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Seconer te gast bij Neeltje Jans 
  

1. Hoogstwaarschijnlijk heeft u het waterbouwkundige werk dat we deze keer op de voorkant van 

Seconer-nieuws hebben afgedrukt wel herkend, namelijk de Stormvloedkering in de Oosterschelde 

die, samen met Deltapark Neeltje Jans, dit jaar een belangrijke rol zal spelen tijdens de Seconer 

Reünie 2011. Net als tijdens de vorige reünie, zal ook deze keer ‘water’ weer een belangrijke rol 

spelen. Zo zullen we een bezoek kunnen brengen aan de Stormvloedkering, zal er een vaartocht 

worden gemaakt over het Nationaal park De Oosterschelde en u bent het inmiddels wel van ons 

gewend, zal ook de inwendige mens niet worden vergeten. We komen in de volgende Seconer-nieuws 

dat begin juli verschijnt, uitgebreid terug op het programma dat u te wachten staat. 
 

Zoals u op de voorpagina al heeft kunnen lezen staat de reünie deze keer gepland op 
 

vrijdag 23 september 2011. 
 

U wordt die dag zo rond 13.30 uur bij het Delta Park Neeltje Jans verwacht, waarbij we er vanuit 

gaan dat u de reis op eigen gelegenheid maakt. Het park beschikt over voldoende gratis parkeerruimte. 

 

Inschrijving 
In het nummer van Seconer-nieuws dat begin juli bij u in de bus valt treft u weer het gebruikelijke 

inschrijfformulier aan. Houdt er in verband met uw vakantieplanning rekening mee dat uw aanmelding 
 

vóór 1 september 2011 
 

bij Gerrit Kamperman binnen moet zijn, dit met het oog op een zorgvuldige registratie en een goede 

voorbereiding van de reünie. Zoals gebruikelijk zullen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst 

worden behandeld, volgens het beginsel “wie het eerst komt het eerst maalt” en vol = vol.  
 

Aanmeldingen die na 1 september binnen komen zullen niet meer in behandeling worden genomen. 

Overigens kunt u na 15 juli het inschrijfformulier ook downloaden via onze website www.seconer.nl. 

 
 

2. Boekhouding Seconer goedgekeurd 
 

Door Piet Timmers 

 

Op woensdag 16 februari vond in de spreekkamer van de afdeling TPS op de BP Raffinaderij in 

Europoort de jaarlijkse kascontrole plaats. Aanwezig waren de heren Bert Hazenoot en Peter van 

IJperen in de hoedanigheid van kascontroleurs en Piet Timmers die als penningmeester van Seconer de 

boeken ter goedkeuring aanbood. Om het geheel in goede banen te leiden was ook de voorzitter Nico 

ter Horst aanwezig.  
 

Voor Bert Hazenoot was het de tweede keer dat hij de kasboeken van Seconer controleerde, je zou dus 

kunnen zeggen dat hij, wat dit betreft, door de wol geverfd is. Peter van IJperen daarentegen maakte 

zijn debuut als kascontroleur. 
 

De heren Hazenoot en Van IJperen zijn zeer kritisch door de boeken gewandeld waarbij geen 

onregelmatigheden zijn vastgesteld. Dit resulteerde dan ook in de opmerking van de kascontroleurs, 

dat de boeken er zeer verzorgd uitzagen, waarna door beide heren het formulier van goedkeuring werd 

ondertekend. 
 

Als dank voor de bewezen dienst werd na afloop van de kascontrole, door de Voorzitter aan de 

controleurs een VVV-bon overhandigd. Tijdens de Seconer bestuursvergadering van 16 maart jl. werd 

de penningmeester decharge verleend. 

http://www.seconer.nl/
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3. BP Pensioenfonds  

 

Houtman geblesseerd tijdens 
skivakantie 
 

Van de Seconer Redactie 

 
Nadat Piet Houtman in het voorjaar van 2008 namens 

de gepensioneerden werd gekozen als lid van het 

bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP 

Raffinaderij, zegde hij ondermeer toe elk kwartaal op 

deze plaats een bijdrage te leveren aan ons blad. Tot 

aan het januari nummer van 2011 is Piet die toezegging 

op voorbeeldige wijze nagekomen en informeerde hij 

ons over onderwerpen die het bestuur van het 

Pensioenfonds zoal bezig hield. Door een ongeval 

tijdens een wintersport vakantie in Oostenrijk moeten 

we deze keer zijn bijdrage helaas missen.  

 

De berichten die ons eind januari bereikten waren nogal schokkend en deden ons het ergste vrezen. 

Piet werd opgenomen op de Intensive Care afdeling van het ziekenhuis in Feldkirch. Na 2 1/2 week is 

hij overgeplaatst naar het ziekenhuis in Rankweil (6 km van Feldkirch) in afwachting van repatriëring 

naar Nederland. Op 24 februari is hij vanuit Oostenrijk overgebracht naar het  Erasmus Medisch 

Centrum in Rotterdam. Na een paar dagen in quarantaine te zijn gehouden werd hij overgeplaatst naar 

een normale ziekenhuiskamer waarna het herstel in stijgende lijn kwam. Piet begon weer verstaanbaar 

te praten, hij kon weer zelf eten en ging, met of zonder rollator, rondjes lopen op de afdeling waar hij 

verbleef, dit alles ter voorbereiding op de overplaatsing naar een revalidatiecentrum. Inmiddels heeft 

die verhuizing op 14 maart plaatsgevonden en verblijft Piet Houtman in het Rijndam 

Revalidatiecentrum aan de Westersingel in Rotterdam. 

 

“In het Rijndam zal nog veel werk aan de winkel zijn”, aldus mevrouw Houtman. “Het praten kan nog 

wat beter en ook de linkerarm, -hand en -been hebben nog veel oefening nodig voordat ze weer 

volledig functioneren. Maar gezien de snelheid waarmee Piet vooruit gaat, hebben we samen met hem 

goede hoop dat het nog ver kan komen”, zo stelt een optimistische mevrouw Houtman. 

 

Al met al laat het zich aanzien dat Piet’s vaste stek voorlopig het Rijndam Revalidatiecentrum zal zijn. 

Volgens zijn vrouw geniet hij van het vele bezoek dat nu ook kan komen en ook kaarten en mails 

worden bijzonder op prijs gesteld. 

 

In het Rijndam is er dagelijks bezoek mogelijk van 16.00 tot 20.30 uur. Wanneer u Piet wilt bezoeken, 

neem dan eerst even contact op met zijn vrouw, haar telefoonnummer is 010 5910394. En wilt u Piet 

verrassen met post, het adres luidt: 

 

   P.N. Houtman 

Rijndam Ziekenhuis, kamer 2037 

Westersingel 300 

3015 LJ Rotterdam 

 

Vanaf deze plaats wensen het Seconer bestuur en de redactie van Seconer-nieuws de familie Houtman 

veel sterkte en Piet uiteraard een spoedig herstel toe. 
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4. Vacature Bestuur Pensioefonds BP 
 
Arno Baltussen kandidaat om Peter van Triet op te volgen 
 
Tot onlangs werden de gepensioneerden in het bestuur van het BP Pensioenfonds vertegenwoordigd 

door Peter van Triet, Floris van der Schalk en Piet Houtman. De laatste namens de gepensioneerden 

van BP Raffinaderij Rotterdam. Peter van Triet, die namens de gepensioneerden van BP Nederland in 

het bestuur zat, is onlangs teruggetreden waardoor een vacature is ontstaan. De Vereniging van oud-

BP medewerkers, de tegenhanger van Senioren Contact Nerefco (Seconer), stelt nu Arno Baltussen 

voor om de plaats van Peter van Triet in te gaan nemen. Zij doet dit met veel overtuiging omdat Arno 

uitstekend past in het profiel dat van het benodigde bestuurslid geschetst kan worden. Hij kent de 

administratieve systemen van BP en heeft ervaring met de beleggingsproblematiek van het 

pensioenfonds van BP. Hij heeft nauwelijks een inwerkperiode nodig. Bovendien is hij een goed 

doelgericht teamspeler die kan luisteren naar wat onder de deelnemers van het fonds leeft en er dan 

ook iets mee doet. Alle gepensioneerde zullen binnenkort van het bestuur van het BP Pensioenfonds 

een brief ontvangen  waarin Arno Baltussen als kandidaat voor het bestuur van het pensioenfonds 

wordt voorgedragen. Onderstaand stelt hij zich aan u voor. 

 

Arno Baltussen, 61 jaar (1949) 
 

Vanaf november 1984 tot oktober 2008 ben ik werkzaam geweest bij BP 

Nederland B.V. In 1978 begonnen bij Elpee Gas B.V. als administrateur. Via 

acquisitie in 1984 in dienst getreden bij BP Nederland B.V.-LPG divisie als 

assistent controller en na enige jaren als controller. In die jaren tevens 

controller van de Coal-divisie. Vervolgens controller van CI&L en in joint 

venture met Mobil o.a. verantwoordelijk voor de interface met BP. 

Aansluitend performance manager bij BP-Lubricants Europa. Vanaf zomer 

2001 wederom werkzaam bij LPG divisie, eerst als interim controller en 

vervolgens verantwoordelijk voor het samenvoegen van 

dochterondernemingen in Nederland. Vanaf 2004 tot de datum van vervroegd 

pensioen Performance manager voor 6 landen in Europa.  
 

Vanaf voorjaar 2004 tot datum van vervroegd pensioen ben ik namens de werkgever bestuurslid 

geweest in de Stichting Pensioenfonds BP. Tevens ben ik lid geweest van de investeringscommissie, 

vanaf najaar 2005 als voorzitter. In de periode 2004 t/m 2008 heb ik een ruime ervaring en kennis 

opgebouwd in het (mede) besturen van het fonds. Ik verwacht dan ook een korte inwerk cq inlees 

periode nodig te hebben voordat ik weer volledig actief en participerend kan zijn. 
 

Indien ik namens de gepensioneerden wederom tot het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP zou 

toetreden dan stel ik mijzelf als doel; de belangen van alle deelnemers in de Stichting Pensioenfonds 

BP zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen met een speciale focus voor de gepensioneerden en niet 

actieven. Dit denk ik te realiseren door: 
 

- het bijwonen van de bestuursvergadering 

- vertegenwoordigen van de belangen van alle deelnemers met een focus op de gepensioneerden 

en niet actieven  

- het volgen van de ontwikkelingen in pensioenland 

- volgen van de activiteiten van het NVOG (Ned. Ver. van Organisaties van Gepensioneerden) 

- het volgen van de benodigde training 
 

Mijn uiteindelijke doel is om tezamen met de andere bestuursleden ervoor te zorgen dat alle 

deelnemers er op kunnen vertrouwen dat hun aan het pensioenfonds toevertrouwde 

oudedagsvoorziening zo efficiënt en effectief mogelijk beheerd wordt.   
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5. Caltex experiment uit 1965 
 

Gehandicapten aan het werk 
 
Door Piet Gebraad en Piet Bout 

 
Vanaf begin 1965 vormden arbeidsongeschikte en gehandicapte medewerkers op de Caltex 

raffinaderij in Penis een integraal onderdeel van de aanwezige arbeidspopulatie. Onder de naam 

“Algemene Hulp Werkplaats”, kortweg aangeduid als AHW, leverden deze medewerkers een 

belangrijke bijdrage aan de bedrijfsvoering van de raffinaderij. Los van de praktische kant, was het 

een uniek experiment in menselijke waardigheid waarvoor een volledig ingerichte en aan de 

arbeidsongeschikte raffinaderijmedewerker aangepaste werkplaats beschikbaar was. Hierdoor was 

men in staat om, binnen de individuele mogelijkheden, belangrijke werkstukken te vervaardigen dan 

wel te repareren. 

 

Sommige van de medewerkers zoals de administrateur van de AHW, de heer Jan Hesselman, waren 

getroffen door een chronische invaliditeit. In zijn geval betrof het de in die tijd veel voorkomende 

ziekte polio. Anderen waren herstellend van een ziekte, zoals de heer Ab Ouwens, die na een 

longoperatie, zich in de AHW voorbereidde op een terugkeer in z’n oorspronkelijk functie van 

raffinaderij operator. 

 

Tot eind 1964 was het gebruikelijk dat medewerkers die na een langdurige ziekte terug keerden naar 

hun oorspronkelijke werkplek, werden ingezet voor werkzaamheden die als tijdelijk of gecreëerd werk 

werden beschouwd. Dit had enerzijds tot gevolg dat de werkzaamheden van de persoon in kwestie, als 

ook van zijn directe collega’s, als van een minder niveau werden beschouwd. Anderzijds was het vaak 

de oorzaak van een te snelle en volledige inzet, met als resultaat een terugval in het herstel van de 

persoon. 

 

 

 
 

In de rolstoel Jan Hesselman, de administrateur van de Algemene Hulp Werkplaats. 
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Met de invoering van de AHW, was het de bedrijfsarts die bepaalde in welke mate men te werk werd 

gesteld en de tijd die voor het herstel noodzakelijk zou zijn. Door de korte afstand tussen de AHW-

werkplek en de verbandkamer op het Caltex raffinaderijterrein was het voor de bedrijfsarts 

gemakkelijk om controle op de situatie uit te oefenen. Het spreekt welhaast vanzelf dat het dokter Joop 

Boiten was die, gebaseerd op tien jaar ervaring als bedrijfsarts, het idee lanceerde voor de Algemene 

Hulp Werkplaats. Ofschoon hij betrekkelijk weinig langdurige patiënten had, waren ze wel verspreid 

over het gehele raffinaderijterrein, dus uit het zicht van de medische dienst. Met de invoering van de 

AHW werd het contact tussen arts en patiënt dus aanzienlijk verbeterd, niet in de laatste plaats doordat 

de werkplaats dicht bij de kamer van de dokter was gesitueerd. 

 

Tijdens vergaderingen van de toenmalige Ondernemingsraad heeft dokter Boiten zijn ideeën over een 

Algemene Hulp Werkplaats uiteen gezet. Daarbij werd vastgesteld dat het plan aan bepaalde 

economische voorwaarden moest voldoen, namelijk dat de opbrengst van de werkplaats moest 

opwegen tegen de aan de werkplaats verbonden kosten. Na een eerste inventarisatie wordt vastgesteld 

dat binnen de raffinaderij twaalf personen voor tewerkstelling in aanmerking komen. Nadat Karel 

Schot, als werkplaats chef is geselecteerd uit een groep voormannen van de onderhoudsdienst, kan de 

nieuwe werkplaats geopend worden. 

 

Het wachtwoord in de werkplaats is “competitieloos”, niemand wordt gehaast en er worden geen 

strakke normen gehanteerd. Sommige medewerkers zijn alleen in de ochtenduren aanwezig, anderen 

een aantal uren in de middag en enkelen werken tijdens de normale dagdiensturen. Hoewel een ieder 

in de gelegenheid is om op eigen gezag voor korte tijd te rusten, blijkt er een waarneembare 

fundamentele doelstelling te bestaan, namelijk het verlangen om per werkdag iets af te maken, echter 

zonder drang tot onderlinge competitie. 

 

Door de AHW worden in die tijd een groot aantal producten vervaardigd zoals; pipe nipples, welding 

bosses, pipe plugs en U-bolts. Daarnaast knappen de AHW-ers afsluiters op, maken ze pakkingen in 

alle maten, zelfs ingewikkelde pakkingen voor  warmtewisselaars  en herstellen ze kleine instrumenten 
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Geheel rechts op de foto, Ab Ouwens en in rolstoel Jan Hesselman 

 
Foto links: Arend de Wit in de Algemene Hulp Werkplaats. Op de rechter foto dokter Boiten die 

de bloeddruk van boilermaker Dick Veenema controleert. 

 

 

zoals drukmeters en niet goed werkende zaklantaarns. Elke gerepareerde afsluiter of drukmeter wordt 

in de AHW hydrostatisch getest alvorens het voor hergebruik aan het magazijn wordt afgeleverd. Ook 

worden de op de raffinaderij in gebruik zijnde fietsen en brommers door de AHW in goede conditie 

gehouden. 

 

Veel van het materiaal dat ter behandeling aan de AHW werd aangeboden zou onder normale 

omstandigheden als roestig oud-ijzer worden afgevoerd en als zodanig in de boeken worden 

afgeschreven. De door de AHW afgeleverde goederen werden echter weer in de voorraad 

administratie van het magazijn opgenomen en geboekt tegen normale marktprijzen. Het financiële 

belang van de AWH kon hierdoor worden aangetoond. De werkelijke winst vloeide echter voort uit de 

verbeterde werkomstandigheden en de motivatie om middels het “eigen bedrijfje” een bijdrage aan het 

bedrijfsrendement te leveren. 
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Sommige van de AHW medewerkers vormden, als gevolg van hun fysieke conditie, noodgedwongen 

de vaste kern van het AHW gezelschap. Deze oudgedienden verschaften de noodzakelijke continuïteit 

in de AHW praktijk en zorgden er voor dat nieuwe medewerkers op de juiste wijze werden 

opgevangen en ingewerkt, een situatie die door dokter Boiten als zeer belangrijk werd gezien. Ook bij 

de Nederlandse overheden, de vakorganisaties en de industrie uit de directe omgeving wordt de 

Algemene Hulp Werkplaats in de zestiger jaren van de vorige eeuw als een nieuwe en 

vooruitstrevende ontwikkeling in het herstel van arbeidsongeschikten en gehandicapten gezien. Ook 

de Sociale afdeling van de universiteit in Nijmegen toont interesse en overweegt een studie van deze 

werkzaamheden in haar leerplan op te nemen. 

 

Het aanpassen van het werk aan de capaciteit van de individuele werknemer blijkt echter niet de enige 

succesfactor van dit experiment. Van veel groter belang blijkt de voldoening, die voort vloeit uit het 

gegeven dat de werknemer met een fysieke handicap, met trots een belangrijke bijdrage kan leveren 

aan het rendement van de Caltex raffinaderij. 

 

Bron: Het in de jaren zestig door Caltex uitgegeven kwartaalblad Lifestream of Progress, eerste 

kwartaal 1965. 

Vrij vertaald door Piet Gebraad die zich anno 2011 afvraagt of deze methodiek nog van toepassing 

zou kunnen zijn. 
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Dit gaat over het redden van een mensenleven met de letters 
 

 

” P.L.A.T.” 
 

6. Een voorbeeld: tijdens een BBQ feestje struikelde een vrouw en viel. Ze verzekerde 

iedereen dat ze zich niet bezeerd had en wees medische hulp van de hand. Volgens 
eigen zeggen was ze gestruikeld over een steentje vanwege haar nieuwe schoenen. 
Ze hebben haar een beetje gefatsoeneerd en een nieuw bord met eten gegeven. 
Hoewel ze een beetje ontdaan was heeft ze zichzelf goed geamuseerd de rest van 
de avond. 
 
De man van Jane echter belde na de BBQ iedereen met de mededeling dat zijn 
vrouw naar het ziekenhuis was gebracht. Om 06.00 uur stierf Jane. Ze had een 
herseninfarct gehad tijdens de BBQ. Als zij geweten hadden wat de signalen van een 
infarct zijn, zou Jane misschien vandaag nog bij ons zijn geweest. Sommigen 
sterven echter niet, maar worden invalide; hulpeloos en hopeloos. 
 

Neem even één minuut om het onderstaande tot je te nemen… 
 

Een neuroloog zegt dat als een slachtoffer van een beroerte binnen 3 uur bij hem is 
dat hij de effecten van een attack volledig ongedaan kan maken. Volgens hem is de 
truc om de signalen te herkennen en vast te stellen en dan de patiënt binnen 3 uur 
de nodige zorg te laten ontvangen. Soms is het moeilijk om te zien dat het om een 
hersenaandoening gaat. Helaas, het resultaat is een ramp. Het slachtoffer kan 
ernstige hersenbeschadiging hebben opgelopen als omstanders niet in staat zijn om 
de symptomen te herkennen. 

 

Lees dit en leer het van buiten!! 
 

Omstanders kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele opdrachten te 
geven: 

 

P : Praten; laat de persoon een simpele zin uitspreken 

 

L : Lachen; Vraag het slachtoffer te lachen 

 

A : Armen omhoog; laat de persoon beide armen tegelijk omhoogsteken 

 

T : Tong; vraag om de tong uit te steken. 

 

Als hij of zij moeite heeft met één van deze opdrachten bel dan onmiddellijk 112 en 
beschrijf de symptomen aan de telefonist(e). 
 
Met dank aan Dimphy Clements 
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7. Cultuur rond de Adriatische en 

Egeïsche zee  
 
Cruising deel 2 
 
Door Rob van Breda 

 
Vorig jaar omstreeks deze tijd heb ik een stukje geschreven over een cruise die we toen gemaakt 

hebben in het Caribisch gebied. We vonden dat toen een fantastische ervaring en ik meen dat ik er ook 

in die termen over heb geschreven. Onze gedachte was toen dat zo’n vakantie van het soort is dat je 

zeker niet ieder jaar doet! Althans, zo hebben we dat toen nog een beetje recht kunnen praten naar 

onze zeilvrienden die ons maar een stel watjes vonden. Je laten vervoeren met een motorboot. Bah!  

Nou ja, zeiden we dan vergoelijkend, “je moet dat toch een keer hebben meegemaakt om er over te 

kunnen oordelen”. 

 

Monumenten 
Maar zoals met veel dingen in het leven, liep het weer eens helemaal anders dan we oorspronkelijk 

hadden gedacht en zo liepen we eind februari van dit jaar opeens in Venetië om daarna alwéér op een 

cruiseschip te stappen voor een tocht 

door het oostelijke deel van de 

Middellandse zee, eigenlijk de 

Adriatische en Egeïsche zee. Deze 

keer zou het geen nátuur worden, 

maar cúltuur want daar is dit deel 

van Europa van doortrokken. 

Venetië is heel bijzonder. Het is 

eigenlijk een grote verzameling 

kleine eilandjes die in de loop van de 

tijd allemaal met elkaar zijn 

verbonden door bruggen. Zoals in 

Nederland steeds meer land ontstond 

door dijken te bouwen, groeide 

Venetië door het bouwen van steeds 

meer bruggen tussen alle eilandjes. 

De kanalen werden in stand 

gehouden en zodoende geschiedt 

bijna al het verkeer over water. De stad begon te groeien in de negende eeuw en beleefde in de 

twaalfde eeuw haar grootste bloei en macht. Pas in de zestiende eeuw begon deze macht te tanen. Een 

lange periode van welvaart levert ook veel moois op. Vooral in een land als Italië. In Nederland 

kennen we de monumentenzorg voor het relatief gering aantal monumentenpanden dat we hebben. In 

Venetië is daar geen beginnen aan. Daar is vrijwel elk pand monumentaal en dat zijn er kennelijk veel 

te veel, want van onderhoud komt zo op het oog niets terecht. En vrijwel alle gebouwen lijken te 

schreeuwen om onderhoud.  

 

Wij zouden daar eens naar de opera. Ik ben daar niet echt een liefhebber van maar als je dan toch gaat, 

dan geeft de sfeer van Venetië toch wel iets extra’s. We kregen het adres en dachten daarbij aan een 

groot operagebouw. Het tegendeel bleek waar. We kwamen via een smal steegje waar we ons 

verdwaald achtten uiteindelijk op de binnenplaats van een echt middeleeuws palazzo, gelegen aan het 

Canal Grande, het brede kanaal dat zich door de stad slingert. Het gebouw was sfeervol verlicht met 

uitsluitend kaarsenkandelaars. We wisten niet wat we zagen. Er waren slechts zeventig toeschouwers 
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die plaats namen in de centrale hal. Daar beleefden we het eerste deel van de opera ‘De barbier van 

Sevilla’, opgevoerd in drie bedrijven. Elk deel werd in een ander deel van het mooie maar wat 

vervallen Palazzo gehouden. Voor het tweede bedrijf verhuisden we allemaal naar de enorme 

huiskamer. We pasten daar met ons zeventigen gemakkelijk in. Deel drie vond plaats in de slaapkamer 

van het palazzo met aan het eind een hemelbed op een verhoging. Het was alles bij elkaar een zeer 

bijzondere ervaring! 

 

Aan boord 
De volgende morgen begaven we ons naar de cruiseterminal en daar scheepten we in op de Magnifica, 

een cruiseschip van de Mediterranean Shipping Company. Dit is een van de grootste privé rederijen 

ter wereld die zich sinds een aantal jaren ook beweegt in het snel groeiende ‘Cruising segment’. Het 

schip was ook groot. Eigenlijk was het in één woord enorm. Met een lengte van circa driehonderd 

meter en een hoogte van kiel tot schoorsteen van ongeveer eenenzestig meter hoog, heeft het schip 

opzij een windvang van zo’n vijftienduizend vierkante meter!! Bijna zeven meter van het schip zit 

onder water en de rest (en dat is dus griezelig veel) zit boven water. Zestien verdiepingen hoog, kan ze 

drieduizend passagiers herbergen en ook nog eens zo’n twaalfhonderd bemanningsleden….  Eigenlijk 

is het geen schip meer maar een drijvend hotel met onderin een krachtcentrale van ruim vijftig 

megawatt (circa 68.000 pk). Er is alleen al twaalf megawatt aan hek en kopschroeven om dit gevaarte 

rond te kunnen draaien in de soms wat 

krappe havens waar het komt. 

 

De eerste uren zijn meteen de minst 

prettige van de hele reis. Ongeveer 

vijfentwintighonderd man moeten 

worden ingecheckt door een beperkt 

aantal stafleden van het schip. Lange 

wachtrijen zijn het gevolg. Ben je 

eenmaal aan boord, dan is het leed snel 

vergeten. Er is daar zo enorm veel 

ruimte dat je al zwervend over het 

schip bijna niet kunt geloven dat er 

zoveel mensen aan boord zijn. 

 

We voeren aan het eind van de middag weg met het prachtige zachte strijklicht van een laagstaande 

zon waardoor Venetië er nog dubbel zo mooi uitzag. Langzaam schoof het grote gevaarte door een 

smalle vaargeul naar zee. Eenmaal buiten, viel al snel de duisternis. Met een snelheid van achttien tot 

twintig knopen, ongeveer vijfendertig kilometer per uur, voeren we naar onze eerste bestemming, de 

stad Bari aan de zuidpunt van Italië’. In de winterperiode leiden dit soort plaatsen aan de Middellandse 

zee een slapend leven. Moe van de zomerdrukte doet iedereen het kalm aan. Echter, op het moment 

dat er zo’n zeekasteel de haven binnen schuift, schrikt de hele goegemeente wakker. Heéé 

Jongens…..handel!! hoor je in 

gedachten er al één roepen en 

opeens komt zo’n heel dorp met al 

z’n neringdoenden tot leven. Taxi’s 

worden van stal gehaald, de kroegen 

gaan open, souvenirwinkeltjes 

stallen hun waar uit, kortom het hele 

dorp is in rep en roer want het schip 

met goud is gearriveerd in de vorm 

van honderden toeristen en die 

brengen geld in het laatje. Zo ging 

het overigens in vrijwel alle plaatsen 

waar we op deze reis kwamen.  

 

Van Bari voeren we naar Rhodos, 

Rodos of zelfs Rodes want iedereen 
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schrijft het daar anders. Van daar ging het naar de havenstad Limassol op het Griekse deel van het 

eiland Cyprus. Het mooie van deze manier van reizen is dat je ’s nachts als je ligt te slapen naar de 

volgende bestemming wordt gebracht en ’s morgens bij het ontbijt kijk je uit over weer een nieuwe 

stad waar het schip even tevoren is gearriveerd. Je blijft nergens langer dan een dag en je kunt 

daardoor hooguit even ruiken aan de plaatselijke cultuur, maar vaak is dat voldoende. Cyprus 

bijvoorbeeld heeft maar een paar historisch interessante plekken. Met een taxi rij je er makkelijk in 

een dag langs. Als je er niet naar het strand kunt, zoals in de winter, dan heeft langer blijven niet 

zoveel zin. De havenstad daar, Limassol kende ik alleen als de thuishaven die ik achterop van die 

obscure oude vrachtvaarders heb zien staan. Je ziet dan in gedachten een beeld voor je van een wat 

bedenkelijk belastingparadijs onder een hete zuidelijke zon. Ik kan u nu zeggen dat dit beeld daar 

helemaal mee overeenkomt. Het is er druk en vol en zowat alle straten zijn er opgebroken. ‘s Zomers 

onder een gloeiende zon moet het daar vreselijk zijn, vandaar dat een bezoek in de wintertijd helemaal 

niet verkeerd lijkt. 

 

Het heilige land 
We voeren vandaar verder naar de havenstad Haifa in Israël. Ook geen mooie stad maar wel door de 

Israëli’s strak en goed georganiseerd. Van daaruit reisden we over land naar Jeruzalem en Bethlehem. 

Twee plaatsnamen die toch wel wat losmaken bij je. Onze hele westerse cultuur is al vele eeuwen 

volledig doortrokken van en door het christelijk geloof en ook al ben je zelf niet ‘van de kerk’, je 

beleeft een bezoek aan dergelijke steden, waar het Christendom is ontstaan toch als iets bijzonders. 

Althans zo verging het mij. Het komt er in het kort op neer dat er over elke heilige plek een kerk is 

gebouwd ter bescherming van de plaats zelf en ook ten behoeve van alle pelgrims en toeristen die er 

komen. 

Om in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus te komen, moesten we de scheidingsmuur passeren 

tussen Israëlisch en Palestijns gebied. Die muur is een enorm betonnen gevaarte van een meter of acht 

hoog compleet met wachttorens. Het doet je denken aan beelden uit de tweede wereldoorlog… Hier 

verliet ook onze Israëlische gids de bus en kwam er een Palestijnse gids voor in de plaats. Verder 

kwamen er nog twee soldaten de bus inspecteren om te zien of er zich tussen ons nog terroristen 

bevonden. Jochies nog, met veel te grote machinegeweren. Aan hun bijna nog kinderlijke gezichten 

kon je zien dat ze zich eigenlijk een beetje geneerden. We bezochten in Bethlehem de kerk, gebouwd 

op de geboorteplek van Jezus en ook waar de kribbe zou hebben gestaan. Later die dag bezochten we 

in Jeruzalem de plekken van de kruisiging én de opstanding en zalving van Jezus. Allemaal in kerken 

en op plaatsen waarvan men niet helemaal zeker is dat het daar ook allemaal echt is gebeurd. Het is er 

hectisch! Pelgrims uit de hele wereld lijken daar samen te komen. Je ziet er soms wel heel bijzondere 

taferelen….  

Een hoogtepunt was een bezoek aan de 

beroemde Klaagmuur. Je mag er alleen 

maar bij komen met een hoofddeksel 

op. Daartoe worden er aan de heren 

gratis keppeltjes verstrekt. Mannen en 

vrouwen bezoeken deze muur uiteraard 

strikt gescheiden. Je komt daar ook de 

welbekende religieuze joden tegen. De 

mannen in het zwart met pijpenkrullen 

en de voor ons schilderachtige 

hoofddeksels. De gids legde uit dat 

deze hoofddekselverschillen 

hoofdzakelijk als folkloristisch gezien 

moeten worden. Zoiets als de 

verschillen in klederdracht tussen Edam 

en Volendam bij ons. 

 

De volgende dag zouden we naar Alexandrië zijn gegaan maar door de onlusten daar ging dit niet 

door. Helaas geen Piramides dus. In de plaats daarvoor kwam een bezoek aan de plaats Nazareth. De 

stad waar Jezus is opgegroeid. Op de weg erheen stopten we nog even bij een kerkje te Cana in 

Galilea, (ook alweer zo’n naam) waar Jezus tijdens een bruiloft op verzoek van zijn moeder Maria, 
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twee vaten water in wijn zou hebben veranderd (Johannes 2:11). Later die dag bezochten we de plaats 

waar Jezus is opgegroeid en dus de werkplaats van zijn vader, de timmerman Jozef. Van al die 

plekken is men niet helemaal zeker maar volgens mij doet dat er ook helemaal niet zo toe. Hier ergens 

was het. Dat is voor mij althans voldoende. Als ik vanaf nu het bekende kerstverhaal zal horen 

vertellen met alles wat daar zo bij hoort zal ik er in elk geval wat concretere beelden bij hebben. Ik 

vond het allemaal zéér de moeite waard. 

 

De terugreis 
We voeren terug met stops bij o.a. de Griekse plaats Olympia, waar de Olympische vlam met zonne-

energie wordt ontstoken en vervolgens met marathonlopers wordt overgebracht naar het land dat die 

keer de spelen organiseert. De plek zelf is een heel simpele steen met een uitholling. Ja, die oude 

Grieken leefden heel Spartaans….  Nu volgde een lange oversteek naar de Kroatische plaats 

Dubrovnic. De parel aan de Adriatische kust zegt men en dat is ook zo. Hierna volgde nog de 

Italiaanse plaats Ravenna en daarna weer Venetië. Nog een uur en twintig minuten vliegen en we 

stonden weer wat onwennig te huiveren op Schiphol waar het nul graden was, tegenover Israël met 

circa 14 graden. 

 

Conclusie 
Een lang verhaal misschien, maar ik ben nog beknopt geweest want over deze reis valt nog veel meer 

te vertellen. We hebben in een korte tijd heel veel indrukken opgedaan. De bestemmingen en de reis 

waren machtig interessant en het schip was zeer comfortabel. Automatisch ga je echter vergelijken 

met de reis van vorig jaar met een schip van de Holland Amerika Lijn en die vergelijking valt royaal 

uit in het voordeel van de HAL. Deze rederij is iets duurder maar MSC compenseert een lagere prijs 

door aan elke handeling geld te willen verdienen en dat gaat op den duur een beetje irriteren. Je bent 

daardoor uiteindelijk toch nog duurder uit. Elke aankondiging door het intercomsysteem aan boord 

vindt plaats in vijf talen. Italiaans natuurlijk maar ook Frans, Duits, Engels en Spaans. Zelfs de 

bingogetallen worden in vijf talen opgelezen! Ziet u het voor u? En ook dat gaat op den duur een 

beetje knagen. Dit was voor ons voorlopig écht de laatste cruise. Het was fantastisch, maar mochten 

we ooit nog eens gaan dan toch maar liever met een Nederlandse Maatschappij. 
 
 
 
 

 
 
 

 Wat dacht je hiervan ? 
 
Joseph reed terug naar huis van een van zijn zakenreisjes in Noord Arizona en zag een 

oude Navajo indiaan langs de kant van de weg lopen. Omdat de trip lang en saai was, 

stopte hij de auto en vroeg aan de oude Navajo indiaan of hij een lift wou. 

 

Met een stille hoofdknik stapte de oude man in de auto. Verdergaand met de trip 

probeerde hij om een gesprek op gang te brengen. De oude man zat stil en zei niets, 

maar keek aandachtig naar ieder detail in de auto, totdat zijn aandacht getrokken werd 

door een bruine papieren zak op de zitting naast Joseph. 

 

'Wat zit er in die zak?' vroeg de oude man.  

Joseph keek naar de bruine zak en zei: 'het is een fles wijn die ik gekregen heb voor 

mijn vrouw.' 

  

De Navajo indiaan zei even niets.   

Toen sprekend met stille wijsheid, zei hij: 'Goeie ruil ............ ' 
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8. 40 Jaar zeilen met de BP zeilclub 
 

 
 
De zeilclub van BPRR bestaat in 2011 (dit jaar dus) 40 jaar en dat gaan wij vieren met twee 

wedstrijddagen. De eerste wordt op 14 mei a.s. op de Kaag gevaren en de tweede in september op het 

Haringvliet. Uiteraard zullen deze wedstrijden worden voorzien van een verrassing voor de 

deelnemers. Na inschrijving hoort u wat de verrassing voor die dag is. Daar we maar een beperkt 

aantal schepen kunnen huren is snel inschrijven belangrijk. Er kunnen maximaal 56 personen mee in 

14 Polyvalken. We varen een ochtend- en een middagwedstrijd. 

 
De kosten zijn voor leden € 12.50 per persoon en voor contractors € 22.50 per persoon inclusief lunch. 

U kunt inschrijven per boot (maximaal 4 personen) waarvan l persoon de schipper is. Indien u als 

opvarende wilt meevaren, delen wij u in op een boot en is ervaring niet nodig daar wij dan voor een 

schipper zorgen. 

 

Ook de Seconers die willen zeilen roepen wij op om deze dag met ons mee te gaan naar de mooie 

locatie op het Kaageiland. Ook uw partner kunt u meenemen daar er een mooi restaurant met, bij mooi 

weer, een buitenterras aanwezig is met zicht op het wedstrijdgebeuren. 

 

Inschrijven per email tot 30 april 2011. bij Erwin kuipers. 

Graag onderstaand formulier invullen en terugsturen naar onderstaand e-mailadres. 

 

Inschrijfformulier 
 

Ja, ik ga mee naar de Kaag op 15 mei a.s. met ...... personen en zorg zelf voor bemanning en schipper. 
 

Ik wil met ……… personen worden ingedeeld en heb geen ervaring (zeilclub zorgt voor schipper) 

en/of . . . personen voor terras. 
 

Ik / wij zijn wel / geen lid van PV (wegstrepen wat niet van toepassing is). 
 

Ik / wij zijn wel / geen BPRR deelnemer (wegstrepen wat niet van toepassing is) 
 

Terugsturen voor 30 april 2011 naar erwin.kuipers71@hotmail.com.  

mailto:erwin.kuipers71@hotmail.com
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9. Lekker weg in eigen land 

 
Door Mijnie van der Hoek 

 
In de zomer van 2010 heb ik u via Seconer-nieuws deelgenoot gemaakt van mogelijke uitstapjes in uw 

eigen omgeving. In die periode ben ik zelf in Ameland en Zuid Limburg geweest. Ik wil u graag 

adviseren daar ook eens een kijkje te gaan nemen. 

 

Ameland 
 

Georganiseerd door 55+ reizen. Dit is een leuke organisatie 

die al 40 jaar reizen op Ameland verzorgt. Ze doen namelijk 

net dat stukje extra. Kaartje voor de veerboot, leuke 

activiteiten. Zelf was ik gelogeerd in Strandhotel Buren. Een 

klein, nieuw hotel boven op het duin met uitzicht op de zee. 

Wat kon je zoal doen. Jutten op het strand. Van het gejutte 

materiaal een schilderij in het museum maken. Een 

eendenkooi excursie, met Piet naar het Oerd, leuke avonden 

met Shantykoor en Harmoniemuziek. Echt te veel om op te 

noemen en alles wordt voor je geregeld door Klaas Touwen en 

zijn team. Er zijn verschillende accommodaties, van hotels tot bungalows. Er wordt veel waardevolle 

informatie verstrekt over het kustbehoud, natuurbehoud, milieu en dat allemaal in ons eigen landje. 

Alles is hier nog kleinschalig. Amelanders zijn vriendelijk, dat is hun kracht. 
 

Adres: 55+ Vakanties Ameland, Strandweg 1, 9162 EV Ballum, Tel. 0519 555101. 

www.55plusameland.nl. e-mail: info@55plusameland.nl 

 

Mechelen Zuid Limburg 
 

Hoeve de Plei, een echte Limburgse vakwerkboerderij met dezelfde gemoedelijkheid. Eten wat de pot 

schaft, ‘s avonds krijg je een kopje thee of koffie geserveerd. Van hier uit starten leuke wandelingen 

langs de Geul. 
 

Gezeten op een bankje, uitkijkend over het dal, ontmoette ik 

hier een oud-BP-er met zijn vrouw, het was Piet Timmers die 

een GPS wandelzoektocht van www.geocaching.nl deden. 

Ik ben met hen mee gegaan en kwam tot de ontdekking dat het 

best moeilijk is om met zo’n GPS een wandeling te maken. Je 

moet namelijk allerlei opdrachten uitvoeren die door de GPS 

wordt aangegeven. Zo hebben we naar een “schat” gezocht bij 

een grote beukenboom. Ga daar maar eens aan staan! 

Zoals de foto toont heeft Piet de schat gevonden. Een groene 

doos, vol met spulletjes en een logboek. Wij hebben er ook iets 

ingedaan en een aantekening in het logboek geschreven. 

Vervolgens de schat weer onder de grond gestopt met bladeren 

en mos erover. Voor de volgende GPS-klant. Met een lekker 

kopje koffie hebben we op de camping van Piet en zijn vrouw 

bijgepraat. 
 

Omdat ik nog een paar dagen extra wilde blijven, kreeg ik in 

het hotel de bruidssuite voor een tientje extra. Ik vroeg de 

eigenaar wat daar allemaal bij inbegrepen was, maar hij begreep me niet of deed alsof. 
 

Adres: Hoeve de Plei, fam. Van Houten, Overgeul 1, 6281 BG Mechelen 

Tel. +31(43) 4551294, www.hoevedeplei.nl 

 

http://www.55plusameland.nl/
http://www.geocaching.nl/
http://www.hoevedeplei.nl/
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10. De Vinkeveen 
 
Door Harm Jager 

 
We barstten van het werk in het begin van de zestiger jaren. Het was zo druk met de graantoevoer uit 

Amerika dat we de Vinkeveen van de VT in een vast charter hadden en op dat schip stond, in de 

midscheeps, een groot bord met “BP Bunkering“ en die Vinkeveen deed toch meestal twee volle 

reizen van 500 ton per dag. Er werd zoveel graan aangebracht dat de Maashaven te klein werd en dat 

veel schepen in de Waalhaven werden gelost. Er kwam in die tijd zoveel graan naar Rotterdam dat het 

in tankers vervoerd werd. 

 

De Vinkeveen voer meestal maar met twee man, in die drukke dagen was het moeilijk om aan 

personeel te komen, maar er voer bijna altijd een controleur van de BP mee, en die hielp wel een 

handje. Die controleur was ik meestal zelf. Piet Wassenaar, in de wandeling Piet Vlieg genoemd, had 

een knecht aan boord die Freek heette, die was zo sterk dat hij de bunkerslang onder zijn arm klemde 

en er dan mee naar boven klom tegen de ladder op, machtig. Op een dag waren we op een Noorse 

tanker aan het lossen in de Waalhaven. Meestal gooiden we een volle bak stookolie in een dergelijke 

tanker, dat was dan ongeveer 520 ton en dan werd de rest door een andere VTér, bijvoorbeeld de 

Ameland, met Henk Visser als kapitein, of de Vlieland met Miel Maas, bijgebracht. De Vinkeveen 

ging dan weer gauw een volle bak laden bij BP Pernis en op naar de volgende boot. 

 

Zoals gezegd lagen we dus te bunkeren op een Noorse tanker in de Waalhaven. De lading graan was al 

gelost, het schip lag op zijn bunkers te wachten en nam gelijk stores aan boord. Piet Wassenaar en 

Freek waren beneden en ik scharrelde een beetje aan dek rond. Op een gegeven ogenblik zag ik dat er 

uit een kist die aan boord gedraaid werd, twee ronde pakketjes vielen. Ik schoof ze gauw met een voet 

in dekking bij de verschansing en toen iedereen voorbij gelopen was raapte ik twee diepvries kippetjes 

op. Tevreden liet ik ze naar beneden zakken waar ze met gejuich ontvangen werden.  

 

Toen we tegen de middag leeg waren, koppelden we af en voeren weer retour naar Pernis. De twee 

kippetjes lagen lekker in de pan te pruttelen en het rook heerlijk. Op het kantoor van BP maakte ik het 

rapport van de laatste aflevering in orde en ik kreeg gelijk opdracht om weer met de Vinkeveen mee te 

varen, nu naar de Maashaven en weer voor een volle bak. Ik stapte aan boord en eigenlijk verwachtte 

ik ook wel een stukje kip, maar Piet Vlieg en Freek lagen achterover op de bank boeren te laten en tot 

mijn groot verdriet was alles op. Ik heb er nog wat van gezegd, maar ze hadden teveel gegeten om 

commentaar te geven. Ik heb het zo maar gelaten, want eerlijk is eerlijk, Piet Vlieg had dikwijls 

heerlijke gebakken panharing. 
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Die winter van 1956 was streng en er was volop ijs in de Nieuwe Maas en in de havens langs de rivier. 

Ons meeste werk hadden wij te doen in de Waalhaven en in wat mindere mate in de Maashaven. Bij 

het langszij komen moesten we schuin op het te bunkeren schip meren, er werd dan een steekdraad 

gezet, de schroef werd langzaam in zijn vooruit gezet en dan werden de ijsschotsen met de haak tussen 

de schepen naar achteren weggeduwd. In de Waalhaven zat het ijs soms tot op de bodem vast. Vroeger 

vroor het geloof ik harder dan tegenwoordig, het lijkt wel of de winters toen strenger waren. 

 

Van alle olie die op een zeeboot afgeleverd werd moest een monster getrokken worden. Dat moest 

nogal secuur gebeuren, tijdens het pompen werd om de 10 minuten een kraantje aan de persleiding 

open gedraaid en dan liep er wat olie in een emmer. Aan het eind van de aflevering werden drie 

flessen van 1 liter met olie gevuld, 1 fles werd afgegeven aan boord van de zeeboot en 2 gingen er 

mee terug met de tanklichter om drie maanden bewaard te worden. Die flessen werden in een plastic 

zakje gedaan en met een touwtje en een loodje verzegeld. Piet Wassenaar hield dan wel eens het zakje 

open waar de fles dan voorzichtig ingeschoven werd. Eenmaal gebeurde het dat Piet een zakje ophield 

zonder bodem, de fles donderde door het zakje heen op Piet zijn voet. Hij had zijn dekpantoffeltjes vol 

met stookolie staan en hij heeft toen toch een paar dagen een beetje mank en lelijk naar mij lopen 

kijken. Maar dat deed ik ook, vanwege de kippetjes. 

 

De Vinkeveen lag ‘s nachts altijd in de Wilhelminahaven in Vlaardingen. Er lagen toen nog 

regelmatig Vlaardingse trawlers binnen.’s Morgens ging Piet Wassenaar even langs die vissermannen 

en kwam altijd wel terug met een emmer panharing. Onder de vaart bakte hij die haring op een 

gasbrander die in de motorschacht van de Vinkeveen stond en ik hield dan het roer even tot we in de 

Waalhaven waren. Die haring was zo vet dat hij af en toe de pan buitenboord moest leeggooien. We 

visten die gebakken haring zo met de blote vuist uit de gloeiend hete koekenpan. Ik heb nooit meer 

zulke heerlijke panharing gegeten, maar ja, het was winter en in die tijd kon je eigenlijk altijd wel 

eten. Dat zal wel door de kou geweest zijn. 

 

 

Krediet crisis 
 
Het is augustus in een dorpje aan de kust van de Zwarte Zee. Het regent en het dorpje lijkt 

verlaten.  Het is een moeilijke tijd. De inwoners zitten allemaal in de schuld en leven op krediet. 

Plots verschijnt een rijke toerist ter plaatse en stapt het enige hotel van het dorpje binnen. Hij 

legt een bankbiljet van 100 euro op de balie en gaat naar de eerste verdieping om een kamer uit 

te zoeken. 

 

De hotel eigenaar pakt de 100 euro en gaat naar de slager om zijn schuld te betalen. 

De slager pakt die 100 euro aan en gaat spoorslags naar de varkensboer om zijn schuld te 

betalen. 

Die rent op zijn beurt naar de verpachter en betaalt zijn schuld af. 

De verpachter haast zich naar de enige prostituee in het dorp, die vanwege de crisis haar 

diensten op krediet aanbiedt, en betaalt aan haar zijn schuld.  

De prostituee haast zich naar het hotel en betaalt aan de hotelier de 100 euro kamerhuur voor 

de nacht waarin zij haar werkzaamheden heeft verricht.  

De hotelier legt de 100 euro terug op de balie. 

 

Op dat moment komt de rijke toerist naar beneden, neemt de 100 euro van de balie omdat hij 

niet tevreden is over de kamer. Niemand heeft iets verdiend, er is niets veranderd maar het 

hele dorp is wel schuldenvrij ………  

 

De wereld economie terug gebracht tot de basics. 

Moet je daar nu jaren voor naar de universiteit ? 
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11. Licht in het donker (14) 
 
Door Nico ter Horst 

 
In de vorige uitgave heb ik de "getrapte" lenzen van Augustin Fresnel genoemd. Het maken van deze 

lenzen vergde aanzienlijk minder glas, waardoor het maken eenvoudiger werd en de verliezen werden 

beperkt, met als  resultaat een nog beter effect dan wanneer slechts één zeer dikke lens werd gebruikt. 
 

Op 31oktober 1820 overhandigde Fresnel een definitief projectvoorstel voor het eerste diotropie* 

draailicht, bestaande uit acht in een vierkant raam gezette getrapte lenzen, elk met een zijde van 67 cm 

en een brandpunt afstand van 92 cm. De uitgaande stralen van de al eerder genoemde Argandse lamp, 

de in het midden geplaatste lichtbron, zouden door de lenzen tot acht afzonderlijke lichtbundels 

worden gemaakt. 

(* lichtbrekend effect van een lens.) 
 

Door het lenzen stelsel rond de lichtbron te laten draaien, ontstaan sterke lichtbundels die als spaken 

van een wiel rond draaien en daarbij een groot deel van de horizon bestrijken. Als u nu naar een 

vuurtoren kijkt herkent u in de lichtstralen de spaken van een wiel. Dit systeem werd in Frankrijk als 

eerste toegepast op de vuurtoren van Cordouan aan de monding van de Gironde. 

 

De doorbraak van dit type kustverlichting techniek was zoiets als een bliksemschicht. Van heinde en 

ver kwamen deskundigen kijken naar de vuurtoren met de uitvinding van Fresnel. Met zorg wordt dit 

eerste Fresnel exemplaar, dat 31 jaar dienst heeft gedaan, bewaard in het museum van de Franse 

kustverlichting in Parijs. 
 

Zoals het wel meer gaat met een opzienbarende uitvinding, beweerden enkelen al snel, dat Fresnel niet 

de eerste was die getrapte lenzen had bedacht. Fresnel gaf ruiterlijk toe dat een heer Buffon in 1773 

ook al aan een getrapte lens had gedacht, maar "Buffon" wilde die uit één stuk glas maken, dat was in 

die tijd beslist onmogelijk. 
 

Na de dood van Augustin Fresnel op 14 juli 1827, slechts 39 jaar oud, heeft een andere grote Franse 

natuurkundige, namelijk Arago, in 1830 officieel verklaard dat er in 1820 geen enkele getrapte lens in 

Parijs bestond en dat het Fresnel was die een methode heeft ontwikkeld voor het nauwkeurig 

fabriceren ervan en dat het ook Fresnel was die bedacht heeft om het op vuurtorens toe te passen. 
 

Met zijn broer Léonor, die Augustin bij de Franse kustverlichtingsdienst als directeur opvolgde, 

mogen wij blijven zeggen dat Augustin Fresnel de uitvinder was van de vuurtorens met lenzen, net als 

de boekdrukkunst door Gutenberg, de telescoop door Galileï en de stoommachine door Watt werd 

uitgevonden. 
 

Wordt vervolgd. 

Bron: vuurtorens door R. van der Veen 

 
 

 

 
 

Vrouwen hebben altijd het laatste woord ! 
 

Een koppel zit in de wagen. Er wordt haast geen woord gezegd. 

Wanneer ze voorbij een weide rijden met ezels en varkens, zegt de man : 
 

Zie daar, familie van jou ? 

Zijn vrouw antwoordt droogjes : 'Ja, aangetrouwd !'  
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12. Een oude dia, genomen in 1976, herinnerde me 
aan het ongeluk met de “Christos Bitas”. 
 
Door Klaas Kuipers 

 
Dat schip was door BP gecharterd en bevoorraadde vanuit Europoort diverse BP raffinaderijen in NW 

Europa, zoals Isle of Grain, Belfast, Hamburg en Göteborg. Andere schepen die in die pool voeren 

waren de “Ghiona”, “British Dragoon”, “Raffaele Cafiero” en “Alba”. 

 

Op 12 oktober 1978 was de “Christos Bitos” met een lading Iranian Heavy Crude (Gach Saran) vanuit 

Europoort onderweg naar Belfast. Lands End was gerond en het schip was op weg naar de Ierse Zee. 

Het was kalm weer en mistig. Op 8 mijl van de kustlijn bij Pembrokeshire liep ze om 16.34 uur, op 

een plek die bekend staat als Hats and Barrels, aan de grond. Hoewel ze niet vast bleef zitten was de 

bodem van het schip dusdanig beschadigd dat de helft van haar tanks lek was. Men schatte dat er 2 tot 

3 duizend ton crude weggelopen was. 

  

Intussen vervolgde men de reis naar Belfast, maar om 22.41 uur werd het schip stilgelegd op 50 km 

afstand van Rosslare in Ierland. Een uur of vijf later werd om assistentie van de reddingboot gevraagd. 

Op vrijdag 13 oktober om 07.55 uur werd een BP Marine Superintendent per helicopter afgeleverd. 

Een uur later arriveerden vijf schepen met sproeifaciliteiten en een sleepboot. 's Middags werd het 

schip verplaatst naar positie 52°30”N, 5°20'W. 

 

's Zaterdagsmiddags werden er mobiele pompen aan boord gebracht en tegen middernacht kwam de 

“Esso York” langszij en begon men met het overpompen van de lading. Om de slagzij te verminderen 
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werd lucht in de tanks van de “Christos Bitas” geblazen. Zondagmiddag om 13.30 uur werd het 

overpompen naar de “Esso York” gestopt. In 14 uur was er maar 1900 ton olie overgeslagen. 

 

Intussen was de “British Dragoon” aangekomen en om 21.35 uur begon men in dat schip te pompen. 

Maandagavond om 23.00 uur was er 8400 ton overgepompt. Op dinsdagochtend was er 12100 ton 

overgeslagen, maar moest er wegens verslechterende weersomstandigheden worden los gegooid. 

 

Op woensdagmiddag kon men weer vastmaken en om 14.30 uur werd het pompen hervat. 's Avonds 

om 22.00 uur was er 14300 ton verzet. Vrijdagochtend om 08.30 was er 26000 ton overgeslagen en de 

volgende ochtend dacht men het karwei rond 19.00 uur gereed te hebben. Op zondagochtend om 

04.15 uur was het gedaan en kon er los worden gegooid. 31600 ton crude en 660 ton bunkers waren 

overgeslagen in de “Britsh Dragoon”. 

 

Geen idee of de lading is teruggekomen naar Europoort. 

 

Op woensdag 25 oktober werd overeen gekomen dat de “Christos Bitos” tot zinken kon worden 

gebracht op 580 mijl ten Westen van Fastnet. Op donderdag werd de hele bemanning van boord 

gehaald en begon men het schip weg te slepen. De sleepreis was ook met hindernissen, want op 

maandag 30 oktober brak door slecht weer de sleeptros. Op dinsdag om 15.40 uur zonk de “Christos 

Bitas” in positie 51°22'N, 18°13'W. Tot 13 november 1978 werden luchtverkenningpatrouilles 

uitgevoerd. 

 

Een uur na de stranding was BP's milieuafdeling op de hoogte en werd een aantal acties uitgezet. Men 

was tot 29 oktober 1978 16.00 uur bezig met het bestrijden en opruimen van de olie. Er werd in de 

media relatief weinig aandacht aan geschonken. Alleen de locale kranten publiceerden over de 

vervuilde kust. Vandaag de dag trekt men harder aan de bel!  

 

Gegevens uit het door BP uitgegeven boekwerkje: “The Christos Bitas incident, success out of 

disaster” 

 

 
 

De “Christos Bitas” afgemeerd aan de 6e Petroleumhaven in Europoort bij de 
toenmalige BP Raffinaderij Nederland. 
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13. Zeemanscentrum zoekt vrijwilligers 
 

Chauffeurs en Scheepsbezoekers gezocht 
 
Door Wim van Vliet 

 

Zo’n drie jaar rij ik als vrijwillig chauffeur in een 8 persoonsbus, zeelieden van hun schip naar het 

zeemanscentrum De Beer in het Maasvlakte gebied. Op verzoek rijden we gratis bemanningsleden 

naar een avondje uit. In ons uitgebreide havengebied zonder openbaar vervoer een luxe voor de 

mannen, die soms na een maand varen wel eens wat anders willen dan een kombuis en slaaphut. Ze 

willen dan van boord, even een andere omgeving dan de mengelmoes van bemanningsleden uit alle 

landstreken. In Nederland hebben we het wel eens over een multiculturele samenleving, nou we 

kunnen nog wat leren van zeelieden. Filippino’s, Oost-Europeanen, Aziaten het kan niet op wat er 

allemaal op een schip past en ook nog eens dwars door elkaar heen. 

 

Deze mensen willen een avondje wat anders, maar de omstandigheden in dit grote havengebied zijn 

niet eenvoudig om een avondje te ontspannen. Op de haventerreinen mogen ze veelal niet wandelen 

en eenmaal bij de portier is er geen betaalbaar vervoer. Het uitgaan moet ook nog eens tussen de 

ploegendienst aan boord, in een tijdsbestek van soms niet meer dan 48 uur dat het schip aan een paar 

touwen ligt. Door deze zaken loopt het aantal bezoekers aan het Zeemanscentrum terug en niet alleen 

door drukte, maar ook onbekendheid van de zeelieden met het bestaan van het centrum en hoe het 

centrum is te bereiken. 

 

Ook het Zeemanscentrum zelf staat onder grote druk, onder andere door veranderende inzichten van 

de huidige regering, het havenbedrijf en de rederijen. De subsidiekraan gaat dicht. Voor dekking van 

de vaste kosten is het centrum steeds meer aangewezen op alleen de omzetten die de zeelieden binnen 

brengen. Die inkomsten staan ook nog eens onder druk door de koers van de dollar, waarmee 

zeelieden worden uitbetaald. Gevoel voor sociale ontspanning van zeelieden, lijkt bij regering, haven 

bedrijven en rederijen te ontbreken. Economie en concurrentie schijnen belangrijker. 

 

Het Zeemanscentrum, wil met zijn vrijwilligers bovengenoemde problemen ombuigen. 

 

a. Door direct aan boord op de schepen reclame te gaan maken en bekendheid te geven aan het 

Zeemancentrum en hoe er te komen. We willen dat gaan doen door Scheepsbezoek. 

b. Zoeken naar uitbreiding van het aantal chauffeurs om de mensen te vervoeren van schip naar 

zeemanscentrum. 

 

Van een toekomstige scheepsbezoeker wordt het volgende verwacht. Je rijdt bijvoorbeeld een middag 

in de week vanuit het centrum met de beschikbare 8 persoonsbus naar diverse havenbedrijven tussen 

Botlekbrug en Maasvlakte. Je meld je aan bij de portiersloge van dat bedrijf en gaat aan boord van de 

daar aanwezige zeeschepen. 

 

Reclame maken bij de portiers is ook een must, in de tegenwoordige uitzendwereld is lang niet iedere 

veiligheidman bekend in dit havengebied. Deze mensen wordt ook veel gevraagd naar 

passagiermogelijkheden door de zeelieden. Folder materiaal wordt beschikbaar gesteld om reclame te 

maken. Maar een mondelinge briefing aan de bemanning werkt nog beter. Van ITF seamenswelfair 

zijn de meeste zeelieden wel op de hoogte maar een uitleg hoe je dat centrum kan bellen en er kan 

komen is voor hen het grootste probleem, en dat is meestal in het Engels eenvoudig uit te leggen. 

 

Bij een eerste bezoekronde zal je worden ingewerkt door een ervaren scheepsbezoeker. Het 

fascinerende van zo’n vrijwilligersbaan is dat je weer eens in de echte werkende wereld komt. En op 

de prachtige bedrijven is veel te beleven. Vooral ECT en APM zijn mooie bedrijven om het onbemand 

handelen van containers van dichtbij mee te maken. 
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Voor bijvoorbeeld voormalige steigeroperators die bekend zijn om aan boord van zeeschepen te 

komen is dit een mooie zelfstandige baan en vrije tijd besteding met een sociaal karakter. 

Onderstaand onze wervingsfolder voor chauffeurs.  

 

 

 

GEZOCHT 
 

Chauffeurs voor zeemanshuis de Beer 
 

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs (vrijwilligers) voor International Seafarers’ Centre 
“de Beer” om zeevarenden te vervoeren van hun schip naar het zeemanshuis en 
vice versa. ISC “de Beer” is voor zeevarenden “a home far from home”. 
 
Na vaak maanden aan boord kunnen ze in het zeemanshuis contact opnemen met 
het thuisfront (internet, telefoon). Daarnaast kunnen ze zich ontspannen met biljarten, 
poolen, karaoke, en diverse sporten. 
 
Wij bieden leuk en afwisselend vrijwilligerswerk, met gezellige internationale contacten 
in de dynamische omgeving van de wereldhaven Rotterdam. 
Wij vragen een beetje flexibiliteit en een redelijke kennis van het Engels. 
 
De chauffeurs rijden vanaf 18.00 uur en zondags vanaf 14.30 uur tot alle zeevarenden 
weer aan boord zijn. 

 
Lijkt dit u een leuke afwisselende uitdaging en heeft u interesse dan kunt u contact 
opnemen met 
 
Monique Beijer mobiel 06-34120437. 

 
 

 

 
 

Vrijwilligers proberen alles om het Zeemanscentrum op de been te houden. 
Wij hopen dat u zich aangesproken voelt en ons wilt helpen. 
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14. VanderAa Puzzel 
 
De afgelopen jaren publiceerden we in Seconer-nieuws regelmatig rijmpjes, 
gedichten en ander proza van de hand van John Van der Aa. Humor is daarbij altijd 
het uitgangspunt. 
 
Deze keer wil John u niet laten lachen, maar door middel van een puzzel aan het 
denken zetten. Voor de goede oplossing stelt hij een bloemlezing van zijn rijmwerk 
beschikbaar. Bij meerdere goede oplossingen zal er geloot worden. 
 
De goede oplossing en de prijswinnaar zal in de volgende Seconer-nieuws worden 
gepubliceerd.  
 
We wensen u veel succes.  
 
Stuur uw oplossing voor 1 juni 2011 aan: Redactie Seconer-nieuws 
         e-mail redactie@seconer.nl 
         Hoefweg 4a 
         3233 LG Oostvoorne 
 

 
 

Elk getal staat voor een letter. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 
Er zijn al vier letters gegeven. 
Het meest voorkomende cijfer kan de letter E zijn 

 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@seconer.nl
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15.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personeelsaankondiging 
 
Op 1 april heeft Refinery teamleader Commercial, Mike Baker, BPRR verlaten. Mike gaat de nieuwe 

rol van Refining Leader Zuid-Afrika invullen en wordt gestationeerd in Johannesburg. Mike heeft 

voor BPRR een belangrijke rol gespeeld in de aansturing van het verder optimaliseren van de 

commerciële en financiële processen. Tezamen met zijn teamleden heeft hij BPRR geholpen een 

solide positie binnen de BP Groep in te nemen. Als lid van het BPRR managementteam heeft hij een 

waardevolle en actieve rol gespeeld. 

 

De huidige CFO / Commercial afdeling wordt gesplitst in een afdeling Finance en een afdeling 

Commercial Optimisation. Voor deze organisatieverandering heeft de Ondernemingsraad op vrijdag 

25 februari 2011 een positief advies uitgebracht. 

Als gevolg hiervan worden twee nieuwe leden van het Refinery Leadership Team benoemd. Deze 

benoemingen worden gedaan conform de geplande loopbaanontwikkeling en successieplannen binnen 

BPRR. 

 

Met ingang van 1 april 2011 start Frank Besemer op de positie van Finance Manager BP Raffinaderij 

Rotterdam. Frank's meest recente positie was die van Planning & Performance Reporting Manager 

voor de Rhine FVC in Bochum. Hij heeft uitgerbreide ervaring in diverse downstream activiteiten 

inclusief Petrochemicals, LPG en Fuels Marketing, zowel in Nederland als in het buitenland (London 

en Bochum). Hij heeft diverse Performance & Planning rollen bekleed sinds 2006. Frank 

heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en heeft een MBA van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Tevens zal Erik-Jan Kant met ingang van 1 april 2011 op een nieuwe positie starten, Commercial 

Optimisation Manager BP Raffinaderij Rotterdam. Erik-Jan is sinds 2000 werkzaam voor de 

raffinaderij. In 2004 werd hij de SPA voor het “site reconfiguration programme”. In 2007 vertrok hij 

naar Londen waar hij werkte in zowel IST en het Refining Strategy & Planning Team. In augustus 

2009 kwam Erik-Jan terug naar BPRR in de rol van Production Planning Team Leader, een positie die 

hij bekleedde tot op heden. Erik-Jan studeerde Chemical Engineering aan de Universiteit Twente. De 

hieruit voortvloeiende vacature voor Production Planning Team Leader zal worden geplaatst in het 

interne BP recruitment systeem. 

 

Gebruik toegangsregistratieborden bij fabrieken 
 

Sinds 1 april 2010 staan er toegangsregistratieborden bij de fabrieken. Iedere medewerker die de 

fabrieken betreedt moet zijn/haar pas ophangen op het daarvoor bestemde bord. Bij het verlaten van 

de fabrieken dient de pas ook weer te worden weggenomen. 
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Deze werkwijze moet ertoe leiden dat ten tijde van een incident een beter inzicht is in welke personen 

zich in de fabrieken kunnen bevinden. In geval van een incident wordt er gericht gezocht naar alle 

personen van wie de pas op het bord hangt. Deze werkwijze is dus ingevoerd voor de veiligheid van 

het personeel, maar ook voor de veiligheid van hulpverleners. 
 

Door de werkwijze op de juiste manier te volgen wordt voorkomen dat hulpverleners in geval van een 

incident onnodig in gevaar komen, doordat ze gaan zoeken naar personen die al in veiligheid zijn. 

 
Herontwikkeling BP terrein Pernis 
 
Op 24 februari heeft een significante overdracht plaatsgevonden in het kader van de herontwikkeling 

van het BP terrein in Pernis. Met Argos is overeengekomen om de terreinen waarop vroeger de 

fabrieken in Pernis stonden over te nemen, alsmede ook de oude parkeerterreinen en het spoortrace. 

Bij de overdracht worden alle resterende funderingen en ook de milieu-aansprakelijkheden 

overgedragen. Argos zal op deze terreinen nieuwe ontwikkelingen opstarten, waaronder tankopslag. 

Deze overnames hebben geen invloed op BP's resterende activiteiten in Pernis zoals truckbelading, 

tankopslag en belading van lichters. 

 

Bob Dudley: BP investeert in markt van biobrandstoffen 
 

Op 11 maart 2011 hebben we onze plannen bekend gemaakt voor een aanzienlijke investering in de 

Braziliaanse markt van biobrandstoffen. Met deze overeenkomst zal BP, mits goedkeuring van de 

regelgevende instanties, een meerderheidsaandeel verwerven in de Braziliaanse ethanolproducent 

Companhia Nacional de Açúcar e Á lcool (CNAA). Deze overeenkomst zal onze activiteit in 

biobrandstoffen grondig hervormen. 
 

Met deze overname van 680 miljoen dollar wordt BP de uitbater van twee ethanolfabrieken in de 

centraal-zuidelijke regio’s van Brazilië, met een gecombineerde jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 

vijf miljoen ton suikerriet. We nemen ook een derde vestiging over die nog in opbouw is. Wanneer 

alle vestigingen volledig ontwikkeld zijn, zal de totale Braziliaanse ethanolproductie van BP naar 

verwachting stijgen tot ongeveer 1,4 miljard liter ethanolequivalent per jaar (of omgerekend ongeveer 

negen miljoen vaten). In de drie vestigingen werken zo’n 2.500 medewerkers. 
 

Dit is de grootste strategische overname van BP Alternative Energy ooit. Deze toont aan dat we onze 

‘clean energy’ activiteiten willen uitbreiden tot volwaardige activiteiten die zowel waarde opleveren 

voor BP als goed zijn voor het milieu. Deze overname is ook een aanwinst voor onze groeiende reeks 

van projecten en activiteiten in de grote opkomende economieën wereldwijd – de BRIC-landen, of 

Brazilië, Rusland, India en China. U vindt meer informatie over deze overeenkomst en over BP’s 

groeiend portfolio in biobrandstoffen op www.bp.com/biofuels.  

 
Pensioenspreekuren 
 

Er worden  in het Administratiegebouw HR&O spreekkamer 2, weer spreekuren gehouden van 11.00 

uur tot 13.30 uur op de volgende data: 24 februari - 24 maart - 28 april - 26 mei - 23 juni 2011. 
 

Spreekuren in het nieuwe gebouw, locatie nog nader te bepalen op: 

8 september - 13 oktober - 17 november - 15 december 2011. 
 

Aan Will Smit 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 Marloes Smolders, telefoonnummer 013-4623988. Er zal dan het exacte tijdstip met 

u worden afgesproken. 
 

Bestuur Stichting Pensioenfonds BP. 

https://webtopboc4.bp.com/http:/www.bp.com/biofuels


 

26 

 

 
Het Senegalese regenseizoen is voor zijn bewoners een onaangename tijd. 
Het is de periode van wateroverlast, modder, klamme luchtvochtigheid en een 
overmaat aan insecten en ongedierte. 
 
Meestal probeer ik dan in Nederland te zijn voor familiebezoek en natuurlijk 
ook voor de Seconer Reünie. Maar als de regentijd vroeger begint of wat 
langer aanhoudt zoals vorig jaar dan pik ik toch nog een staartje van dat 
ongerief mee. 
 
Over dat ongerief schrijf ik deze keer, maar….. na regen komt zonneschijn. 

  
 

 

16. Brieven uit Senegal No 16 
 
Door Aad van Biezen 

 

Regentijd brengt nattigheid en narigheid 
  
Met de komst van de regen komen ook de padden en de kikkers weer 

tevoorschijn. Zij hebben maanden op dit moment gewacht en komen 

dan ook met honderden tegelijk voor de dag. Hagedissen zijn er het 

hele jaar volop, prachtig gekleurde exemplaren met gele koppen van 

gemiddeld 30 centimeter lang, maar sommige ook wel 60 centimeter. 

Laatst vluchtte er zo'n kanjer in paniek over mijn rug en schouders 

weg. Niet gevaarlijk maar brr ..… toch niet mijn hobby. 

  

Het begin van de regentijd is vlindertijd, want als er geen zoet water 

beschikbaar is zijn er ook geen vlinders. Doordat ik aan zee woon 

bestaan  de kreken en plassen in de omgeving uit brak water. Maar met 

de komst van het regenwater verandert onze tuin in een vlindertuin. 

Grote pijlstaartvlinders maar ook mini's van een paar centimeter groot, 

in de prachtigste felle kleuren en metallic, nooit zag ik zoiets moois. 

Grote reuzen duizendpoten is een ander verhaal. Die zie je niets anders 

doen dan naar hartelust copuleren. Hoe ze al die poten uit elkaar 

houden is voor mij een raadsel. 

 

Vliegen worden op dit ogenblik met de dag irritanter, ze komen van je zweet drinken en als beloning 

bijten ze je. Ze bijten echt een stukje huid uit je lijf, dat zag ik laatst in een documentaire op TV. We 

hebben hier vier maten vliegen, de kleinste zijn de fruitvliegjes. Waar ze zo snel vandaan komen weet 

ik niet maar eet je een banaan of mango dan heb je binnen een mum mee-eters, je eet dus nooit alleen! 

Een maatje groter zijn de eendagsvliegjes, ware etterbakken. Wegjagen is niet mogelijk. Sneller dan 't 

geluid, van je hoofd, op je knie, op je arm, op je wang, weer op je hoofd, onder je bril, enz. Om razend 

van te worden, maar 't houdt me wel in beweging. Een iets groter formaat uienvlieg is weer niet bij je 

weg te slaan  als je uien of knoflook schoon maakt. Bij de eerste ui die je aansnijdt zijn ze al present. 

Vers vlees en vis is weer in trek bij de groene jongens van weer een maatje groter. De echte grote  

agressieve Afrikaanse exemplaren vertrouw ik voor geen cent, ik beschouw ze net als dazen, horzels, 

paardenvliegen, en wespen als de vijand. Er is maar een (1) remedie, wegwezen of dood …….. met de 

mepper. 
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TV als nestkastje 
 

Als je in de natuur woont word je door diezelfde natuur geacht er deel vanuit te maken. Zo gebeurde 

het ons dat de TV er met een steekvlam mee stopte. Niks bijzonders zou je denken dat is me in 

Hellevoetsluis ook wel eens overkomen. De oorzaak 

was toch een tropicale kwestie. Tijdens de reparatie 

blijkt dat een vervelend vliegend insect (zie eigen 

tekening) een vijftal nesten tussen de inwendige 

bekabeling had gebouwd van aarde en speeksel ter 

grootte van een sinaasappel en beton hard. Dus grote 

problemen bij de reparatie. Zoiets verwacht je toch 

niet?  
 

Verder zijn muggen en ander klein ellende te bestrijden met spuitbus en klamboe. Onze spinnen wil ik 

niet overslaan. We hebben hier een grote harige muurspin, zo plat als een dubbeltje maar zo snel als 

een racewagen, diameter 6 centimeter maar niet gevaarlijk of hinderlijk. Een kwestie van wennen. 

Laatst zag ik twee grote vogelspinnen robbedoezen, ze waren niet vriendelijk tegen elkaar, dus voor 

mij geen reden om ook nog rot te doen tegen ze. Dit was de eerste en enige keer dat ik vogelspinnen 

zag hier in mijn tuin. 
  

We hebben nog één grote haan en 60 kuikens. Ineens zat de haan vol met zwarte luizen, net onder zijn 

kop om zijn kale hals. Onze nachtwaker die Mgom heet kende een middel uit zijn familie apotheek. 

Hij nam een schaal met ruwe oranje palmolie, spoot er uit een spuitbus wat insecticide bij en smeerde 

met een penseeltje de hals van de haan in die met zijn kale oranje-boven-nek er niet uitzag. Het werd 

tot mijn verbazing wel een wonderbaarlijke genezing, maar ondertussen had hij de jonge hennetjes 

met zijn amoureuze bezigheden ook van luis voorzien. Mgom heeft dagen zitten penselen totdat de 

kippenren luisvrij was. Al met al een heel gedoe waar ik niet blij mee ben. Maar als je dieren hebt in 

Nederland moet je ook goed op parasieten letten. Maar hier, bij die hoge luchtvochtigheid gedijt het 

ongedierte wel erg goed! 
 

In de tropen is alles uitbundig, heviger en groter dan in Nederland. Mooie bloemen, vogels, vlinders, 

ze zijn hier adembenemend mooi. Daartegenover staan dan weer de vervelende, hinderlijke en soms 

gevaarlijke zaken zoals die luizen, TV-insecten en vliegen in het algemeen. Maar dan komt het droge 

seizoen eraan en zijn alle plagen voorbij en begint het grote genieten…………. 

 

Ik eindig met een rijmpje van Ivo de Wijs die mijn verhaal in vier regeltjes weet samen te vatten. 

 

Ben met spuitbus in de weer 
in en om het huis, want…  
de luizen hebben vlooien  
en de vlooien  zit met luis 
 

 

Groeten van 

Aad N. van Biezen. 

Toubacouta  

BP 190, Senegal (Afr.) 

Tel.: 0221763467964 

 

 
Bij de foto: 

 

Dit is geen autokerkhof 
maar een parkeerplaats 

in Senegal
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17.  Personalia 

  

 Met Nerflex   :  Maart 2011 A.J.M. Graaf  

     

 

 Met Pensioen : Maart 2011 J.W.G. Kreukniet 

    D.E.J. Schouten 

    M. van Altena 

  

 Overleden: 
 

 2010 (datum overlijden niet bekend), de heer K. Quist, in de leeftijd van 73 jaar. 

 11 december 2010, de heer J.W. Maas, in de leeftijd van 62 jaar. 

 24 februari 2011, de heer Ger Aldus, in de leeftijd van 67 jaar. 

 17 maart 2011, de heer W.F. Spoelstra, in de leeftijd van 74 jaar. 

 
 
 

 

 
De volgende seconer nieuws verschijnt op 1 juli 2011. 

 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 15 juni aan: 
 

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

e-mail: redactie@seconer.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oplossing van het 
afvalprobleem? 
 
Gespot op een 
parkeerplaats 
langs de Duitse 
A2.

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 
 
Nico ter Horst, Voorzitter 
Goudenregenplein 226 
3203 BN Spijkenisse 
0181 632418 
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 
0183 502884 
penningmeester@seconer.nl 
 
Bas Roos, Administratie 
Planetenlaan 105  
3204 BR Spijkenisse 
0181 616040 
administratie@seconer.nl 
 
Wim Blok, Pensioenen 
Rijpersweg 31 
4751 AP Oud Gastel 
0165 326388 
wimnellblok@live.nl 
 
Leny Voorberg 
Ossewei 151 
3238 XN Zwartewaal 
0181-663138 
h.g.voorberg@planet.nl 
 
Gerrit Kamperman, IT-zaken 
Kraanvogelhoek 12 
3201 HE Spijkenisse 
0181 626506 
info@seconer.nl 

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

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

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

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