan ’t werk, door op mijn hybride fiets m’n
gewicht te regelen. In de afgelopen 11 jaren heb ik intussen al zo’n 22.000 kilometer weggefietst, dat
is de halve wereld rond. Op een waterfiets zat ik al in Nieuw-Zeeland.”
Enthousiast vervolgt Hans “Over Nieuw-Zeeland gesproken, via het internet speel ik wel eens met
iemand vanuit de nachtkant van de aarde, vast iemand met slaapproblemen.” Hans streeft ernaar, zo
vertelt hij, om in twee jaar tijd zijn schaakniveau te verhogen naar dat van landelijk KNSB speler.
“Dat is voor mij een serieuze zaak”.
“Het internetprogramma ‘PlayChess’ stelt me in staat om met schakers van over heel de wereld een
partijtje te spelen. Op internet zijn permanent wel 2000 à 5000 schakers beschikbaar. Je hoeft er de
deur niet meer voor uit, wel onpersoonlijk natuurlijk, maar ja, elk voordeel ‘hep’ nu eenmaal zijn
nadeel.”
“Wat is er toch veel veranderd,” mijmert Hans “sinds we onze eerste schaakcomputer bij de BP
schaakclub aanschaften. Voor ons was dat toen een wonder, in een tijd dat de schaakgrootmeesters
Donner, Fischer en Spasski in het nieuws waren. Wat we toen nog voor onmogelijk hielden is nu
gewoon vanzelfsprekend! Neem nou zo’n partijtje snelschaken (3+3) op het internet met een Chinees,
Rus, Turk of Braziliaan, dat is toch wel het ultieme voorbeeld van de huidige globalisering. Als ik de
beschikbaarheid van schakers over de wereld observeer, valt het me op dat er in Afrika nauwelijks
geschaakt wordt, gek hè?”
Terug kijkend stelt Hans vast: “De kunst van het vooruitdenken is een schaakeigenschap die me goed
te pas kwam bij mijn werk op de afdeling ‘Productieplanning’ waar ik langdurig heb gewerkt, want
ook bij planning wordt uiteraard vooruit gedacht. Het werktempo op deze afdeling is echter in de loop
der jaren zo toegenomen, dat ook daar als het ware snelschaak wordt gespeeld met steeds minder
(be)denktijd.“
Op mijn vraag aan Hans welke
schaakvariant zijn persoonlijke
voorkeur heeft, antwoordt hij
grinnikend “Mijn favoriete variant
is sinds kort de ‘BP variant’, want
ik vind mijn keuze voor de
pensioen-variant:
’Vroege
Nerflex’ absoluut de beste zet in
het eindspel van mijn ‘carrière’ bij
BP”

Met een hartelijke groet van
Hans van Calmthout.
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Een anekdote ………
Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs
of belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de
vergetelheid. Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken”
stonden de samenstellers versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel
gingen.
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft
u ook een ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten.
Deze keer een ervaring, opgetekend door Piet Bout.

5.

Apollo 15
Dit verhaal speelt zich af in de beginjaren van de BP raffinaderij, meer specifiek in het jaar
1971. Met een zekere weemoed denk ik terug aan die eerste jaren van de raffinaderij.
Ondanks het feit dat we in die tijd nog in een vierploegensysteem werkten, van geen ADV- of
roostervrijedagen hadden gehoord en als beginnend operator in principe niet te veel praatjes
moesten hebben, hadden we het allemaal best naar ons zin daar in de Europoort.
Ik werkte in de C-shift met Theo de Jong als de grote baas en verder met de destijds
prominente figuren Giel Briers, Flip van der Windt en Mink van der Harst. Gemeten naar de
huidige maatstaven was de shiftbezetting aan de krappe kant, maar dat had men opgelost
door de Proces units en Offsites met elkaar te integreren zodat de operators van beide
afdelingen onderling uitwisselbaar zouden zijn. Voor de werkdruk had dat overigens weinig
effect, behalve dan dat ik in de wintermaanden, wanneer er veel Franse en Spaanse LPG
trucks beladen moesten worden, als operator van CDU 1 in de nachtdienst naar de
Truckloading werd gestuurd. Terugkomend op m’n eigen unit kon ik dan als een haas een
rondje maken om alle drainpotten watervrij te maken, de pompen en de DHT compressor
van smeerolie te voorzien en het Crude fornuis te controleren op cokesvorming in de
branderpotten.
Die integratie tussen Offsites en Process had overigens ook tot gevolg dat er een zekere
onderlinge saamhorigheid ontstond die zich vertaalde in een soort van kameraadschap die ik
in latere jaren ben gaan missen. Ging er op jouw plantje iets verkeerd, dan stonden er
onmiddellijk een paar collega’s klaar om met z’n allen het probleem op te lossen. Ook de
shiftkantine was daar zo’n voorbeeld van, de schunnigste moppen gingen er over tafel maar
ook problemen in de privésfeer konden er worden besproken.
Zo gebeurde het dat mijn vrouw en ik het plan hadden opgevat om samen met onze twee
jonge kinderen en de zojuist aangeschafte nieuwe Toyota Corolla, een vakantie in Noord
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Spanje door te brengen Het moest een kampeervakantie worden want we hadden inmiddels
van een kennis ook een tweedehands ’Albert Heijn’ bungalowtent overgenomen. Bij het
plannen van die vakantie kwamen we al snel tot de ontdekking dat de beperkte kofferruimte
van de Toyota Corolla wel eens een groot
probleem zou kunnen zijn. Zelfs met een
imperiaal op het dak van de auto waren we
niet in staat om onze kampeeruitrusting,
inclusief datgene wat je zoal voor vier
personen mee moet nemen, naar Spanje te
transporteren. Aldus kwamen mijn vrouw en
ik tot de slotsom dat een aanhangwagentje
voor onze reis onontbeerlijk was.
De Toyato Corolla, ergens aan de
Costa Brava.
In de wetenschap dat ik, daar waar het gaat om goede raad die niet duur is, altijd bij mijn
collega’s terecht kan, leg ik ons transport probleem aan hen voor. Onder het genot van een
bakkie shiftkoffie en de nodige peuken, er mocht toen in de kantine nog worden gerookt,
wordt mijn probleem uitvoerig besproken maar niet opgelost.
Terwijl dit tafereel zich in de shiftkantine van de BP raffinaderij afspeelt vindt er op een
afstand van 384.000 km een maanlanding plaats. Het Apolloprogramma van de NASA was
namelijk op 30 juli 1971 met z’n vierde
Apollo 15 missie, succesvol geland op de
maan. De landingsplek werd Hadley Rille
genoemd en de bemanning bestond uit
David Scott (commandant), James Irwin
(piloot van de maanlander) en Alfred
Worden (piloot van de commando-module).
Bij deze missie werd voor het eerst een
maanwagen meegenomen waardoor een
groter oppervlak van de maan kon worden
verkend dan bij eerdere missies. Met de
wagen is ruim 27 km afgelegd met een
maximumsnelheid van rond de 13 kilometer
per uur.
De maanwagen samen met David Scott.
Een dag later weer aan het werk zijnde komt op zeker moment Simon van der Graaf met een
uitgestreken gezicht de inmiddels goed gevulde shiftkantine in. Ik had natuurlijk beter kunnen
weten want Simon stond en staat nog steeds bekend als een man die wel van een dolletje
houdt. Hij roept dan ook met een harde stem, zodat iedereen er van kan mee genieten: “Piet,
jij bent toch op zoek naar een aanhangwagentje?” In m’n onschuld en enthousiasme roep ik
blij verrast “JA…… weet jij er toevallig één?” waarop Simon met een big smile zegt: “Piet er
staat er één op de maan, die mag je zo meenemen”.
Grote hilariteit natuurlijk want er is geen groter vermaak dan leedvermaak, maar we hadden
weer eens heerlijk gelachen.
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6.

De onzichtbare leidingen (1)
Tijdens het Seconer uitstapje op zaterdag 10 november jl. zat ik een beetje te
mijmeren en dacht aan het nawoord in het boekje ’Tussen Koken en Kraken’.
Daarin stelt de schrijver dat hij met andere ogen is gaan kijken naar de
omgeving met zichtbare industrie. Er is in de regio echter ook veel onzichtbaar
pijpwerk en dat bracht mij op de gedachte: “misschien wel aardig om over een
deel van die onzichtbare leidingen iets te schrijven”.

Over dingen waarvan je maar weinig of niets ziet.
Door Klaas Kuipers
Voor een deel van de lezers is dit allemaal oud nieuws of gesneden koek, maar ongetwijfeld zijn er
ook die denken; “Hé, da's toch wel het weten waard!”
Bij de bouw van de raffinaderij in 1966 zijn er vier
leidingen gelegd van Europoort naar Botlek.
Daaraan is al eens gememoreerd aan de hand van de
hiernaast afgebeelde foto met een zinker, die in de
Dintelhaven is gelegd.
Op deze foto, genomen op 20 april 1966, wordt een
zinker met de Botlekleidingen in de Dintelhaven
afgezonken. De foto is in Noordelijke richting
genomen. Van links naar rechts zien we:
✓ de 6” benzineleiding
✓ de 8” nafta/keroleiding
✓ de 12” stookolieleiding
✓ en de 12” gasolieleiding.
Deze leidingen, 20,5 kilometer lang, waren nodig
om de Botlek Installatie, vanuit de raffinaderij in
Europoort van product te voorzien.
Toen er later via Botlek geen nafta meer werd verladen heeft men de functies van de 6” en 8”
leidingen omgedraaid. Daardoor kon de pompcapaciteit van benzine naar Botlek worden verdubbeld
van 100 naar 200 m3/uur. Voor gasolie en stookolie was de pompcapaciteit 600 en 500 m3/uur.
Nadat de productie in Pernis werd gestaakt, is er in de Botlek aan de Welplaatweg, op de 12”
gasolieleiding een verbinding gemaakt met de 24” crudeleiding naar de raffinaderij in Pernis. Op die
manier kan er vanuit de Europoort gasolie verpompt worden naar de BP terminal in Pernis. De 6”
leiding werd niet meer gebruikt en is deels aangepast om van Airproducts in de Botlek waterstof naar
Europoort te transporteren.
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Er liggen ook zes andere leidingen namelijk:
✓ Een 6” LPG leiding om propyleen naar Shell Pernis te pompen. Deze gaat bij Kuwait
Petroleum Europoort (KPE) over in een 4”leiding.
✓ Een 30” leiding van Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (RAPL) waarvan het BP gedeelte alleen
op het Europoort terrein ligt. Nadat de verpompingen naar RAPL werden beëindigd is er op
het terrein van de TEAM een verbinding gemaakt om ruwe olie van Nerefco Europoort naar
Pernis te pompen. Toen op Pernis de productie werd beëindigd is het deel op het Europoort
terrein buiten bedrijf gesteld.
✓ 22” Rhein-Main-Rohrleitung (RMR) naar Pernis. Hierover wordt benzine, nafta, kerosine en
gasolie verpompt. Deze RMR leiding heeft eerst langs de Dintelhavenbrug gelegen en is later
aangesloten op een nieuwe zinker onder de Dintelhaven.
✓ 2 x 42” ruwe olie leiding naar de Maasvlakte Oil Terminal (MOT).
✓ 1 x 16” MOT stookolieleiding (staat geconserveerd met laagzwavelige gasolie)
Toen in de 70-er jaren de Maasvlakte Olie Terminal is gebouwd werd deze met drie ondergrondse
leidingen verbonden met de BP raffinaderij. Zonder deze leidingen zou de raffinaderij een logistiek
probleem hebben.
De RMR leiding is een belangrijke schakel in afvoer van producten. BP heeft tot aan Pernis een eigen
leiding en kan samen met Shell product aanleveren dat door RRP/RMR verder wordt gepompt naar
Duitsland. Texaco had ook een aansluiting op deze leiding. Dit deel van de leiding is later ingezet om
product van Europoort naar Pernis te pompen. Dit was het zogenaamde Inter Refinery Batch Transfer
System. Kortweg IRBTS.
Voor alle duidelijkheid; RRP staat voor Rotterdam Rijn Pijpleiding. Dit is het Nederlandse gedeelte
van de RMR leiding. In het begin was dit een leiding voor ruwe olie, en werden er raffinaderijen in de
buurt van Keulen mee gevoed, o.a. Shell in Godorf en Esso in Keulen. Later is er een dikkere leiding
voor ruwe olie gelegd en is de oude leiding aangepast voor geraffineerd product. Daar hoorden ook
andere aftakkingen bij naar depots in plaats van raffinaderijen.
De RMR leiding loopt vanaf Pernis via Venlo en Keulen door naar Ludwigshafen en heeft op diverse
plaatsen aftakkingen en boosterstations. De capaciteit van deze leiding is ongeveer 10 miljoen ton op
jaarbasis, waarvan BP ongeveer 60% voor haar rekening neemt. Regelmatig wordt er een pomppauze
ingelast voor onderhoudswerkzaamheden. Recentelijk is op de raffinaderij een stuk leiding vervangen.
Het pompprogramma wordt op het RMR hoofdkantoor in Godorf gemaakt. Elke maand vergadert men
met BP en Shell, die opgeven welke producten men wil “verschepen”. De planning is zodanig dat er
zo weinig mogelijk productwisseling plaats vindt. Kerosine van BP wordt gevolgd door kerosine van
Shell en zo gaat het met de andere producten ook. Als BP op Europoort van product wisselt,
bijvoorbeeld van autobenzine naar gasolie, dan wordt er een buffer van 50 m3 kerosine tussen
geplaatst. In Pernis worden er tussen de verschillende producten ballen geplaatst. Onderweg worden
deze ballen om de pompen in de boosterstations geleid. De kerobuffers worden “uitgesneden”,
opgeslagen en komen als slops terug naar de raffinaderij.
Het verpompen via de ondergrondse leidingen verloopt min of meer geruisloos en is minder
arbeidsintensief dan het verschepen langs andere weg zoals water, weg en spoor. Een gevolg hiervan is
dat er weinig aandacht aan de leidingen wordt geschonken. Onderweg zitten diverse afsluiters om in
geval van lekkage een deel van de leiding te kunnen isoleren. Het is belangrijk om te weten dat deze
afsluiters het ook werkelijk doen en dat de kooien en putten waarin ze zich bevinden toegankelijk zijn.
Door Operations wordt één keer per kwartaal de boel gecontroleerd.
Eens in de vijf jaar worden de ondergrondse leidingen van binnenuit geïnspecteerd. Daarvoor is
speciale apparatuur ontwikkeld, welke met het product kan worden mee gepompt. En daarmee komen
we gelijk bij het zichtbare gedeelte van de leidingen waarover ik u een volgende keer wat ga vertellen.
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7.

Een badkuip op zee
Door Rob van Breda

Verval
Een vriend van me verzuchtte eens al sleutelend aan zijn oude motorfiets (het wilde op dat moment
niet erg lukken) “het lijkt hier wel één grote slijtageslag”. Ik ben voortdurend in de weer om
onderdelen die het plotseling niet meer doen, te repareren of te vervangen. Die opmerking klonk mij
toen niet helemaal onbekend in de oren. Ik verkeerde namelijk in soortgelijke omstandigheden met
mijn oude boot. Vooral in de vakantie, als je alles wat vaker gebruikt, geven zaken vaak onverwacht
de geest. Dan blijkt het wat intensievere gebruik de spreekwoordelijke druppel te zijn die de emmer
doet overlopen. Toch is dit een min of meer normaal verschijnsel. De natuur vervalt in het najaar
immers ook helemaal om zich vervolgens in het voorjaar weer volledig te vernieuwen. Nu zult u
misschien denken. Tja, de natuur….
Echter, alles wat wij mensen maken heeft misschien een wat langere levensduur dan één seizoen, maar
op den duur gaat wat wij produceren toch uiteindelijk ook ten onder aan de voortdurende slijtageslag
die het leven nu eenmaal is. Uiteraard is dit fenomeen in technische zin uitgebreid onderzocht door
specialisten. Dingen die kapot gaan kunnen namelijk nogal verstrekkende gevolgen hebben.
Denk maar eens aan die
ingestorte tunnel in Japan of
aan
dat
geëxplodeerde
drukvat
van
die
energiecentrale laatst. De
mensen die hier onderzoek
naar doen noemt men
“onderhoudskundigen”. Zij
hebben
dit
fenomeen
weergegeven in een grafiek.
Hier ziet u drie fasen
grafisch voorgesteld. Hij
verbeeldt (1) het in gebruik
nemen, (2) het effectieve
gebruik van dingen en (3)
het veel later weer defect
raken.
Het zal u wel duidelijk zijn waarom men dit de badkuipkromme heeft genoemd.

Gebreken
Wordt iets nieuws in bedrijf gesteld en mankeert er wat aan, dan dient dit probleem zich meestal al
direct in het begin aan. Denk maar eens aan uw ervaringen met, ik noem maar wat, uw nieuwe auto,
nieuwe computer, wasmachine, huis, keuken of wat dan ook. Het is dan in het begin vaak een hoop
gedoe. Soms tot gek-makend toe. Het komt ook voor dat de fout bij de nieuwbakken eigenaar zélf ligt
omdat die de bediening van het nieuwe apparaat nog niet helemaal in de vingers heeft. Eén ding is
echter zeker. Het gebeurt allemaal in het begin en hoe complexer het onderwerp is hoe meer narigheid
je ervan kunt verwachten (daar is ook weer een grafiek voor). Een keukeninstallateur vertelde mij
laatst eens dat slechts twintig procent van de nieuw geïnstalleerde keukens in één keer helemaal goed
is. De overige 80% wordt kennelijk met allerlei gebreken opgeleverd. In de badkuipkromme heet deze
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vaak leerzame periode de zogenaamde “Burn in” periode. Een tijd waarin de nieuwbakken eigenaar
zelf wellicht “Burn out” verschijnselen krijgt.

Genieten
Zijn na de nodige telefoontjes en soms harde woorden aan het adres van de leverancier, de meeste
problemen eenmaal opgelost en is uw bloeddruk weer een beetje gezakt naar een acceptabel niveau,
dan breekt een periode van relatieve rust aan. U bent nu op de bodem van het bad aangeland. Relax, u
kunt nu gaan genieten van een aantal jaren van probleemloos gebruik van uw nieuwe aanschaf. Dit
noemt men de periode van het “Useful life”. Een tijd van vrede, rust, en geluk is aangebroken voor u
als eigenaar. Alles werkt zoals bedoeld. Is er eens wat, dan is dat de uitzondering die de regel
bevestigt. Maar, u heeft nog garantie en er zijn nog reserveonderdelen te krijgen. Laat u echter niet in
slaap sussen want het verval loert overal en ook aan deze gelukkige tijd komt ooit weer een eind.
Maar man, hoor ik nu mijn oud-collega’s van de afdeling Maintenance al zeggen, wat zit je nou toch te
zeveren. Dit is voor ons toch allemaal ouwe koek. Aan het gevecht met deze grafiek hebben wij ons
hele bestaansrecht als technicus ontleend. Ons werk was immers de strijd tegen de aftakeling van
voortdurend verouderende instrumenten en machines. Iedereen weet toch nog wel dat als er weer eens
een nieuwe unit moest worden opgestart we in het begin altijd barstten van de problemen. En wij
moesten die dan altijd oplossen. Men vond het toch altijd volkomen normaal dat we die na een tijdje
ook hádden opgelost. En als de unit dan eenmaal goed draaide, dan waren we het gewoonlijk allemaal
alweer snel vergeten.

Eindig
En dat is helemaal waar. Het enige wat ik hier ter verdediging kan aanvoeren is dat niet iedereen bij
die fijne afdeling Maintenance heeft mogen werken en dat het voorgaande alleen maar de inleiding
vormt tot het derde en tevens interessantste deel van de grafiek, namelijk de “Wear out” periode. Hier
gaat de lijn van problemen namelijk opnieuw omhoog want dingen gaan op den duur toch weer
haperen. Staat er niet geschreven “alles is eindig”? Je komt als “eigenaar met problemen” soms voor
de lastige keus te staan om iets te laten repareren of toch maar de knoop door te hakken en gelijk maar
nieuw te kopen. We kennen allemaal wel het gevreesde telefoontje van de garage. Mijnheer, helaas
moet uw…….. (vult u zelf maar in) worden vervangen want anders komt ie niet door de keuring. Als u
in zo’n geval begint te sputteren vanwege de hoge reparatieprijs (en wie doet dat niet) zegt die
garageman meestal zoiets als; “Ja maar mijnheer voor dat geld heeft u géén nieuwe wagen…. “ En dat
is dan ook meteen het dilemma van de “Wear out” periode ten voeten uit. Ga je nog investeren in iets
ouds, met het risico dat over een paar maanden weer een ander onderdeel de geest geeft, of hak je
meteen de knoop door en vervang je het door een nieuwe. Het laatste getuigt beslist van financiële
moed (en een dikke portemonnee).
Het zijn echter niet alleen apparaten en machines die de geest kunnen geven. Ook wij als mens krijgen
te maken met dit proces van aftakeling en verval, kijk maar eens in de spiegel. De menselijke Burn in
periode: letterlijke kinderziekten zoals maagkrampjes, waterpokken, de mazelen, de bof en later de
puberperikelen. Daarna volgt uw Useful life: alles doet het zonder mankeren. U functioneert als een
jonge god. Alles doet het prima en u geniet van het volle leven, voor een jaar of veertig…. Dan volgt
onvermijdelijk de Wear out periode: brillen, kunstgebitten, doofheid, kaal en/of grijs, stramme knieën.
Afijn, vult u de lijst zelf maar verder aan want we zijn op dat punt inmiddels allemaal specialisten.

Repareren
Mensen die dus bewust tweedehands spullen kopen zijn daarom eigenlijk niet helemaal goed wijs
want ze schaffen dingen aan die zich bij de aanschaf al in de gevreesde “wear out” status bevinden.
Koop je een oude boot (en die van ons is nu circa achtendertig jaar oud) dan is dat dus vragen om
moeilijkheden en die zijn er dan ook volop geweest. Gelukkig hadden we de tijd en dat was maar goed
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ook, want we hebben in de afgelopen jaren flink wat moeten repareren, of als het helemaal niet anders
kon, geheel vervangen.
Met het idee dat we het lek nu wel zo’n beetje boven hadden zeilden we dus afgelopen
Hemelvaartsdag vanuit Stellendam naar het Noorden. Al direct bij vertrek bleek de toerenteller van de
motor het niet te doen. Gelukkig doet een motor het zonder zo’n ding ook wel maar het was toch een
veeg teken…. Eenmaal op zee stopte ook het log er mee. Geen van beide, zaken die je absoluut nodig
hebt, maar de toon was gezet…. We hebben hierna nog vier heerlijke weken gezeild want alles wat er
bij ons aan boord wérkelijk toe doet zoals verstaging, zeilen en veiligheidsmiddelen zijn nieuw of
verkeren in goede staat.
We voeren naar de Waddeneilanden en een aantal havens aan het IJsselmeer. Maar al zeilende groeide
het lijstje met “te repareren” zaken gestaag. Wat daarbij opviel was dat het meestal dingen met
elektrische draadjes betrof. Zoals we allemaal nog wel weten van de raffinaderij, gaan elektrische
apparaten en een zoute omgeving niet zo goed samen. Het gevolg daarvan is, dat de periode van
“usefull life” nogal kort is. Door zout gaat koper oxideren, krijg je slechte kontakten en zo heb je in de
kortste keren narigheid. Ook nu hebben we weer wat lampjes en schakelaartjes moeten vervangen
ondanks het feit dat ik een paar jaar geleden in een drastische bui letterlijk de zaag in de bedrading van
de boot heb gezet en daarbij zowat alles wat er toe deed heb vervangen. Alleen de elektrische
waterpomp deed het toen nog zó goed, die mocht blijven. Daar kreeg ik nu spijt van want hij heeft
definitief de geest gegeven. Ik vrees dat ik hem na vier keer helemaal uiteen te hebben gehaald,
inmiddels “kapot heb gerepareerd”. Na een periode van zéér weinig waterverbruik aan boord is het
weer helemaal goed gekomen. Er zit nu een nieuwe pomp in.
De badkuipkromme `bleek weer eens helemaal te kloppen want de pomp was bij nader inzien van
1992. Morgen ga ik de elektrische stuurautomaat maar eens uit elkaar halen want die deed gisteren
opeens zo raar…. Het is dat het een beetje denigrerende naam voor een boot is en ook wel onterecht,
want aan de boot zelf mankeert niets, maar er zijn wel eens momenten waarop ik denk dat de
scheepsnaam “badkuip” wel heel toepasselijk zou zijn…

Rob van Breda

8.

Pensioenspreekuren
In 2013 worden op onderstaande data Pensioenspreekuren gehouden in het BPRR raffinaderijkantoor
in vergaderruimte nr. 0.11 op de begane grond. Tijdstip 11.00 tot 13.30 uur.
24 januari
30 mei
21 november

21 februari
27 juni
19 december

21 maart
26 september

25 april
24 oktober

Aan Willem de Boer of Patricia van Tilburg kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling,
aanspraken overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. Indien u gebruik wilt maken van één
van de spreekuren dan kunt u bellen naar Brenda van de Ven, telefoonnummer 013-4623985. Er zal
dan het exacte tijdstip met u worden afgesproken.
Bestuur Stichting Pensioenfonds BP.

14

9.

Tussen licht en donker (20)
Door Nico ter Horst

Van vaste lichten naar schitterlichten (2)
In de laatste "Tussen licht en donker" schreef ik over het magneto-elektrisch licht van professor
Holmes. Deze kleine felle lichtbron van de lichtboog, geplaatst in het brandpunt van een lenzenstelsel,
gaf een ongekende lichtsterkte.
In Engeland is dit voor het eerst als proef toegepast op de vuurtoren van South Foreland en later
definitief te Dungeness.

Vuurtoren Dungeness (Kent Engeland)

Nederland zond in 1826 twee mensen om deze toepassing te bestuderen: de heren die daar een
uitgebreid rapport over uitbrachten, kwamen tot de conclusie dat het nog niet geschikt kon worden
bevonden voor Nederland. Het is er in elk geval niet van gekomen deze innovatie in de 19e eeuw uit te
voeren.
Frankrijk volgde Engeland op de voet en durfde de elektrische verlichting wel aan. De inspecteurgeneraal besloot er zelfs 46 op te richten nadat de eerste was ontstoken op de vuurtoren van La Hève,
nabij Le Havre.
Ondanks de voortreffelijke bijdragen van Engeland in de bouw van gietijzeren torens en de optieken
van de Chance Brothers te Birmingham, ging men in Frankrijk een heel andere weg. Gietijzer werd
daar niet meer gebruikt, men was over gegaan op heel ander bouwmateriaal, namelijk beton. Beton
werd als eerste gebruikt voor de bouw van een militair fort en al snel daarna werd het toegepast bij de
bouw van vuurtorens op rotsen in zee. Men bereikte met het gebruik van beton een drastische reductie
in de kosten van het bouwen van vuurtorens.
Als gevolg van de kostenreductie kon men meer studies uitvoeren op het gebied van licht en
lichtsterkte. Leon Bourdelles (1838-1899) trad in 1881 toe tot de Franse kustverlichtingsdienst en
begon gelijk met het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van draaimechanismen en
lichtsterkte. Hij stelde vast dat het overbodig was om, zoals eerder besloten, 46 vuurtorens van grote
lichtsterkte langs de Franse kust te plaatsen, daarbij moest men ook letten op de manier waarop de
navigatie verliep. Hij beperkte het aantal krachtige lichten tot slechts 13, daarbij vaststellend dat het
licht van een vuurtoren zo nuttig mogelijk moest worden gebuikt. Beter al het beschikbare licht in één
of twee bundels, dan in acht of meer. Zolang de flitsduur niet korter werd dan één tiende van een
seconde, maakte het voor de zichtbaarheid niet uit.
Wordt vervolgd
Bronvermelding: vuurtorens R. van der Waard/Google
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10.

Rondje Raff.

Mededeling via BP RR Intranet: 14 november 2012

Peter Dijkgraaf gaat BPRR verlaten
In goed onderling overleg is overeengekomen dat Peter Dijkgraaf per 1 april 2013 zijn functie van
Refinery Teamleader Maintenance neerlegt en zijn arbeidsovereenkomst met BPRR beëindigt.
Peter is in 1987 voor het eerst in dienst gekomen van BPRR. Na een periode van 11 jaar, waarin hij
diverse functies binnen zowel Maintenance, E&C en Operations heeft vervuld, maakte hij de overstap
naar Mourik Services. Op 1 juni 2005 is Peter weer in dienst gekomen bij BPRR in de functie van
Maintenance Manager. Daar heeft hij de afgelopen jaren een uitstekende staat van dienst opgebouwd.
Enkele hoogtepunten zijn:
•

Allereerst het opbouwen van de Maintenance organisatie, waarbij in enkele jaren tijd circa 80
nieuwe Maintenance medewerkers in dienst zijn genomen.

•

Het WIN project in 2007, waarbij BPRR als pilot heeft gefunctioneerd bij de ontwikkeling van de
BP Global Manufacturing Template voor de bepaling van de nieuwe SAP raffinaderij
werkprocessen.

•

Maintenance organisatie vanuit een 2005 classificatie “onder aan de ranglijst” in 2010 Het
resultaat van de BP Maintenance Accelerator Audit in 2010, waarbij de BPRR is opgeklommen
tot “best in class” van alle Maintenance organisaties binnen BP Refining.

•

Het behalen van de titel “Maintenance Manager of the year” in 2010, op basis van een landelijke
verkiezing uitgeschreven door de NVDO.

In de periode dat ik met Peter heb samengewerkt heb ik hem bijzonder leren waarderen om zijn
persoonlijkheid, loyaliteit en enorme gedrevenheid. Reeds geruime tijd geleden heeft Peter
aangegeven dat hij op termijn zoekt naar een volgende stap in zijn loopbaan, buiten BPRR. Op basis
daarvan was een beëindigingsovereenkomst overeengekomen tot midden 2014. Rekening houdend
met het meerjarenplan van STEPS, waarbij de komende jaren de noodzakelijke organisatorische en
proces verbeteringen zullen worden doorgevoerd, is er vanuit het RLT de noodzaak voor lange termijn
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stabiliteit. Daarom is besloten het moment van afscheid te vervroegen en is daarmee de weg geopend
voor Peter om een jarenlange wens in vervulling te laten gaan.
Het is in het totale raffinaderij belang dat bij de selectie van de opvolger van Peter de beste kandidaat
wordt geselecteerd. Tot het moment dat de nieuwe Maintenance Manager is benoemd zal Vincent
Hack de dagelijkse Maintenance activiteiten blijven coördineren.
Ik wens alle direct betrokkenen succes toe om deze overgang vloeiend te laten verlopen!
Thys Heyns
Refinery Business Unit Leader

Mededeling via BP RR Intranet: 13 december 2012

Opvolging Peter Dijkgraaf
Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat wij, per 1 februari 2013, Mark Wolbers in ons
midden hebben in de functie van Refinery Team Leader Maintenance. Mark is de opvolger van Peter
Dijkgraaf die BP RR op 1 april 2013 gaat verlaten.
Staff Announcement
Dear all,
We are pleased to announce that Mark Wolbers will be
appointed to the role of the Refinery Team Leader
Maintenance in the Refinery Rotterdam reporting to Thys
Heyns, effective February 1st, 2013.
Mark is the successor of Peter Dijkgraaf who will leave BP
RR as per April 1st, 2013.
Mark’s original background is Industrial, Manufacturing
and Maintenance Management, in which he graduated at
the TU Eindhoven. Mark gained experience with a.o.
GE/Sabic and EPZ NV in several working areas, including
Process Safety, Project Management and Maintenance,
Operations, Reliability & Outage management. Within Sabic he also lead a Global Manufacturing
Excellence Program on Asset Management, Maintenance & Reliability, Turnarounds and Strategic
Planning.
Mark will undertake a detailed Management of Change with the current Team Leader Maintenance,
Peter Dijkgraaf, who will handover to Mark during 1Q2013.
We are pleased that Mark will make the step to BP RR.
Please join us in wishing Mark every success in his new role.
Thys Heyns
BUL Rotterdam Refinery
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De functie waarin Aad van Biezen bij Nerefco afzwaaide was
“Waste Coördinator”. Aad zorgde ervoor dat het door de raffinaderij
geproduceerde afval, zoals bezinksel uit olietanks, oud ijzer en chemisch
afval, op nette en wettige wijze werd afgevoerd. Wij kennen Aad daarin
als een streng en integer werker die geen loopje met de regels tolereerde.
In Senegal wordt hij geconfronteerd met milieuregels die eigenlijk geen
milieuregels zijn, maar alleen bedoeld zijn om de burger geld uit de zak
te kloppen. Het aangeboden afval wordt tegen een fikse prijs wel
opgehaald maar vervolgens een paar honderd meter van hem vandaan
weer in het bos gedumpt.
Aad houdt zich een keer niet aan de milieuregels en riskeert daarmee
een hoge boete en opsluiting in een politiecel ………………
Lees verder voor de afloop.

11.

Brieven uit Senegal 22
Door Aad van Biezen.

Een volle septic tank
Mijn Senegalese buurman is een nogal ASO- agressieve man
die stevig drugs gebruikt, maar tevens behept is met een
geniepig gemeen karakter. Onlangs wist ik dat hij twee dagen
weg was naar Dakar. Dat gaf mij de gelegenheid mijn septic
tanks leeg te pompen, zonder gezeur, dacht ik.
Het leegmaken verliep gesmeerd met niet al te veel
geuroverlast. De dag erna ging ik naar de bank in Kaolack om
geld te pinnen. Uiteraard deed één van mijn pinkaarten het weer
niet. Ik de pest erin natuurlijk, want nu moest ik een paar dagen
later weer die 2x 75 km. op en neer reizen.
Bij terugkomst bij mijn huis zie ik Yayi in druk gesprek met een
soort van milieu politieman. Wat doet erop? Nu, mijn buurman
die in Dakar zit heeft van zijn bewaker vernomen van de
nachtelijke verpompingen en heeft dit gelijk aangegeven bij de
Gendarmerie te Sokone. Uiteraard mag dit wegpompen naar het
bos niet, maar iedereen doet het, óók de buurman!
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Als ik de zuigwagen laat komen, die vergunning heeft en die mij per septic tank 50.000 CFA
= € 75 rekent, kost mij dat dus 4 X 75 = € 300 per 6 weken. Het resultaat is vervolgens dat de
zuigwagen zijn vrachtje ± 100 meter van mijn woning ook gewoon in het bos laat lopen!
De milieuman gaf Yayi de opdracht om zich vrijdag om 16.30 uur te melden bij de
Gendarmerie. Navraag leerde ons dat het de bedoeling was dat Yayi de cel in moest van
vrijdag tot maandag en voor de in vrijheidstelling 1.500.000 CFA = € 2250 boete betaald
moest worden.
Yayi was redelijk in paniek maar toch nog wel bij de les. Ze ging op bezoek bij onze SousPrefect en vertelde hem de story. Het was volgens hem een serieus probleem, maar hij zou
zijn invloed aanwenden bij de andere autoriteiten. Waar zij bij stond, belde hij links en rechts
bevriende autoriteiten voor bijval en ook de commandant van de milieupolitie. Hij legde die
man uit dat Yayi zijn jongere zuster was en die deed nooit verkeerde dingen en dat ze zo’n
goed mens was. Kom je aan haar dan kom je aan mij en dan heb je een probleem met mij en
die 1.500.000 CFA, die betaalt ze never nooit aan jou! Als je het er niet mee eens bent dan is
dat jouw probleem. Trouwens ik heb ook nog wat te regelen met je en ik ben nu
gepromoveerd tot Prefect, dus inbinden!
Resultaat: Geen boete of cel maar ze moest wel naar Sekone komen. De Prefect ging niet
met haar mee en ik mocht ook niet met haar mee. Hij zou wel komen als zij daar was. In
Sokone werd Yayi begeleid door een vriend van de Prefect die haar juridische bijstand
verleende. Halverwege de zitting verscheen de Prefect die quasi verbaasd was dat de
politieman nog met de zaak bezig was. Hij zei “Ik kom mijn zuster ophalen want we hebben
een dinertje”. Hij gaf Yayi opdracht de milieuman en de jurist 25.000 CFA te geven en
daarmee was de zaak opgelost. “SYSTEEM SENEGAL”
Groeten van Aad van Biezen
PS: Een kaart of een briefje van een collega wordt door mij erg op prijs gesteld.
Op een SMS wordt per omgaande gereageerd!
A.N. van Biezen
p/a Oosterheem 30,
9531 LB, Borger (NL)
Tel. 0221763467964

Begin 2009 betrok
Aad deze woning die hij
met hulp van de lokale
bevolking heeft
gebouwd.
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Pluk een foto van de Seconer-site!
12.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

www.seconer.nl (Startpagina van de Seconer-site)
Klik met cursor op het woord Seconer-nieuws, zie (bruine) boven- en onderregel.
Kies Oude nieuwsbrieven, kolom links.
Kies foto's reünie 2012 en ….. daar verschijnen de foto's van de eerste bladzijde!
Bekijk de foto’s op pagina 1, 2, 3 en 4.
De paginanummers staan rechts onderaan op dit scherm.
Foto uitkiezen en binnenhalen als volgt:
Klik 1x met de linker muisknop op de gekozen foto (foto vergroot).
Klik weer een keer met linker muisknop op de gekozen foto.
Klik nu op de nieuwe en nog grotere afbeelding met de rechter muisknop en een keuzescherm
verschijnt.
Kies van het keuzescherm: "afbeelding opslaan als"
Geef de foto een bestandsnaam (bijvoorbeeld: samen met Jan, Piet en ?).
Kies de plaats op uw PC waar u de foto's wil opslaan (bijvoorbeeld: in een map Seconerfoto's).
Klik op "opslaan" met uw cursor en de foto staat in uw PC.
Meer foto's?
Sluit eerst het voorliggende scherm, u weet wel met het kruisje rechts bovenin.
Klik op "Alle voorbeelden in dit album", zie tekst boven en onder de foto.
Herhaal de handelingen vanaf punt 6.
Foto's van de volgende pagina?
"Scroll" naar de onderzijde van de pagina en kies rechts onderin het paginanummer.
Herhaal de handelingen weer vanaf punt 6.
Ook de foto's van een eerdere Seconer reünie kunnen op deze manier worden "geplukt"

22. Is 't gelukt?

10 november 2012:
De voorzitter heet
de deelnemers aan
De 14e Seconer
reünie van harte
welkom.
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13. Personalia
Met Pensioen :

December 2012

J. Snijders
S.L.W. Beerthuizen-Sibbald

Januari 2013

A. Klaver
R.J. van Breda
J.G.W. Muis
E.F. Muller

Februari 2013

P.M.J. van Nassauw
J. Slootjes

Overleden :
22 november 2012, de heer M. van der Harst, in de leeftijd van 76 jaar.
12 december 2012, de heer F.L. de Quack, in de leeftijd van 91 jaar.
12 december 2012, de heer F. van Wingerden, in de leeftijd van 82 jaar.
9 januari 2013, mevrouw H. de Jong-Beerlings, in de leeftijd van 84 jaar.

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 april 2013.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 31 maart aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: redactie@seconer.nl

Digitale versie Wij bij BP voor Seconers beschikbaar
Een aantal voormalig collega’s liet ons weten het te betreuren dat BPRR besloten heeft te
stoppen met de toezending van het blad “Wij bij BP”. Desgevraagd bleken de meeste
klagers zich er niet van bewust, dat in het September nummer van “Wij bij BP” is
aangekondigd dat, indien gewenst, een digitale versie beschikbaar is.
Stelt u het op prijs de digitale versie te ontvangen stuur dan een mailtje naar
wijbijbp@bp.com met in de regel ‘onderwerp’: ja, ik wil een digitale WIJ en in het
onderliggende tekstvak uw naam, adres en postcode.
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14.

E-mail
Een werkloze solliciteert voor een job als WC-ontstopper bij Microsoft.
De personeelsdirecteur nodigt hem uit voor een sollicitatiegesprek en laat de man een proef afleggen
(met het meest moderne ontstoppingsgereedschap).
Hij zegt: “U bent aangenomen. Bezorg me uw e-mail adres en ik stuur u het formulier dat u moet
invullen, alsook de datum en uur waarop u kan beginnen.”
De man, zeer ontgoocheld, antwoordt dat hij geen PC heeft en dus ook geen e-mail adres.
De personeelsdirecteur zegt daarop dat hij zeer teleurgesteld is, maar dat hij, gezien het feit dat hij
geen e-mail adres heeft, virtueel niet eens bestaat en aangezien hij niet bestaat, hij dan ook geen
aanspraak kan maken op de job.
De man, zwaar aangeslagen, weet niet goed wat te doen met slechts 10 euro op zak.
Maar dan beslist hij om met die 10 euro naar de vroegmarkt te gaan. Hij koopt er een kist met 10 kilo
tomaten. Hij gaat van deur tot deur om zijn tomaten per kilo aan de man te brengen, en in minder dan
twee uur zijn al zijn tomaten verkocht en zijn kapitaal verdubbeld.
Diezelfde dag herhaalt hij zijn verkoopstunt nog driemaal en keert ‘s avonds huiswaarts met 60 euro
op zak !
Hij realiseert zich nu dat hij op deze manier best wel kan overleven.
Hij vertrekt elke dag van huis en komt elke dag later thuis maar verdrievoudigd of verviervoudigd zijn
kapitaal elke dag.
Korte tijd nadien schaft hij zich een bestelwagen aan, die al snel wordt omgeruild voor een heuse
vrachtwagen en die op zijn beurt slechts de aanzet was voor een volledig wagenpark met
bestelwagens.
Vijf jaar gaan voorbij....
Nu is de man eigenaar van één van de grootste distributiebedrijven van België. Hij denkt aan zijn
toekomst en die van zijn familie en besluit om een degelijke levensverzekering af te sluiten.
Hij doet beroep op een verzekeringsagent, maakt zijn keuze en aan het eind van het gesprek vraagt de
verzekeringsagent zijn e-mail adres om hem het voorstel door te sturen.
Daarop zegt de man dat hij geen e-mail adres heeft.
“Eigenaardig” zegt de makelaar, “u heeft geen e-mail adres en u bent erin geslaagd een waar
imperium uit de grond te stampen. Beeldt U zich eens in waar u had gestaan indien u wel een e-mail
adres zou hebben gehad!”
De man denkt na en zegt dan: “ik zou WC ontstopper zijn geweest bij Microsoft”.

Moraal van het verhaal ?
1. Internet is niet dé oplossing voor je leven.
2. Indien je geen e-mail adres hebt maar hard werkt kan je miljonair worden.

3. Wanneer je over e-mail beschikt is het dus zeker dat je meer kans maakt om WC ontstopper te
worden bij Microsoft dan om miljonair te worden....
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15.
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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
website: www.pensioenfondsbp.nl
adres: Stichting Pensioenfonds BP
p/a Syntrus Achmea
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.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

●

Stichting Chevron Pensioenfonds
Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingenplaat
Tel : 010 - 2951502
Fax: 010 - 4381292
e-mail: pensioenfonds@chevron.com
www.chevronpensioenfonds.nl

Wim Blok, Pensioenen
Rijpersweg 31
4751 AP Oud Gastel
0165 326388
pensioen@seconer.nl
Leny Voorberg
Ossewei 151
3238 XN Zwartewaal
0181-663138
leny@seconer.nl

●

Contactpersoon Personeelszaken BPRR
Pascalle de Bock
Doorgeven van mutaties:
Rivium Boulevard 301
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel: 010 2491053
E-mail: pascalle.debock@bp.com

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