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Nico ter Horst 
 

55 jaar sociaalmaatschappelijke betrokkenheid resulteert 

in de benoeming tot 

Erevoorzitter Seconer 
 
Door Wim Blok en Piet Bout 

 

Als trouwe bezoeker van de Seconer reünie en lezer van dit blad weet u natuurlijk dat Nico ter Horst 

al een tijd bezig was een belangrijk deel van zijn taken als voorzitter over te dragen aan Gerrit van de 

Peppel die in oktober 2015 zitting nam in het Seconer bestuur. Dit resulteerde uiteindelijk in oktober 

van het vorig jaar in de overdracht van het voorzitterschap aan Gerrit van de Peppel. Daarbij deed 

Nico de toezegging om, daar waar gewenst, Gerrit nog een tijdje ter zijde te staan. 
 

Maar ook daaraan kwam een einde toen in oktober 2017 Nico tot het besluit kwam om definitief als 

lid van het Seconer bestuur terug te treden. Informeel gebeurde dat in een feestelijke stemming op 

maandag 9 oktober tijdens ons jaarlijkse bestuurs-uitje. Maar formeel werd dat afscheid bekrachtigd 

tijdens de laatste reünie in Hilversum waar Gerrit van de Peppel, onze nieuwe voorzitter, het woord tot 

Nico richtte en hem bedankte voor het vele werk dat hij voor Seconer heeft verzet en hem voor het 

leven benoemde tot EREVOORZITTER van onze stichting. 

 
Voorjaar 1999 
 

Dat brengt ons natuurlijk tot een terugblik op het werkzame leven van Nico, waarbij de focus in eerste 

instantie gericht is op de achter ons liggende 19 jaren van het Seconer bestaan. Het begon immers 

allemaal in het voorjaar van 1999. Een groepje oud-medewerkers die door een 55+ regeling werden 

gedwongen tot niets doen, besloten die ledigheid om te zetten tot een bestuurlijke activiteit. Ze 

richtten de Stichting Senioren Contact Nerefco op en het zal u niet verbazen, dat Nico daar ook bij 

betrokken was. In eerste instantie als contactpersoon voor het Sociaalfonds en later, vanaf oktober 

2001, als voorzitter van onze stichting.  
 

Zoals gezegd, inmiddels bestaat Seconer alweer 19 jaar waarvan de laatste 17 jaren onder 

voorzitterschap van Nico. We hebben hem daarbij leren kennen als de rust zelve die het leiden van een 

vergadering vaak afwisselde met humor en daarmee de groep bijeen wist te houden. Dat Nico over 

veel leiderschapskwaliteiten beschikt blijkt ook steeds wanneer er een reünie moet worden 

georganiseerd. Zonder veel op de voorgrond te treden weet hij leiding te geven aan deze 

bijeenkomsten waardoor er altijd een ontspannen sfeer ontstaat. 
 

Ook bij de samenstelling van het blad Seconer-nieuws speelt Nico tot op de dag van vandaag een 

belangrijke rol. Al vele jaren mag de redactie van dit blad op zijn tekstuele bijdrage rekenen en zorgt 

hij samen met Ank, zijn echtgenote, tijdens de correctieronde voor een blad zonder al te veel 

taalfouten. En dat zo’n blad ook nog eens gedrukt en verzonden moet worden realiseert hij 

zich natuurlijk ook, elke drie maanden is hij van de partij wanneer we met een klein groepje 

redactieleden op de raffinaderij bijeenkomen om de verzending van ons blad te verzorgen. 

                     
Chevron 
 

In de tijd gezien speelt de Seconer periode slechts een kleine rol in het leven van Nico, het grootste 

deel van zijn werkzame leven bracht  hij immers door binnen de poorten van de Pernis raffinaderij. Zo  
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De Ondernemingsraad van de Taxaco Raffinaderij in 1984, gefotografeerd  n.a.v. de definitieve 

overgang van Chevron naar Texaco. 

Van links naar rechts: Aad van Biezen, Nico ter Horst, Jaap Hoogland, Wim Blok, Luc Tijl, 

Dirk Klanderman, Jan van Vliet en Louis Spiekerman van Weezelenburg. 

 

 

 

wisten we te achterhalen dat hij op 1 december 1962 als voormalig Machinist van de Koninklijke 

Marine, als procesoperator in dienst treedt bij de Caltex raffinaderij. Hij blijkt zich al snel te 

interesseren voor de sociale en maatschappelijke aspecten van het raffinaderijleven en wordt dan ook 

lid van een commissie die zich bezig houdt met aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn, de zogenaamde V.G.W.-commissie, de latere ARBO-commissie. Hij wist toen al met grote 

kundigheid deze commissie aanzien te geven door het bevorderen van werkprocedures, het signaleren 

van gevaarlijke situaties en het onderkennen van de risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen. 

Ook de aanpak van het latere asbestprobleem kreeg zijn volle aandacht. 
 

Het kon natuurlijk niet uitblijven, we zitten inmiddels in de tweede helft van de jaren ’80, Texaco 

heeft dan de Chevron raffinaderij overgenomen en Nico wordt lid van de Ondernemingsraad. Met 

grote voortvarendheid wordt een Sociaal Statuut opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd ten 

aanzien van tijdsbesteding aan OR werk, vrijstellingen voor OR werk, trainingen en dergelijke. Nico 

pakt ook in deze de zaken serieus aan, maar ook hier kan hij onverwachts met een kwinkslag of een 

goede grap uit de hoek komen, aan humor ontbreekt het hem nooit. Een rustige tijd lijkt aan te breken 

wanneer Nico aan het eind van 1988 gekozen wordt tot voorzitter van de Ondernemingsraad van de 

Texaco Raffinaderij. 

 
Safety Officer 
 

Maar helaas, niets van dit alles. In de loop van het jaar 1989 wordt duidelijk dat Texaco en BP 

besprekingen voeren over een vergaande samenwerking op het gebied van aardolieraffinage. Er volgt 

een periode van intensieve besprekingen tussen enerzijds de directies van de beide multinationals en 

anderzijds de Ondernemingsraad, aangevuld met een aantal actieve kaderleden en de vakorganisaties. 

Ook in deze fase dwingt Nico bewondering af voor de rust waarmee hij de problemen benadert en in 

voorkomende gevallen de vergaderingen leidt. We worden uiteindelijk Nerefco. Na een intensieve 

periode van besprekingen en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, wordt het even wat rustiger. 

De fusie van de twee raffinaderijen heeft tot gevolg dat op grote schaal met personeel wordt 

geschoven. Dit leidt er voor Nico toe dat hij zijn affiniteit met ARBO zaken verder in praktijk kan 

brengen en als Safety Officer op Europoort aan de slag kan. 
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Sluiting Pernis 
 

Maar de rust blijkt ook nu weer van korte duur. In de loop van 1995 wordt bekend gemaakt dat de 

aandeelhouders van Nerefco hebben besloten de raffinage activiteiten te concentreren op de Europoort 

locatie met als logisch gevolg, sluiting van de proces units op Pernis. Dat in een veel later stadium ook 

de Oil Movement activiteiten op Pernis zullen worden beëindigd is dan nog niet aan de orde. En weer 

breekt er een spannende tijd aan van reorganisatie en onderhandelen, waarbij de OR en de Kadergroep 

een belangrijke rol spelen en Nico niet aan de kant blijft staan. 
 

Het eind resultaat is bekend, een verlies van 300 arbeidsplaatsen en met ingang van 1 januari 1999 een 

55+ regeling die de toets der kritiek kan door staan. Nico is een van de mensen die voor de regeling in 

aanmerking komt. Hij is echter nog te actief om op z’n lauweren te gaan rusten en stelt zich des 

gevraagd beschikbaar als bestuurslid van een dan nog op te richten stichting. Een stichting die naar het 

voorbeeld van Senioren Contact Texaco, voor Nerefco iets dergelijks van de grond wil krijgen. 

 
E.I.C. 
 

Maar er zijn meer kapers op de kust. Op mensen van het kaliber Nico ter Horst wordt natuurlijk altijd 

een beroep gedaan. Wat is het geval; in dezelfde periode, begin 1999, wordt er op de landtong bij 

Rozenburg een Educatief Informatie Centrum (E.I.C.) gestart met als doelstelling, scholieren te 

informeren over de mogelijkheden die de industrie als toekomstige werkgever te bieden heeft. Het 

E.I.C. is naarstig op zoek naar gidsen die groepen scholieren kunnen begeleiden op excursies bij de 

aangesloten bedrijven. En u begrijpt het al, Nico zegt geen nee en heeft in de loop der jaren vele 

tientallen groepen tijdens dergelijke bezoeken begeleid. 
 

Inmiddels is Nico ook gestopt met het begeleiden van de E.I.C. groepen, maar dit verhaal in 

ogenschouw nemende, kunnen we ons niet voorstellen dat er zich op termijn geen nieuwe uitdaging 

aandient op het pad van Nico. Hoe hij zijn vrije tijd ook gaat besteden, hij zal het altijd op een nuttige 

en verstandige manier doen, we wensen hem samen met Ank, de kinderen en kleinkinderen daarbij 

veel geluk en gezondheid toe. 

 
Nico het ga je goed ! 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ietsje meer, mag dat ? 
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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. 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 gebeurtenis die plaats vond op het voormalige BP Botlekdepot, 
opgetekend door Jan Bos. 
 

 

De Ballenvanger 
 
De ballenvanger, wie kent hem niet. Ooit uitgevonden en 
neergezet op het Botlekdepot om ........ u raad het al, om 
ballen op te vangen.  
 
De ballen werden gebruikt om producten gescheiden te verpompen naar de Botlek. Iedereen die er 

mee te maken heeft gehad weet waar het om gaat. Aan het einde van de rit gingen de ballen rechtdoor 

de vanger in en het product moest daarna in de juiste tank belanden. 
 

Ook de stookolieontvangst had zo’n apparaat staan. Soms werd er bij wijze van test door de 

raffinaderij een bal meegestuurd met een lopend product. Maar jammer, nou ging het niet altijd zoals 

bedoeld en werden er twee of zelfs drie ballen tegelijk meegestuurd. Het waren loodzware grote 

joekels van ballen gemaakt van zwaar rubber of iets dergelijks. Degene die de ballenvanger daarna 

leeg moest halen vervloekte dan de uitvinder van dat ding, het was veelal een lastig karwei. 
 

Zoals ook die keer bij stromende regen in de nachtdienst. Waarom moest het nou bij dergelijke 

klussen altijd baggerweer zijn? Ik weet helaas niet meer wie er bij waren. Wat ik wel weet was dat 

Bouwe Kuyt, onze Wachtchef in die tijd, de deksel zou tegen houden terwijl iemand anders de knevel 

ervan los draaide. Bouwe was een ruwe bolster en een oersterke kerel. Het tegenhouden ging goed tot 

het moment dat hij weggleed, de deksel had toen vrij spel en zwaaide open, er was geen houden aan. 
 

Drie van die grote jongens kwamen te voorschijn en stuiterden in de opvangbak die al half vol zat met 

olie van het drainen van de vanger. Met de ballen kwam ook nog eens de nodige stookolie mee, dus 

alles maar dan ook alles zat onder. En Bouwe .... die zag er niet uit en dat is heel zachtjes uitgedrukt. 

Hij vloekte alles bij elkaar. 
 

Met lappen, gedrenkt in White Spirit, hebben we hem zo goed en kwaad als mogelijk schoon staan 

maken. De goeie ouwe tijd was voor even niet altijd even goed als gedacht. 
  

Het ballensysteem voldeed overigens niet en is later uit de gratie geraakt. 

 

Jan Bos 
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Het Collectieve Ziektekosten Contract 
 

Door Martin Berens 
 
Zoals u weet hebben BP, Texaco en Chevron 

besloten om de belangen van hun 

gepensioneerden, voor wat betreft het 

collectieve Ziektekostencontract, onder te 

brengen in de Stichting Verenigde 

Gepensioneerden Oliebedrijven. Deze heeft 

een collectief contract via Meeus afgesloten 

met ONVZ. Het bestuur van de stichting 

bestaat uit een man van de BP (Ad van ’t 

Zelfde), een man van Chevron (Theo 

Verhoeven) en ondergetekende (namens de 

Raffinaderij).  

 

Door Meeus worden wij op de hoogte 

gehouden van allerlei nieuwe ontwikkelingen. 

Eens per jaar komt de Stichting bijeen om te praten over de verzekering en of het nut heeft om over te 

schakelen naar een andere verzekering. Het probleem is dat de mensen zich zelf moeten uitschrijven 

of overschrijven. Dus als wij al een reden zouden hebben om het collectief contract elders onder te 

brengen, dan nog moet elke deelnemer afzonderlijk zijn/haar contact met ONVZ opzeggen en 

tegelijkertijd een contract met de nieuwe verzekeraar afsluiten. Dat laatste kan dan wel weer via de 

Stichting. Omdat echter alle verzekeraars pas halverwege november (op de dag dat het wettelijk moet) 

met de nieuwe premies en polissen naar buiten komen, moet Meeus in twee weken tijd de hele markt 

gaan analyseren om ons en natuurlijk u goed te kunnen adviseren. De Seconer echter verschijnt 

eenmaal per kwartaal, waardoor het voor ons onmogelijk wordt/is om copy tijdig in te leveren zodat u 

voor 1 januari nog een keuze kunt maken. 

 

Gelukkig hebben we natuurlijk Gerrit Kamperman die voor mij alle berichten en verhalen mijnerzijds 

doorstuurt aan allen die bij hem met e-mail adres bekend zijn. Dus heeft Gerrit nog niet uw e-mail 

adres en wilt u toch tijdig op de hoogte worden gesteld, geeft dan uw e-mail adres door. 

 

Dat is dus het verhaal over de Stichting. Nu de ziektekostenverzekering van ONVZ. 

 

Wij hebben onderstaande brief via Gerrit Kamperman aan jullie toegestuurd. Daaruit blijkt dat wij 

eigenlijk wel tevreden zijn over ONVZ ondanks dat deze verzekering iets duurder is dan andere 

verzekeringen. 

 
Brief Stichting Gepensioneerden Oliecontracten 
 
Zoals u allen bekend, loopt er reeds een aantal jaren via Meeùs Assurantiën BV een 
collectieve zorgverzekering bij ONVZ. Om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze kunt maken 
ten aanzien van uw zorgverzekering voor 2018 brengen wij de wijzigingen in de 
basisverzekering nogmaals onder de aandacht en informeren we u over de voordelen van 
onze collectieve zorgverzekering! 
 
Algemene wijzigingen 2018 
 
De basisverzekering is op enkele punten gewijzigd. In 2018 zijn enkele behandelingen 
toegevoegd aan de basisverzekering. Verzekerden hebben in 2018 ook recht op: 
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o 12 behandelingen fysiotherapie bij artrose aan de heup- of kniegewrichten gedurende 
maximaal 12 maanden; 

 
o Vergoeding van zittend ziekenvervoer van en naar de zorgaanbieder waar de 

oncologie-patiënt  behandeld wordt met immuuntherapie. 
 

Tevens zijn er aanpassingen in de eigen bijdrage hulpmiddelen. Check bij uw 
zorgverzekeraar wat deze aanpassingen zijn. Het eigen risico blijft net zoals voorgaande 
jaren € 385,-. 

 
Premie 2018 
 
Nagenoeg alle zorgverzekeraars verhogen de premie per 1 januari 2018 voor de 
basisverzekering en voor de aanvullende pakketten.  
 
Om een reële vergelijking te maken hebben wij hieronder een aantal grote zorgverzekeraars 
vergeleken op basis van de restitutiepolis en geen korting.  
 

Verzekeraar Polis Premie* 

CZ Zorgkeuzepolis € 122,60 

VGZ VGZ Eigen Keuze € 122,20 

Menzis Menzis Basis Vrij € 122,00 

Zilveren Kruis Basis Exclusief € 123,75 

ONVZ ONVZ Basisverzekering € 122,00 

 
*Maandpremie exclusief korting op basis van een verplicht eigen risico van € 385,- 
 
ONVZ is uniek in het feit dat zij alleen een restitutiepolis aanbiedt. De overige verzekeraars 
in deze vergelijking bieden allen ook een natura verzekering aan. De budget basisverze- 
kering wordt alleen niet aangeboden door VGZ.  

 
Let op:  
 
Veel zorgverzekeraars bieden in deze periode hun “laagste” premie aan. Wij willen u erop 
attent maken dat dit vaak een premie is met een hoog vrijwillig eigen risico en/of dit een  
“budget” polis is, waarbij service en dienstverlening niet inbegrepen zijn. Daarnaast is het zo 
dat u bij deze soort polissen vaak gebruik moet maken van een gecontracteerde 
zorgverlener omdat u anders te maken kunt krijgen met onaangename eigen bijdragen!  

 
Tot zover de brief aan onze mede gepensioneerden. Daar staat natuurlijk ook een gedegen rapport met 

prijsvergelijkingen en dergelijke tegenover. Indien u daar interesse in heeft dan kunt u die nalezen op 

de site van Seconer. Natuurlijk kunt u ook allerlei vragen stellen. 

U kent het adagium: wij beantwoorden alle vragen en waar we geen antwoord op hebben sturen we 

door. 

Wij wensen u allen een heel voorspoedig 2018 en hopen dat u de verzekering niet al te vaak nodig zult 

moeten hebben 

Met vriendelijke groeten 

Martin Berens 

Berensvandenbesselaar@ziggo.nl 
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Waar een groot bedrijf groot in kan zijn……. 
 

Op 1 december was het dan eindelijk zover. De nieuwe 

autohobbyclub (de AHC voor ingewijden) werd feestelijk 

geopend door Refinery Manager Emilio Marin. 
 

De Seconer redactie was met een paar leden aanwezig om u hiervan verslag te doen. We waren wat 

eerder gekomen dan de officiële uitnodiging aangaf en dat gaf ons de gelegenheid het nieuwe gebouw 

in z’n volle maagdelijke glorie te kunnen aanschouwen om het maar eens plechtig te zeggen. 
 

De eerste indruk was in één woord indrukwekkend! We hebben het in een vorig artikel ook al 

beschreven maar als je het gebouw met z’n uitgebreide technische uitrusting en de prachtige 

professionele kunststof garagevloer 

binnenkomt, kun je niet anders dan heel 

enthousiast worden. 
 

Het was een druk bezochte gebeurtenis 

en we hebben er kennis gemaakt met een 

aantal (voor ons) nieuwe collega’s en 

uiteraard ook nog een aantal oude 

bekenden die betrokken waren bij de 

bouw. Het is zonder meer bijzonder te 

noemen dat een project als dit is 

afgerond tegen de achtergrond van een 

Turnaround die, zoals wij allemaal maar 

al te goed weten, het uiterste van een 

organisatie vergt. Toch is het gelukt en 
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zoals Rinus Poppelaars in zijn openingstoespraak meerdere keren aangaf, door de meer dan 

uitstekende samenwerking met het projectteam onder leiding van Paul de Visser, waarover later meer. 
 

Er was voor één van de ingangen van de garage een rood / wit lint gespannen en het was de bedoeling 

dat de Refinery Manager, de heer  Emilio Marin, de garage zou binnenkomen door daar met zijn 

wagen doorheen te rijden. En zo geschiedde. Onder groot applaus ging hij “door het lint” en reed 

daarna door de andere uitgang weer de garage uit zodat de beide grote deuren weer dicht konden. En 

dat was maar goed ook want het was behoorlijk koud buiten. 
   

Vervolgens hield Rinus Poppelaars een toespraak waarin hij aan het eind ervan de Refinery Manager 

verzocht de officiële opening te verrichten en zo geschiedde. Onderstaand een korte samenvatting van 

de toespraak van Rinus; 

 

Welkom allemaal! 
 

Afgelopen juni zijn we gestart, en na zes maanden hard werk zijn we nu heel blij met dit prachtige 

resultaat dat tot stand is gekomen door de inzet van veel mensen. 
 

Ooit in 1985 begonnen op het Botlek depot in 

een ruimte van 6 bij 8 meter, zijn we in 2000 

verhuisd naar de Europoort locatie en nu zijn 

we in verband met de nieuw te bouwen centrale 

controlekamer op onze derde locatie beland.  

De snelle rekenaars zien ons dus gemiddeld 

eens in de 16 jaar verhuizen… 
 

Drie trefwoorden stonden bij dit project 

centraal; Samenwerking, collegialiteit en 

communicatie. Honderden mails en 

whatsappjes gingen er over de digitale snelweg 

heen en weer om iedereen bij het project 

geïnformeerd en betrokken te houden… 
 

Heel veel medewerkers bleken bereid om te helpen met informatie, middelen of domweg een stapje 

extra te zetten. Na een oproep ontstond er een heel leuke groep van hoofdzakelijk gepensioneerden die 

kwamen helpen om de oude garage op de vrijwilligersdagen te helpen ontmantelen. Niets was hen te 

veel. Enorm veel dank daarvoor! 
 

Maar ook dank aan Erik van Nes en de afdeling Security die het mogelijk maakten dat er een nieuw 

toegangshek kon komen, gecombineerd met een toegangscontrolesysteem waardoor er nu voor de 

leden 24 uur per dag toegang is tot de garage. 
  

Het projectteam onder leiding van Paul de 

Visser had het met name in de eindfase 

niet gemakkelijk. Er liepen meerde 

projecten tegelijkertijd en dan is het lastig 

om je manpower goed te verdelen. 

Regelmatig moest hij dan ook nee 

verkopen om de druk op zijn mensen niet 

al te hoog te laten oplopen, maar altijd 

verzekerde hij Rinus “Het komt goed, 

maar nu even niet” Mijn mensen lopen nu 

op de toppen van hun tenen en ik moet ook 

hun welbevinden in de gaten houden. En 

zo hoort het ook! Paul, zei Rinus als er 

ooit iets mankeert je auto dan…. 
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Veel dank zijn we verder verschuldigd aan het bestuur van de Personeelsvereniging en niet te 

vergeten het BP management dat dit uiteindelijk allemaal mogelijk heeft gemaakt! 
 

Projectteamleden Ton Plomp, Theo Doorman, René Faro maar ook de medewerkers van de diverse 

aannemers worden bedankt voor hun inzet en passie om er in gezamenlijkheid iets moois van te willen 

maken en dat is jullie gelukt! Ook de jongere personeelsleden droegen hun steentje bij maar met name 

moet hierbij toch wel Mark Jongenelen worden genoemd waarvan het gerucht de ronde deed dat hij 

zoveel uren aan het project besteedde dat het er af en toe wel op leek of hij tijdelijk in de nieuwe 

garage woonde. En dat allemaal om de geplande opleverdatum van 1 december te kunnen halen…  
 

Ongetwijfeld zijn hier mensen niet genoemd die toch ook hun steentje hebben bijgedragen. Mochten  

jullie dit lezen, weet dan dat we ook jullie erg dankbaar zijn voor al je geleverde inspanningen! 

 
Refinery Manager Emillio Marin verrichtte hierna met een korte 

toespraak de officiële opening (Zie foto hiernaast). 
 

Uiteraard was er daarna voor een ieder iets te eten en te drinken 

en werd het weer ouderwets gezellig. Bij dit soort gelegenheden 

kom je onvermijdelijk oud-collega’s tegen en dat is altijd leuk.  
 

Royaal en sociaal 
 

Zonder uitzondering was iedereen het er over eens dat dit 

allemaal niet mogelijk zou zijn geweest als het Management in 

deze zaak andere keuzes had gemaakt ….… BP heeft voor meer 

dan 350 medewerkers, jong en oud en lid van de AHC, zich van 

haar allerbeste kant laten zien. 

 

Rob van Breda en Piet van Kessel. 
 

Fotografie: Kees Ribbens 

 

 

- O - 
 

 

De PEEVEE tennis- en squash sectie  
 

zullen samen een (winter)toernooi organiseren dat gehouden zal worden op zondagmiddag 4 

februari (van 12.30-19.00) in tenniscentrum Charlois. (http://www.tennisrotterdam.nl/) 
 

Tennissen/Squashen van 13-17, daarna buffet tot ca. 19 uur. 
 

Er zal voor iedereen de mogelijkheid geboden worden om 

een Tennisclinic van de tennisschool te volgen, dus ook niet-

tennissers kunnen meedoen (leenrackets zijn beschikbaar).  
 

Een ieder kan zich uiterlijk 26 januari 2018 opgeven bij: 
 

Andre van der Meer of Renate Corver. 
Email: renate.a.corver-spits@ec1.bp.com 
 

Zie jullie berichten graag tegemoet, 
 

Met vriendelijke sportgroet, 
Andre en Renate  

http://www.tennisrotterdam.nl/
mailto:renate.a.corver-spits@ec1.bp.com


11 

19e Seconer reünie op bezoek in het 
Museum voor beeld en geluid te Hilversum 
 

Zie meer foto’s op: www.seconer.nl/oude nieuwsbrieven/foto’s reünie 2017 

http://www.seconer.nl/oude
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Met Beeld en Geluid 
 

TERUG IN DE TIJD 
 

Door Elly Vrijdag - Venema   

 
Lang van te voren verheug ik me altijd op het jaarlijkse “Seconer-reisje”. Ik hou dan ook 

scherp in de gaten wanneer de mogelijkheid daar is om me aan te melden. Waar de reis heen 

zal gaan kan me niet schelen, of ik er al eens geweest ben of niet ook niet. Want zeg nou zelf, 

lieve mensen, waar zijn we tegenwoordig allemaal niet geweest of wat hebben we allemaal 

niet gezien. 
 

Persoonlijk vind ik dit niet steekhoudend en we zouden het de mensen die deze dag 

organiseren  schier onmogelijk maken ieder jaar weer enthousiast aan het werk te gaan als zij 

dat in hun planning moeten meenemen. En neemt U gerust aan dat het ook dit jaar 

hoofdbrekens kostte een leuke en/of interessante bestemming te vinden, bovendien mag ook 

het beschikbare budget niet uit het oog worden verloren.  
 

Er werd deze keer gekozen voor een bezoek aan het mediamuseum “Beeld en Geluid” in 

Hilversum. Voor deze Seconer gelegenheid was het museum speciaal op maandag 6 

november open. Dat gaf het gezelschap de ruimte om alles op ons gemak te bekijken en een 

virtuele rondgang te maken in de geschiedenis van de radio en TV. 
 

Zelf vertrok ik samen met m’n vriendin op een acceptabel tijdstip vanaf het grote 

parkeerterrein bij de BP raffinaderij in Europoort. Thuis eerst nog een kopje koffie gedronken 

en een krentenbol voor onderweg meegenomen, want voor de “goede verstaander(lezer)” er 

werd  geen lunch geserveerd. Wel werden we ontvangen met koffie en een passend gebakje. 
 

Het indrukwekkende kleurrijke gebouw, in feite een grote hal, vulde zich bij aankomst al snel 

met de deelnemers die van verschillende opstapplaatsen kwamen. Tijdens de koffie volgden 

er mededelingen over het verloop van het programma. Ook werden de leden van het Seconer 

bestuur en de redactie bedankt voor hun inzet en de organisatie van deze dag. Gezien het feit 

dat een groot deel van de bestuursleden al zo’n kleine twintig jaar zitting heeft in dat bestuur 

en dat ook de redactie zo langzamerhand aan verjonging toe is, werd er aandacht gevraagd 

voor de noodzakelijke opvolging. Het voortbestaan van de Seconer reünie hangt er vanaf.  
 

Ondertussen rondkijkend naar de glazen panelen aan de wanden van de enorme hal waarin de 

beeltenis van verschillende radio- en TV persoonlijkheden te zien zijn. Bovendien zijn er 

ondergronds nog verschillende etages met een enorm archief van beeld en geluid, uniek in de 

wereld. Je stelt dan vast dat het een enorm hoog gebouw is maar ook dat er heel veel bekende 

en prominente radio en TV persoonlijkheden te zien zijn waar we in het verleden allemaal zo 

van hebben genoten. Maar ook dat velen er niet meer zijn, zoals Frans Halsema, Jos Brink, 

Toon Hermans en vele anderen. 
 

Met de eerste groep gingen wij naar de theaterzaal, de mensen van groep twee bezochten 

eerst het museum. In de filmzaal stonden er op het scherm beelden geprojecteerd uit de begin 

periode van de TV. Er gingen geluiden van herkenning door de zaal. In die tijd was het nog 

niet gewoon dat iedereen televisie had. Jonge mensen van nu kunnen zich het niet voorstellen 

dat je naar buren of familie ging om een voetbalwedstrijd of bijvoorbeeld de Tom Manders 

show te kunnen zien. Even terug in de tijd. We waren niet zoveel gewend dus ook nog eens 

gauw tevreden.           Lees verder op pagina 14 
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Vervolg van Pagina 12 
 

Daarna was het onze beurt om de rondgang door het museum te maken en als een heuse 

cameraman/vrouw  plaats te nemen op de verrijdbare loeigrote TV camera om te ervaren hoe 

dat voelt, of de plaats in te nemen van “tante Hannie” of  “Noraly Beyer” als omroepster. Ook 

was het leuk om te zien wat een enorm verschil er is in het eerste televisie kastje en de 

enorme megaschermen welke de muren nu vullen als een privé bioscoop. 
 

Moe van het museum bezoek en alle indrukken namen we weer dankbaar plaats in het Atrium 

voor een drankje en de geserveerde warme snacks. Niet alleen werden herinneringen 

opgehaald aan oude televisie programma’s maar ook werden er oud collega’s opgezocht of 

bijgepraat met bekenden die in een andere bus zaten. Dat is nou juist zo leuk aan zo’n dag. 
 

Om zes uur stonden de bussen weer voor om, zoals was aangekondigd, ons naar Eemnes te 

rijden en het gezelschap af te leveren bij Van der Valk. In totaal waren we met 275 personen 

en wie de TV uitzendingen over de “Jonge Valken” heeft gezien, het programma over de 

welbekende horeca familie, heeft kunnen vaststellen dat zij van dergelijke aantallen niet 

schrikken. Eén van de grote zalen was in drie vakken verdeeld met voor ieder gedeelte een 

buffet. Warm en koud, vlees of vis, alles wat een mens kan smaken en tevreden kan stellen, 

was er. Tussentijds werd geprobeerd de schalen bij te vullen …….. soms lukte het, soms lukte 

het niet het tempo van “hongerigen” (hallo) bij te benen. Dit smulspektakel werd afgesloten 

met een royaal  dessert buffet. 
 

De bussen stonden op tijd, het was inmiddels 21.00 uur geworden, weer voor om de lange rit 

naar de opstapplaatsen aan te vangen. Misschien soezerig geworden door de indrukken van 

die dag en het heerlijke eten, reden we met een aanzienlijk rustiger gezelschap dan op de 

heenreis, terug naar onze opstapplaatsen. 
 

Persoonlijk heb ik ervan genoten om de mensen waar ik sinds het begin van onze BP-tijd in 

1967 mee bevriend ben en anderen waar het contact nog steeds hartelijk mee is weer te 

ontmoeten. Ik hoop dat ook U heeft genoten want, zo hoor ik van vrienden, wees ervan 

overtuigd dat niet bij ieder bedrijf dergelijke dingen nog worden georganiseerd. 
 

Misschien zien wij  elkaar volgend jaar wel weer …….. gezellig ! 
 
 

 

Het Seconer bestuur tijdens de opening van de reünie in 2017. In het midden Nico ter Horst, bij die 

gelegenheid benoemd tot Ere Voorzitter. In verband met ziekte ontbreekt Piet Timmers op de foto. 
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Het einde van Seconer-nieuws 
is nabij! 

 
  In de vorige editie van ons blad deden we een dringende oproep omdat 

een leegloop van de redactie aanstaande was. Die leegloop is nu een 

feit en we hebben maar een enkele reactie op die oproep gehad. 

Te weinig om het voorbestaan van het blad te garanderen. 

 

Vandaar nu opnieuw en voor het laatst een dringend verzoek om je te 

melden voor een plek in de redactie. Tijdens de redactievergadering 

van midden december hebben we min of meer besloten te stoppen 

met het Seconer-Nieuws als we geen jonge pensionado’s kunnen 

vinden voor deze leuke, spannende, creatieve en verbindende rol!  

 

We zijn dus ook zelf druk op zoek naar kandidaten, maar we willen 

ook graag die vrijwilligers meenemen die niet op ons lijstje staan. 

 

Het is echt vijf voor twaalf. 

 

Dus meld je aan voor een op zich niet veel tijd vergende rol in de 

redactieraad. Er zijn geen vereisten wat kennis en ervaring betreft, 

dus dat kan geen reden zijn om dit niet te doen. 

 

Belangstelling …….. neem contact op met Marc Brörens, 

telefoon 0187 492562 of 06 46395608. 

Email m.brorens@outlook.com  

 

Dank, 

 

Het restje van de redactie. 
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Nog niet zo lang geleden kregen we 

wat oude voetbalfoto's o.a. van BP 

Pernis en BP Botlek onder ogen. Om 

zoveel mogelijk personen een naam te 

geven zijn we te rade gegaan bij Harm 

Jager, die midden 50-er jaren bij BP op 

Pernis is begonnen. Dit contact leidde 

weer tot de volgende bijdrage van 

Harm die beschrijft hoe de aanloop 

naar en zijn sollicitatie daar verliep. 

 

 

 

Hij zag wat in me….. 
 
Door Harm Jager 

 

Op 29 April 1956 ben ik bij BPHM in dienst getreden. Ik had een maand eerder zullen beginnen, maar 

ik draaide het ziekenhuis in voor een blindedarmoperatie. In 1955 had ik in een kwaaie bui mijn 

ontslag genomen bij de waterboten firma Hatenboer. 
 

Omdat ik zelf mijn ontslag had genomen kreeg ik geen ondersteuning. Annie en ik waren twee jaar 

getrouwd en we hadden een kindje. Dat kindje is nu 62 jaar, dus zolang is het geleden. Er moest toch 

brood op de plank komen en via de arbeidsbeurs kwam ik terecht bij de firma EJO van: “Je proeft het 

zo, het is EJO!” Ik werd daar de onderhoudsmonteur want ik had een diploma voor 

machinebankwerker. 
 

Ik had het daar niet naar mijn zin. Altijd buiten gewerkt, was schipper op een tankbootje geweest en 

bij EJO zat ik binnen en de deur ging op slot want anders verdween er misschien een olienootje. Ik 

wist me geen raad van ellende. We woonden bij mijn moeder in en zij had in de gaten dat het met mij 

niet goed ging. Op een avond vond ze in de krant een advertentie van de BPHM, voor een controleur. 

Hoor het haar nog zeggen: “Schrijf nou toch een brief, je weet het maar nooit!” 
 

Ik heb dat gedaan en hoorde twee maanden niets. Maar opeens lag er een brief in de bus of ik nog 

geïnteresseerd was en werd uitgenodigd om in de Old Dutch te komen praten. Later heb ik begrepen 

dat één van de laatst aangenomen controleurs een ongeluk had gekregen en zijn been was 

kwijtgeraakt. Men heeft toen de bovenste sollicitatiebrief van de stapel genomen en die was van mij. 
 

De sollicitatie herinner ik mij nog goed. Er waren twee heren uit Amsterdam en de heer Riedijk. Ik 

had “pakkie één” aangetrokken en dacht echt, nu of nooit. Toen ik mijn verhaal had gedaan zei een 

van de Amsterdammers. “U zou een uitstekend schipper kunnen worden op onze leurboot.” “Nee”, zei 

Riedijk, “hij heeft gesolliciteerd voor controleur en dat moeten wij respecteren.” Toen bleek ook nog 

dat ik alleen maar een motor-rijbewijs had. “Nee”, zei wederom de heer Riedijk, “in de advertentie 

vroegen wij om iemand met een motor rijbewijs.” Hij zag wat in me, geloof ik. 
 

En zo ben ik dus aangenomen. Ik had van die tijd aan boord stevige werkkleding en truien en ik had 

een goed kostuum. Maar dat mocht ik niet aan van mijn Annie. En ik heb een aantal weken op kantoor 

gezeten om te leren met een uitloop pak met een stop op de knie en daar hield ik mijn hand maar op. 

Sjaak Lotte heeft mij op weg geholpen met het gebruik van de rekenmachine met die slinger. En die 

heeft geloof ik wel raar zitten kijken.  

Nou, dat is weer een mooi stuk proza geworden. 
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Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een 
personeelsblad. Wat dat betreft was de Caltex 
Raffinaderij in Pernis zijn tijd ver vooruit. In het 
personeelsblad 
 

   “Caltex Ster”  
 

werd in juli 1953 het volgende artikel geplaatst. 

 
 

Caltex praatjes bij Caltex plaatjes 
 

De Machine Bankwerker 
 
Een van de afdelingen van de onderhoudsdienst van de raffinaderij is de bankwerkerij. We 

onderscheiden hier de binnen- en buiten bankwerkers. Eerstgenoemde vaklieden repareren en 

reviseren werktuigen van de meest uiteenlopende aard, welke door de laatstgenoemden gedemonteerd 

en gemonteerd worden. Door middel van bijgaande foto’s krijgt de lezer een kijkje achter de schermen 

van dit mooie ambacht. De geïnteresseerde lezer zal bemerken, dat niets aan het toeval wordt 

overgelaten om van een bedrijfszekere werking der apparaten verzekerd te zijn. 

 

 

 
Foto 1. 
De buitenbankwerkers J.M.H. Freriks en 

H. den Ouden krijgen opdracht een 

“Dean Hill” turbine in het 

“Transfer Pumphouse” te openen, te 

inspecteren en eventueel te repareren.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. 
Na verkregen toestemming van de 

betreffende chef van “Operating” zien we 

hen bezig met de demontage van de 

turbine, daarbij geassisteerd door de 

MTS-er M.G.G. Jansen, die een gedeelte 

van zijn praktijkjaar op de raffinaderij 

doorbrengt. 

 

 

 

 

Foto 3. 
Voorzichtig wordt de kop van de turbine 

gelicht.  
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Foto 4. 
Het turbinewiel en de lagers worden aan een 

eerste inspectie onderworpen. Daarbij bleek dat 

het turbinewiel in zodanige conditie verkeerde, 

dat het in de bankwerkerij moest worden 

nagezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. 
Transport per auto naar de “Machineshop”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. 
Met de meetklok controleert draaier 

E. Kal de slingering van het wiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 7. 
De chef der bankwerkerij deelt aan de 

heren van “Engineering” zijn bevindingen 

mede en besloten wordt het turbinewiel te 

vernieuwen. 
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Arbeid rustig 

en zonder 

zorgen. 

 

Wat niet gereedkomt 

is voor morgen. 

 

Houdt uw rust 

altijd in ere. 

 

Alleen een dwaas 

werkt zich de 

kelere. 
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Personalia 
 

Met Pensioen :     

  Oktober  2017 F. Vogelaar  
      

  November 2017 P.C. Klerk 

     W. Hogenhout 

     C. Poessé 
 

  December 2017 W.R. Jongejan 

     B. Frederiksz    
 

  Januari 2018 T.J. Visser 

     J.W. van Dijk 

     P.R. van Leeuwen 

     R. Smit 

     J.A. Bakelaar 

     K.C. Boone   

Overleden :  
\  

  21 september 2017, de heer D. Verbaan, in de leeftijd van 86 jaar. 

  16 oktober 2017, de heer P. Gebraad, in de leeftijd van 88 jaar. 

  27 oktober 2017, de heer J. Voogt, in de leeftijd van 84 jaar.  

  26 november 2017, mevrouw C.J. Rust-Ripken, in de leeftijd van 85 jaar. 

  16 december 2017, de heer H. den Breejen, in de leeftijd van 77 jaar. 

  17 december 2017, de heer J.F. Driessen, in de leeftijd van 86 jaar.  

  26 december 2017, de heer H.A. van der Meer, in de leeftijd van 81 jaar. 

  2 januari 2018, de heer G. Huizer, in de leeftijd van 78 jaar.  

  
 

 
 

 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 april 2018. 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 maart aan: 

 

Redactie Seconer-nieuws 

 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 
 

 

mailto: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  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

Bestuur Seconer  Scherpenhoek 80      Slotlaan 28              Lumeyweg 49 
Hoefweg 4a   3085 EG Rotterdam     3233 DD Oostvoorne             3231 CD Brielle              
3233 LG Oostvoorne 010 5016851      0181 485797              0181 416364 
0181 482927  Kessel.Pa@inter.NL.net     klaas-ali.kuipers@planet.nl        rjvanbreda@gmail.com 
redactie@seconer.nl  
 

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Gerrit van de Peppel, Voorz. 
Marmot 11 
3225 RD Hellevoetsluis 
0181 310108 
voorzitter@seconer.nl 
    

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

Piet Timmers, 
Penningmeester 
Eemsteyn 1 
4251 HM Werkendam 
06 22898310 
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 
pensioen@seconer.nl 
 

Leny Voorberg 
Annie M.G. Schmidtsingel 34 
4421 TA Kapelle 
06 30609798 
leny@seconer.nl 

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

 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Seconer mutaties 
Nieuw lid - Recent gepensioneerd 
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk) 

Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 
 
● 
 
 

Pensioenfonds BP 
website: www.pensioenfondsbp.nl 
adres: Pensioenfonds BP 
 p/a Syntrus Achmea 
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352 
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl 

 

ASR Levensverzekering N.V. 
Postbus 2072 - 3500 HB Utrecht  
Tel : 030 - 2574400 

e-mail: www.asr.nl/e-mail 
www.mijnaspensioen.nl/chevron 
 
 
 
● 
 
 
 

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 
Doorgeven van mutaties: 
T.a.v. afdeling HR-services 
Postbus 1131  
3000 BC Rotterdam 
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mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
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mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
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