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Seconer reünie bezoekt BP kantoor
Steeds, wanneer we als Seconer bestuur in het voorjaar de voorbereiding van de reünie ter hand
nemen, denken we in een nostalgische opwelling terug aan de eerste jaren van ons bestaan. Als gevolg
van het in die tijd nog betrekkelijk geringe aantal leden, we denken dan aan de eerste Seconer reünie
die plaats vond op zaterdag 8 oktober 1999, kon de bijeenkomst nog plaats vinden in het administratie
gebouw van de raffinaderij. Met amper negentig reünisten was de opkomst betrekkelijk gering en had
als voordeel dat de organisatie simpel kon worden gehouden. De cateraar die bij het toenmalige
Nerefco het bedrijfsrestaurant beheerde zorgde voor het hapje en het drankje terwijl het huren van een
locatie niet aan de orde was. "En het entertainment", zult u zich afvragen, "hoe zat het daarmee?"
In de eerste jaren vonden we dat entertainment eigenlijk helemaal niet nodig was, de reünie was er
immers om met elkaar te praten. Muziek en meer van die onzin was dus alleen maar overbodige luxe.
Lees verder op pagina 2

De tweede Seconer reünie werd gehouden op 27 oktober 2000.
Tijdens het diner spreekt Piet Houtman de aanwezigen toe.
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Hoewel ……. het jaar daarop, we schrijven dan 27 oktober 2000, wordt er toch wat extra´s georganiseerd.
Zo wordt de film over de opening van de BP raffinaderij vertoond en worden de reünisten in de gelegenheid
gesteld om per bus een rondrit over het raffinaderij terrein te maken. Velen maken daar dankbaar gebruik
van en zo ontstaat een sfeer waarin de Seconer reünie zich ontwikkelt tot een happening waar onderling
contact wordt afgewisseld met onderhoudende intermezzo’s. Zo treffen we in het jaar 2001 een goochelaar
aan en hebben we in 2002 een muzikale act ingehuurd om ons in de filmzaal te vermaken.
Als gevolg van het grote aantal collega´s dat in die beginjaren met pensioen gaat of gebruik maakt van de
Nerflex regeling, groeit ons ledenbestand jaarlijks met vele tientallen. We worden langzamerhand te groot
voor het bedrijfsrestaurant en moeten uitwijken naar een andere locatie. En zo kan het gebeuren dat we voor
de eerste keer in de Seconer geschiedenis in de middag van donderdag 18 september 2003 met het partyschip
`DE STADSPOORT` van Rederij Fortuna de haven van Spijkenisse uit varen.
In de loop der jaren volgden nog vele bijeenkomsten op wisselende locaties. Sommige staan ons nog goed
voor de geest, zoals de reünie in Avifauna of de happening in Diergaarde Blijdorp. Maar vooral ook de vele
vaartochten die we in de loop der jaren mochten maken, ze spreken nog steeds tot de verbeelding. Hoe leuk
en onderhoudend de reünies van de afgelopen negen jaar ook waren, één onderdeel hebben we steeds gemist,
namelijk de fysieke aanwezigheid van het bedrijf waaraan de Stichting Senioren Contact Nerefco haar
bestaan ontleent. Steeds is geprobeerd dat contact met het bedrijf te onderhouden, meestal door tijdens de
reünie één of meerdere leden van het Management uit te nodigen. We prijzen ons gelukkig dat aan zo´n
uitnodiging vrijwel altijd gehoor werd gegeven.
De ingebruikname van het schitterende nieuwe kantoor van BP Raffinaderij Rotterdam deed ons als Seconer
bestuur weer filosoferen over de mogelijkheden die dit bij de organisatie van de reünie 2012 zou bieden. Al
snel kwamen we tot de conclusie dat een goed georganiseerde reünie met zo´n driehonderd deelnemers in het
nieuwe kantoor niet mogelijk was. "Maar wat zou er dan wel mogelijk zijn?" zo was onze vraag. In overleg
met Karin de Man, onze steun en toeverlaat als het gaat om de reünie en in samenspraak met Carlo Eijkels,
de Public Relations Manager van BPRR, is een unieke oplossing gevonden.
De komende reünie die plaats vindt op ZATERDAG 10 NOVEMBER 2012, begint ´s middags om 13.30
uur aan boord van het partyschip Marlina van Rederij Fortuna uit Spijkenisse. Na het verlaten van de haven
wordt koers gezet richting Europoort om daar omstreeks 16.00 uur aan te komen. Er staat dan een aantal
bussen gereed om het gezelschap een rondrit over het raffinaderij terrein aan te bieden. Na afloop van de
rondrit brengt de bus ons naar het nieuwe raffinaderij kantoor waar we welkom worden geheten door een
vertegenwoordiger van het Management. Aansluitend zal er gelegenheid zijn om het interieur van het nieuwe
gebouw te bewonderen.
Het zal omstreeks 18.00 uur zijn wanneer het Seconer gezelschap
het raffinaderij kantoor verlaat en weer plaats neemt in de klaar
staande bussen. Na een korte rit gaan we weer aan boord van de
Marlina waarna we de tocht door het Rotterdamse havengebied
voortzetten. Inmiddels heeft de staf van rederij Fortuna een
culinaire belevenis voor ons klaar staan en zullen we kunnen
genieten van gezellig entertainment. Tenslotte zal de Marlina om
ongeveer 20.00 uur weer in Spijkenisse afmeren. Er is dan een
einde gekomen aan, naar we hopen, een geslaagde maar vooral
gezellige reünie 2012.
Oktober 2000, de projector is defect.

Inschrijving
In het volgende nummer van Seconer-nieuws dat omstreeks 15 juli a.s. verschijnt zult u weer het
gebruikelijke inschrijfformulier aantreffen. Overigens kunt u na 15 juli het inschrijfformulier ook
downloaden via onze website www.seconer.nl. Met het oog op een goede voorbereiding moet uw
inschrijving vóór 1 september 2012 binnen zijn bij Piet Timmers die voor registratie van de
aanmeldingen zorgdraagt. Zoals gebruikelijk zullen de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst worden
behandeld volgens het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" en vol = vol. Het aantal plaatsen aan
boord van de Marlina kent immers z’n beperkingen. Wij adviseren u bij het plannen van de vakantie daar
rekening mee te houden aangezien latere aanmeldingen niet meer in behandeling kunnen worden genomen.
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Seconer-interview met Thys Heyns

Nieuwe directeur stelt zich voor
aan oud medewerkers
Door Piet van Kessel en Nico ter Horst.

Volgende maand is het twee jaar geleden dat Thys Heyns de leiding over de BP
Raffinaderij Rotterdam van Willem Arie Kuijl over nam.
Voor de lezers van Seconer-nieuws een goed moment om eens kennis te maken
met deze Refinery Manager, zijn werk en toekomstplannen.

Tijdens de officiële opening van het
nieuwe BP raffinaderijkantoor
verraste
Thys
Heyns
zijn
toehoorders met een toespraak in
het Nederlands met Zuid-Afrikaans
accent.
In de feestelijke stemming tijdens
de opening heeft de redactie van dit
blad de nieuwe Zuid-Afrikaanse
Raffinaderij Manager om een
interview gevraagd.
Dhr. Heyns reageerde enthousiast
en… op 1 maart stonden er om
16.00 uur, 45 minuten in zijn
agenda gereserveerd voor Seconernieuws.

Thys Heyns
Met de woorden "Ek is daar gereed voor" opende de gastheer het interview op zijn nieuwe werkplek
op de 3e etage van het prachtige raffinaderijkantoor met een panoramisch uitzicht op het Hartelkanaal.

Wortels in de diamantvelden
Dat Zuid-Afrika mijn land van herkomst is, hoef ik niet meer te vertellen. In 1961 ben ik daar in de
stad Kimberley geboren. Deze stad ligt centraal in Zuid-Afrika, ongeveer 500 kilometer. van de Oosten Westkust af en 600 kilometer naar het Zuidwesten ligt Kaapstad. Kimberley is bekend als
vindplaats van diamanten, jammer genoeg heb ik er zelf nooit een gevonden. Mijn vader was er
huisarts. Ons gezin had ook een gediplomeerd verpleegster in huis, dat was namelijk mijn moeder. Ik
ben dus in een medisch milieu opgegroeid. Afrikaans was de taal van mijn vader en mijn moeder sprak
Engels. In ons gezin werden beide talen gesproken maar op de lagere- en middelbare school was het
onderwijs en de boeken in de Engelse taal. Vanaf dat moment werd Engels mijn hoofdtaal.
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Is uw studiekeuze voor bedrijfskunde door uw ouders beïnvloed?
Ik heb een nogal sterke eigen wil en ook een persoonlijke visie op de dingen waardoor ik niet
gemakkelijk te beïnvloeden ben. Misschien komt die houding wel door het feit dat mijn ouders in mijn
8e jaar gescheiden zijn en mijn pa bij zijn vertrek zei: "Thys, nu ben jij de man in huis" .Een soort
verantwoordelijkheid opleggend die ik altijd heb meegedragen. Mijn twee zusjes hebben wel volgens
de familietraditie gekozen. De ene is Arbeidstherapeut geworden en de andere doet genetisch
onderzoek. Na mijn middelbare school wist ik niet goed welke studierichting te kiezen. Ik heb toen
voor Bedrijfskunde aan de Stellenbosch universiteit gekozen omdat je met deze studie vele kanten op
kon. Aansluitend heb ik aan de universiteit van Kaapstad MBA gestudeerd. Deze combinatie komt me
nu goed van pas!

Eerste baan bij Beers
Mijn eerste baan was bij een diamantmijn van de firma De Beers aan de Afrikaanse Westkust. Een
desolate plek "In the middle of nowhere". Daar was nou absoluut niks te beleven en zeker niet voor
een jonge man met zijn verloofde in Kaapstad. Ik wilde weg uit het stof van de mijn en naar mijn
eigen diamantje in die prachtige stad aan de oceaan, dus……..

2e werkgever, BP Kaapstad 1986
Vorig jaar was ik dus 25 jaar bij BP in dienst.
1992 BP Londen (Trading & Supply)
1996 Production planning & optimisation voor BP South African Petroleum Refinery
1999 BP USA Cherry Point (Commercial Manager)
2002 BP London (Planning- en performance manager, Commercial general manager)
2005 BP Australië Kwinana (Refinery Manager) personeel: 400 BP en 400 contractors.
2010 BP Raffinaderij Rotterdam (Refinery Manager)

Wonen en fietsen in Nederland
Een internationale baan zoals die van mij doet wel een beroep op de flexibiliteit van man, vrouw en
kinderen. Kortom het hele gezin. Vanaf 1992 ben ik om de 3 à 4 jaar naar een nieuwe functie in een
ander land vertrokken op wel drie verschillende continenten. Zonder de instemming en steun van mijn
vrouw was deze carrière van mij niet mogelijk geweest. Gelukkig verbleven we steeds in Engels
sprekende landen wat onze sociale aanpassing gemakkelijker maakte.
Ik woon nu een jaar in Voorburg en mijn vrouw en ik zijn er al goed gewend. Mijn twee zoons van 19
en 21 jaar wonen niet meer thuis. De één studeert Engineering in de Verenigde Staten, de ander
Business Administration in Australië.
Ik vind Nederland een fijn land, met mensen die doen wat ze zeggen, daar hou ik van, zo ben ik zelf
ook. Verder heeft Nederland een prima infrastructuur en een continuïteit op regeringsniveau. Dit
vlakke land is voor mijn fietshobby gewoon ideaal maar voor mijn tweede sportiviteit, snowboarden,
moet ik het verderop zoeken.

Op de fiets naar de raffinaderij……..
……… vanuit Voorburg is dat voor mij geen opgave. Als we de vaartijd met de pont van Maassluis
eraf trekken fiets ik die 40 kilometer in 1½ uur. Ik heb drie fietsen waaronder ééntje van carbon-fiber.
Deze is sterk en erg licht. Iedere hobby kost geld maar deze bespaart me tijd en een Fitnessclubabonnement. Fietsen is voor mij genieten!
BP zocht voor BP Raffinaderij Rotterdam een manager met een technisch commerciële achtergrond
als opvolger voor Willem Arie Kuijl. Omdat de nadruk lag op de commerciële ervaring van de
kandidaat viel de keuze op mij ….… achteraf gezien toch de juiste studie gekozen. Willem Arie Kuijl
heeft een raffinaderij overgedragen waarvan de verschillende fabrieken uitstekend op elkaar zijn
afgestemd. Mijn doelstelling is: efficiëntieverbetering! Onze raffinaderij is wel flexibel maar er is
nog te weinig "upgrading". We moeten beslist meer extra meerwaarde aan de producten kunnen
toevoegen.
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Grote investering
Wanneer mijn doelstellingen wat betreft de efficiëntieverbeteringen gehaald zijn, is mijn hoop
gevestigd op de nieuwbouw van een Mild Hydro Cracker. Deze fabriek kan voor de gewenste
meerwaarde van de producten voor de toekomst zorgen, maar vergt wel een flinke investering.

De Europese raffinaderijen hebben het niet gemakkelijk
Er is raffinage overproductie in West Europa ook al zijn sommige Europese olieraffinaderijen
inmiddels gesloten. De oorzaak van deze sluitingen zijn de lage marges veroorzaakt onder andere door
concurrentie uit China en andere landen die met overheidssteun en soepele milieueisen hun
brandstoffen tegen concurrentievervalsende prijzen kunnen leveren. Dit maakt dat
efficiëntieverbetering absoluut noodzakelijk is. Daar komt bij dat de vraag naar raffinaderijproducten
afneemt door een efficiënter energiegebruik, biobrandstof toevoeging en niet te vergeten, de gevolgen
van de Westerse financiële crisis. BP heeft, naast de joint venture raffinaderijen, momenteel nog vier
eigen raffinaderijen in Europa, namelijk: Lingen en Gelsenkirchen (D), Castellón (Spanje) en die in
Rotterdam. Deze vier raffinaderijen hebben zich verenigd in een samenwerkingverband Rhine Fuel
Value Chain genaamd.

Terug naar de werkvloer
Om te weten wat er op de afdelingen speelt, heb ik onder andere "koffiesessies" georganiseerd. Om
mijn Afrikaans Nederlands wordt nog wel eens gegrinnikt, dat werkt ontspannend en zoals gezegd zijn
Nederlanders open in hun uitlatingen waardoor we snel tot resultaat komen. U merkt het misschien
wel heren van Seconer, ik voel me ondertussen echt thuis op deze raffinaderij. Nu moet ik er weer
vandoor. Ik dank u voor uw komst. "Ons het goed gepraat".
Thys Heyns

Na afloop van het interview neemt Nico ter Horst afscheid van Thys Heyns.
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Pensioenfonds
Door Piet Houtman

Algemene ontwikkelingen.
Het blijft voor het pensioenfondsbestuur een spannende tijd om
alert te blijven volgen hoe het in juni 2011 overeengekomen
pensioenakkoord de komende tijd zal worden ingevuld via wet en regelgeving. Over
definitieve uitkomsten valt nog weinig te zeggen. Het gehele proces is inmiddels vertraagd
en moet nu gereed zijn per 1 januari 2014.
Pensioenzaken blijven natuurlijk de aandacht trekken. Inmiddels is van een aantal grote
fondsen zoals het ABP bekend dat kortingen zullen worden toegepast in 2013 als de
dekkingsgraad aan het einde van dit jaar nog steeds te laag is.
Als u op de hoogte wilt blijven van de stand van zaken, algemeen en bij het BP pensioenfonds
raad ik u aan om regelmatig de website te bezoeken: www.pensioenfondsbp.nl.
U kunt daarin lezen dat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds BP in februari 2012
gelijk gebleven is op 104,2 %, de minimum vereiste dekkingsgraad. U kunt tevens het verloop
zien op de grafiek die de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden toont.

Indexatie van pensioenen.
Zoals u inmiddels bekend zal zijn is een eventueel toe te kennen indexatie bij het BP
Pensioenfonds niet afhankelijk van de dekkingsgraad maar van het 5-jaars voortschrijdende
gemiddelde rendement van het fonds. Het behaalde rendement over 2011 was daar een goede
bijdrage aan. Op grond van de resultaten heeft het pensioenfondsbestuur dan ook besloten de
pensioenen per 1 januari 2012 te indexeren. U ontvangt hierover zeer binnenkort bericht van
het BP Pensioenfonds met de verdere details. Vorige keer heb ik u al bericht over de
harmonisatie van het toeslagbeleid. Indien u zowel een BPNL als een BP-Raffinaderij
pensioen heeft dan zult u twee brieven ontvangen, waarbij de toegekende indexaties per 1
januari 2012 voor het NL en Raffinaderij gedeelte verschillend zijn. De oorzaak hiervan is dat
de rendementen van de fondsen vóór de fusie verschillend waren (vanaf 2011 is er één
rendement voor het gefuseerde BP fonds). Deze verschillen zullen dus nog tot 2016 aanwezig
blijven bij de berekening van het 5-jaars voortschrijdende gemiddelde rendement. Daarna is
ook dit punt van harmonisatie definitief weggewerkt.

Wijziging in pensioenfondsbestuur
Binnenkort zal er een vacature ontstaan in het pensioenfondsbestuur
vertegenwoordiging van de gepensioneerden.
U leest hierover in het aparte artikel: Vacature Bestuur Stichting Pensioenfonds BP.
phoutman@kabelfoon.nl
Telefoon 010- 5910394
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Vacature Bestuur Stichting Pensioenfonds BP
In de vorige Seconer-nieuws maakten we melding van het feit dat Floris van der Schalk, die namens
de Vereniging van oud BP medewerkers (VOBP) zitting heeft in het bestuur van het pensioenfonds, dit
jaar zal aftreden. Mede naar aanleiding van opmerkingen gemaakt door het Seconer bestuur ten
aanzien van een eerdere verkiezing, heeft het VOBP bestuur voorgesteld om de heer Van der Schalk op
te laten volgen door de in 2011 gekozen Arno Baltussen.
Dit betekent dat er op korte termijn opnieuw een bestuurslid benoemd zal moeten worden waarbij
VOBP en Seconer samen kandidaten kunnen stellen. Op de door Seconer gedane oproep tot
kandidaatstelling hebben twee personen gereageerd waarvan één niet aan de gestelde eis voor wat
betreft de leeftijd van 65 jaar voldeed. De tweede kandidaat voldeed wel aan die eis. Ook binnen de
VOBP is de kandidaatstelling aan de orde geweest met als resultaat, ook daar één kandidaat.
Ter voorbereiding op de eerder genoemde verkiezing vond er op 3 januari jl. overleg plaats tussen
bestuursleden van zowel Seconer als VOBP. Daarbij werd duidelijk dat beide delegaties dezelfde
kandidaat voordroegen, namelijk Jan Nieuwenhuize die zowel op de raffinaderij als bij BP Nederland
geen onbekende is. Eén en ander heeft tot gevolg dat er geen verkiezing hoeft te worden
uitgeschreven.
Met veel genoegen stellen de besturen van VOBP en Seconer Jan Nieuwenhuize aan u voor.

Jan Nieuwenhuize, 67 jaar.
Vanaf juni 1968 tot februari 2005 ben ik werkzaam geweest bij
BP/Nerefco.
In de periode van 1968 tot augustus 1976 heb ik diverse functies
uitgevoerd op de afdeling Accounting van de BP Raffinaderij, zowel op
de financiële- als op olieadministratie. Vanaf augustus 1976 tot juni
1987 ben ik werkzaam geweest als Refinery Accountant (hoofd van de
Financiële Accounting). Gedurende deze periode had o.a. de bouw van
de FCCU fabrieken en faciliteiten een grote invloed op de
werkzaamheden van het Accountingteam.
Vanaf juni 1987 tot september 1989 was ik gedetacheerd bij BP Nederland. Eerst als project leider
Accounts Control Devolvement en later als controller van de Distributie Operating Unit. Kort voor de
start van de Nerefco Joint Venture ben ik weer teruggekeerd naar de Raffinaderij en heb daar weer
diverse functies uitgeoefend. De functies betroffen het gebied van Cost Accounting, Treasury en
Management Information op de Financiële Accounting afdeling. In periode 1996 – 1998 ben ik
Restructuring Project Cost Controller geweest van het GOH3 project en het CDU4 project. Vanaf
2002 tot de datum van prepensioen in 2005 ben ik werkzaam geweest als Senior Accountant Financial
Accounts.
Op het vlak van pensioenen ben ik in 1991 in de BP Nederland beleggingscommissie pensioenen
benoemd, die tot taak had de performance van de pensioenverzekeraar (Aegon) te monitoren. Verder
was ik verantwoordelijk voor de vaststelling van de pensioenkosten en budgetten van de Raffinaderij.
Ook ben ik vanaf die periode, namens de werkgever, betrokken bij de vaststelling en uitvoering van
het pensioenbeleid van de Raffinaderij. Dit betrof onder meer de Nerflex-prepensioenregeling,
pensioenregeling 2003 en het opzetten van het Pensioenfonds per 1-1-2003.
Bij de oprichting van het pensioenfonds ben ik, als vertegenwoordiger van de directie, benoemd tot
penningmeester in het bestuur van het fonds. Deze functie heb ik tot mijn prepensioen datum bekleed.
Ik heb in de periode sinds 1991 een ruime ervaring opgedaan op het vlak van pensioenen door o.a. het
volgen van diverse cursussen en seminars. Sinds mijn pensionering ben ik de ontwikkelingen op het
gebied van pensioenen blijven volgen.
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Een vriendelijk woord kan kort zijn
en hoeft niet veel tijd te kosten.
maar de echo ervan duurt eindeloos.
Op 22-01-12 om 19:54 schreef Piet van Kessel

Beste Andries Molengraaf,
Na het uitkomen van je BP-boek "Tussen Koken & Kraken" dacht ik steeds: "ik moet die Andries toch
eens laten weten hoe opgetogen we zijn over zijn "BP Raf.–geschiedenis boekje." Het was indertijd
bijzonder om mee te maken hoe lastig je het vond om al die technische uitdrukkingen van de
raffinaderij te begrijpen en je eigen te maken. Maar het is je gelukt en de medewerkers aan je boek zijn
dan ook erg over je inzet en resultaat te spreken.
Nu weet ik uit ervaring dat techneuten niet snel met een complimentje uit de bus komen, dat is
kinderachtig en "Hij begrijpt dat toch wel" is de algemene gedachte. Maar nu alle "Seconers" met de
Kerstdagen in jouw werk hebben zitten lezen wil ik je graag laten weten dat we erg content zijn met
dat schitterend overzicht van de geschiedenis van de BP Raffinaderij.
Groeten Piet van Kessel

Een dag later…………

Beste Piet

23/1/2012

Kippenvel, dat kreeg ik van jouw ontzettend attente mailtje. Heel erg
bedankt voor je complimenten. Het was een intensief project. Want ik wist
van tevoren echt helemaal niets van de materie. Maar uiteindelijk, na
flink wat zwoegen, lezen, doorvragen en schrijven, kreeg ik het in de
vingers en voelde het inderdaad alsof ik een beetje een BP'er was
geworden. En nog, als ik langs een groengeel tankstation rijd, denk ik
altijd even aan jullie, vooral aan de allereerste bijeenkomst, toen
ik met rode oren en een bonkende kop voor het eerst al die vaktermen en
technische taal over tafel hoorde gaan, waarna ik dacht: hoe moet ik
hier ooit chocola van maken? Blijkbaar is het toch gelukt.
Ik heb het boekje met heel veel plezier geschreven en heb ook genoten
van de gesprekken met jullie. Ik vond het allemaal heel erg leerzaam.
Het ga je goed, Piet. En wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
Doe de andere mannen de groeten.
Oh ja: van Klaas kreeg ik overigens onlangs ook een bijzonder attente
mail.
Dus er zijn meer techneuten in staat om complimenteus te zijn, haha.
Met vriendelijke groet,
Andries Molengraaf www.molengraaf.nl
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BPRR krijgt nieuwe buren
In 2011 heeft de Haven van Rotterdam, na een openbare aanbestedingsprocedure, het bedrijf Shtandart
geselecteerd voor de bouw en exploitatie van een nieuwe tank terminal op de 'Kop van de Beer',
projectnaam Terminal Europoort West (TEW). Shtandart is een samenwerking van twee partners
namelijk de Summa Group en VTTI, die respectievelijk voor 75 procent en 25 procent aandeelhouder
zijn. TEW zal worden gebouwd op twee dicht bij elkaar gelegen nog braakliggende terreinen; de
noordelijke locatie grenst aan het Caland Kanaal, de zuidelijke locatie aan de Dintelhaven, grenzend
aan het terrein van BP Raffinaderij Rotterdam. Na de vergunning- en ontwerpfase, kan de bouw naar
verwachting in 2013 beginnen, uitmondend in een start van de operaties in 2015.
Shtandart heeft als doel om de percelen zo
volledig mogelijk te gebruiken. Op dit
moment voorziet men ongeveer 3,2
miljoen kubieke meter opslagcapaciteit te
realiseren, waarvan 2,3 miljoen kubieke
meter voor ruwe olie en de rest voor
olieproducten zoals diesel en stookolie.
Ruwe olie zal voornamelijk vanuit de
Russische zeehaven Primorsk (bij St.
Petersburg) via de Finse Golf, de
Baltische- of Oostzee, Skagerrak, Kattegat
en de Noordzee naar de nieuwe terminal in
Rotterdam worden vervoerd met daarvoor
speciaal ontwikkelde olietankers. Afvoer
zal plaatsvinden zowel per zeeschip, als
per binnenvaartschip en per pijpleiding.
Het wordt niet uitgesloten dat de nieuwe
terminal in de toekomst ook ruwe olie vanuit andere Baltische havens zal ontvangen. Regionale en
lokale raffinaderijen, evenals andere marktpartijen, worden gezien als afnemers van de in Rotterdam
aan te voeren Urals olie. Deze nieuwe ontwikkeling versterkt het belang van de Rotterdamse haven als
leidend logistiek centrum voor de internationale oliehandel.
Voor een optimale aan- en afvoer
naar de nieuwe terminal, realiseert
het Havenbedrijf Rotterdam een
insteekhaven voor zeeschepen en
kades voor binnenvaartschepen.
De ontwikkeling van nieuwe
haventerreinen, zoals het TEW
project, past in het streven van het
Havenbedrijf de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven
te
versterken
als
logistiek
knooppunt én industriecomplex
van wereldniveau.
Op 20 oktober 2011 werd in
Moskou, in aanwezigheid van de
Russische president Dmitry Medvedev en de Nederlandse premier Mark Rutte, tijdens een speciale
ceremonie een langdurige overeenkomst tussen het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Shtandart TT
B.V. ondertekend.
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Brand op de Ronastar (2)
Ik zag in de laatste Seconer-nieuws die reactie van Sara op het artikel over
die grote knal. Ik heb ook nog wel iets.
Ineke en ik waren, vroeg in de avond van 15 juni 1965, aan het tennissen in
Vlaardingen. We kenden elkaar nog maar pas maar vonden toen dat tennis
opeens niet zo belangrijk. We stopten ermee en reden naar Hoek van Holland
waar we een poos naar de passerende schepen etc. keken.
Om een lang verhaal kort te maken: we vonden elkaar wel lief en dat gevoel
werd steeds erger. Laat in de avond bracht ik haar thuis en ging naar mijn
eigen kamer.
Toen ik net thuis was: die geweldige dreun!
Die knal was voor ons het startsein van een mooie tijd want een half jaar
later zijn we getrouwd en hebben het nu nog steeds heel goed samen.
Huib Marsman

Uw partner gaat naar een verpleeghuis
Zolang u samen in één huis woont, ontvangen u en uw partner allebei een AOW-pensioen voor
gehuwden. Dat is 50 procent van het netto minimumloon. Als uw partner langdurig in een
verpleeghuis woont, kunt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen. U krijgt dan beiden
een AOW-pensioen van 70 procent van het netto minimumloon. LET OP! Het aanvragen van een
AOW-pensioen voor alleenstaanden lijkt gunstig, omdat u en uw partner een hogere AOW krijgen.
Het is niet voor iedereen voordelig om een AOW-pensioen voor alleenstaanden aan te vragen:
•
•
•
•
•

U gaat waarschijnlijk meer belasting betalen.
Uw partner gaat een veel hogere bijdrage betalen voor AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van deze bijdrage
vast.
U krijgt misschien minder zorg- en/of huurtoeslag.
Mogelijk heeft het ook gevolgen voor uw eventuele bedrijfspensioen.
Bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW.

Neem voor meer informatie hierover contact op met de Belastingdienst, het CAK, eventueel uw
pensioenfonds en ga voor informatie en advies naar het vakbondscentrum bij u in de buurt. Pas daarna
kunt u bepalen of het voor u voordelig is of niet.
Goed om te weten: Als u kiest voor het alleenstaandenpensioen, dan kan dit daarna, zolang uw
partner is opgenomen in het verpleeghuis, niet meer worden teruggedraaid.
(Overgenomen uit: Ouderenwijzer FNV Bondgenoten)
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LEVENSLOOP ………..
een woord dat tegenwoordig nogal actueel is.
Levensloopbestendig wonen bijvoorbeeld, zeker voor onze
leeftijdsgroep kan dat actueel zijn. Bij tijd en wijle maak ik mezelf
er ook wel eens druk om, maar de huizenmarkt is ook niet meer
wat het geweest is en dus laat ik het voorlopig maar zo.
Door Rob van Breda
Laatst had ik het er eens over met een woninginrichter bij ons in de buurt. Niet verhuizen adviseerde
hij. Nooit aan beginnen…. Ja, maar zei ik, om hem uit z’n tent te lokken. Als je nou héél oud en
krakkemikkig wordt wat dan? Gisteren zei hij, had ik hier een stel mensen van boven de vijfentachtig.
Ze kwamen een nieuwe bank kopen. Het gesprek kwam op hetzelfde onderwerp. Ze bleken nog te
wonen in een gewone twee onder éénkapwoning van drie verdiepingen met een tuin. Als wij s’avonds
naar bed gaan, had de man uitgelegd, dan gaan wij als volgt naar boven; mijn vrouw duwt mij omhoog
en ik trek haar in dezelfde moeite mee naar boven…. Geen centje pijn hoor.
Iets dergelijks zegt ook dat oudere echtpaar bij onze watersportvereniging. Ze zijn in de tachtig en
zeilen nog regelmatig op zee. De vrouw is gedeeltelijk blind en kan dus het kompas niet meer aflezen
en dan is koershouden er niet meer bij als zij aan het roer zit. Ze hebben dan ook een stuurautomaat
gekocht zodat hij ook zo nu en dan z’n handen vrij heeft om te navigeren of iets te eten. Dat gaat al
jaren prima. Ik vroeg de man een keer naar het geheim van zijn sportieve tijdsbesteding op zijn
leeftijd. Zoals zij dat deden leek me voor mezelf een prima voorbeeld. Je moet gewoon bezig blijven
zei hij. Nergens bij nadenken en gewoon doen of je veertig bent. Als iets niet meer lukt, dan is het
vroeg genoeg dat je daar op dat moment achter komt. Je merkt het vanzelf wel. Als je niet teveel
nadenkt over wat je doet, gaan dingen veel makkelijker. Dus vooral niet stoppen want dan wordt het
weer moeilijker om weer ‘aan te haken’ Dan lijken er opeens allerlei barrières te zijn die je vroeger
niet eens zag. En dat is waar.
Problemen en bezwaren creëer je vaak zelf in je eigen hoofd als je ergens goed over gaat zitten
nadenken. De meeste problemen ontstaan tussen je oren. Zogenaamd onnadenkende / impulsieve
mensen blijken in het algemeen vaak onverwacht ver te komen als ze ergens aan beginnen. Nu wil ik
hier geen lans breken om je zomaar onnadenkend in allerlei avonturen te storten, maar een typisch
kenmerk van ouder worden is dat je meer ervaring hebt en dus weet waar het eventueel fout zou
kunnen gaan. En als je dan ook nog eens alle tijd hebt om daar over na te denken (en dat hebt u) dan
worden de leeuwen en beren op je weg vaak groter dan ze in werkelijkheid zijn en dat werkt weer
sterk remmend op je plannen en ondernemingslust en vaak kom je daardoor helemaal nergens.
Dit zijn natuurlijk allemaal overpeinzingen van een jonkie. Nog geen vier jaartjes met pensioen en dan
kom je als pensionado nog maar net kijken. Dat is trouwens nogal betrekkelijk, heb ik me bedacht,
want het hele leven is een opeenvolging van diverse fases. Misschien kunt u zich nog herinneren dat u
door uw moeder voor het eerst naar school werd gebracht. Je was met wat andere kinderen in je klas
toen de jongste van de school. Een ukkepukkie in de ogen van de anderen. Een jaar later keek je al
weer met enig dedain naar de kinderen die op dat moment voor het eerst voet in het klaslokaal zetten.
Je voelde je ten opzichte van hen al een hele Piet. Zat je eenmaal in de zesde klas, dan was je voor je
gevoel al zo’n beetje de baas van de school. Alle andere kinderen waren jonger, kleiner en dus minder
dan jij. Maar…. dan ging je naar de middelbare school en waren de rollen opeens volledig
omgedraaid. Je was opeens wéér de jongste en de kleinste (een brugpieper heet dat geloof ik).
Zo is het de rest van je leven verder gegaan. Je diensttijd, beginnen als oliebol en eindigen als ouwe
stomp, je eerste baan en je tweede. Elke keer weer als jongste bediende aantreden om aan het eind van
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die fase als ervaren rot afscheid te nemen. Nu denkt u misschien, ach ja, das war einmal. Die
toestanden heb ik gelukkig allemaal achter de rug. Maar zo is het natuurlijk niet, want ook de stoptrein
van uw leven rijdt nog steeds verder door.
Zo zijn er voor u ook nu nog een paar nieuwe haltes mogelijk, ik noem er maar een paar. Het
levensloopbestendige-aanleunappartement (als het écht niet meer lukt om die trap op te komen) en dan
eventueel
het
bejaardenhuis.
Ook
dáár treedt u weer als
relatief jonkie aan want
de échte senioren zitten
daar! En dan is daar,
uiteraard
afhankelijk
van uw persoonlijke
overtuiging, nog die
laatste halte. Deze is op
een
vooralsnog
onbekend station waar
u weer als jongste
reiziger arriveert.
Ik zou daar wel eens
om de hoek willen
kijken want ik ben
reuze benieuwd …..….

Kascontrole
Op 7 maart jl.om 13.30 heeft de kascontrole plaats gevonden in het nieuwe
Kantoorgebouw van BP Raffinaderij Rotterdam in Europoort.
Deze keer waren de kascontroleurs, de heren Bert Hazenoot en Peter van
IJperen.
Na zich intensief door het cijfer materiaal geworsteld te hebben, waarbij geen
onregelmatigheden werden vastgesteld, zijn de jaarcijfers door genoemde
heren goedgekeurd.
Met dank aan de kascontroleurs kan uw penningmeester weer een jaar vooruit.
De Penningmeester, Piet Timmers.
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Texaco, BP, Nerefco en het spoor
Doorgaans hebben mijn herinneringen een binding
met het water, dat zal worden veroorzaakt door mijn
afkomst. Noem het maar erfelijke belasting.
Door Klaas Kuipers
Lang niet alle producten verlaten de raffinaderij via
het water, een gedeelte daarvan gaat en ging via het
spoor. En daar is met wat gepeins en hulp van
anderen ook wel iets over te vertellen. Gelijk maar
een woord van dank aan Henk Kolkman die een 8tal foto's leverde. De plaatjes van de Unilok die
verderop in het verhaal zijn afgedrukt komen van
zijn website www.industriespoor.nl. We laten het
verhaal op Europoort beginnen, dan kan ik uit eigen
herinnering putten en komen vanzelf de andere
locaties voorbij. Daar maken we dan, eventueel met
hulp van anderen, wel een flash back. Er zullen in
het verhaal ongetwijfeld “gaten” vallen, maar die
kunnen zeker met reacties van lezers, worden
gedicht.
Toen ik in 1972 kennis maakte met de raffinaderij op
Europoort waren de spooractiviteiten daar goed te
overzien. Er was zegge en schrijve één laadplaats en
daar laadden we zelfs twee producten, butaan en
propaan. Deze laadplaats lag aan de Oostkant van de
units en iets Noordelijker langs het hek naast de
Markweg was een opstelspoor met wissels om met
de locomotief langs de opgestelde wagons te
kunnen. Aan het eind van de rails was een stootblok.
De wagons werden bij het opstelspoor aangeleverd
en opgehaald door NS. Aan de Westkant van de
laadplaats liep het spoor nog een eind door richting
units, met op het eind ook een stootblok.
De wagons werden op gewicht geladen en stonden
tijdens het laden op een mechanische weegbrug. De
weegbrug was gesplitst in een lang en kort deel. Om
te voorkomen dat weggelekt LPG in de kelder onder
de brug zakte, was de brug rondom voorzien van een
soort slab, die met de onderkant in een goot met
water hing. Met een peilstokje konden we het
waterniveau in de goot peilen. Lange wagons (4assers) namen de gehele weegbrug in beslag. Korte
wagons (2-assers) konden op een kort deel worden
gewogen. Per belading werd er twee keer gewogen,
voor en na. De wegingen werden geprint en aan de
hand daarvan het geladen gewicht berekend. Er zat
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voor de belading altijd wel restlading in de wagon en
je moest opletten dat je de voor-weging niet
gebruikte als ledig gewicht. Het ledig gewicht was
vermeld op de wagon en het maximale te laden
gewicht ook. Ik meen me te herinneren dat er voor
het maximale gewicht zelfs 3 klassen waren. Per
product dat er geladen mocht worden stonden die
gegevens op een klapbord.
Om de wagons aan te koppelen stond er een
laadarmpje. Vanaf dat armpje was er ook een
verbinding met een leiding om de wagon af te
kunnen venten. In de laadleiding zit net voor de
laadarm een Flow Excess Valve (FEV), dat is een
klep die ervoor moet zorgen dat bij een te grote
doorstroomsnelheid de laadleiding wordt afgesloten.
Dat zou kunnen gebeuren bij breuk van de laadarm.
Het ding werkt ook wanneer bij het opstarten van de
belading de afsluiter aan het eind van de laadarm te
snel wordt geopend. In de wagon zit een
zogenaamde bodemklep, die ongeveer dezelfde
functie heeft.
Gelijk maar een anekdote met betrekking tot het
wagon laden. We zouden wagons gaan laden en de
eerste wagon was al aangesloten. Op een gegeven
moment werd er assistentie gevraagd omdat men
niets in de wagon kon krijgen. Alles nagelopen, ook
de FEV, maar niets kunnen vinden. Een paar keer de
laadpomp gestart en overal waar er druk moest
komen was dat af te lezen. Maar het gewicht van de
wagon veranderde niet. Gelukkig stonden er meer
wagons, die konden worden geladen. We koppelden
de onwillige wagon af en toen viel ons de oorzaak in
handen. Zat er een pakking zonder gat erin tussen de
flenzen. En dat zie je vanaf de buitenkant niet! De
operator zat er nogal mee, maar laten we het maar op
een practical joke van de voorgaande shift houden.
Om de wagons tussen het opstelspoor en de
laadplaats heen en weer te bewegen hadden we een
Unilok. Een locomotief kon je het eigenlijk niet
noemen, maar het was wel een inventieve creatie.

kon je het voertuig hydraulisch klem zetten onder de
buffers van de wagon.
Er zat een Perkins dieselmotor in die je moest starten
met een hydraulische “accu”. Eerst een tijdje druk
pompen met een handpompje, dan starten. Lukte dat,
dan had je veel lawaai maar weinig snelheid.
Vooruit, naar de laadplaats, had hij vier
versnellingen en achteruit, naar het opstelspoor drie.
Wanneer je op weg was om lege wagons te halen
moest je niet naar z’n 4 schakelen, want dan ging je
opeens de andere kant op. Een op de buffer
meerijdende collega heeft dat geweten, die lag
opeens tussen de rails. Maar weer van geluk spreken
dat het de goede kant op ging. Bijnaam van het
apparaat was: “Het gele brulbeest”.

Kon zowel op de weg als op het spoor rijden. Helaas
is er geen foto meer beschikbaar, maar vanaf het
internet hebben we toch een plaatje met een schema
hoe het ding werkte. Er was in de buurt van de
weegbrug een soort overwegje, waar de Unilok van
de straat op het spoor kon worden gereden.
Om een beetje druk op de aandrijfwielen te zetten

Uit bovenstaande blijkt dat het geen operator
vriendelijk gereedschap was en na de zoveelste
happening werd er een streep onder het Unilok
verhaal gezet.

Maar we hadden natuurlijk wel iets nodig om de
wagons te verkassen. Daarom kwam er een
Carpuller, oftewel een lorrie op de rails, die met
staaldraden en een lier heen en weer te bewegen
was.
De lier, die de draad met lorrie bewoog stond vlak
bij de battery-limit van CDU IV en was te bedienen
vanaf een paal met drukknoppen bij de weegbrug.
Eén en ander hield wel in dat NS de wagons bij de
weegbrug moest halen en brengen. Soms gebeurde
het dat de wagons net te ver weg stonden en dan kon
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remmen. Aan
beide
kanten
zaten
ook
dodemansknoppen, wanneer die niet werden
bekrachtigd ging automatisch het gas eraf en de rem
erop. Omdat ze bij Dow ook in de plant werd
gebruikt was ze voorzien van een gasalarm.
De trainingsdag was zo voorbij en vol belangstelling
keken we uit naar de dag dat ze op Europoort
verscheen. Bij Dow werd ze nog gauw in de BP
kleuren (geel met groen) gespoten. De rit van
Terneuzen naar Europoort, waarvoor ze helemaal
over Antwerpen moest, maakte ze op eigen kracht.
Een DOW machinist reed de machine onder het
toeziend oog van een NS piloot naar de raffinaderij.
Nadat de locomotief in Europoort was aangekomen
werden in alle shiften drie collega’s getraind om er
mee te werken.

de Carpuller er niet bij. Leenden we even de trekker
bij een van de contractors en trokken daarmee de
wagons op hun plek. De eerste keer dat het nodig
was dachten we dat wel met een Dafje te kunnen
doen, maar dat gaf veel rookontwikkeling en kostte
een paar aandrijfriemen. De Carpuller was redelijk
operatorproof waardoor er weinig valt te vertellen
over de periode tot begin jaren 80.
Toen kwam er op Europoort een Cat Cracker die af
en toe een wagon met Fluorwatersof nodig had. De
locomotieven van de NS waren niet uitgerust om in
een raffinaderij te opereren, zodat er werd
uitgekeken naar een echte locomotief. DOW in
Terneuzen had er één in de aanbieding en die werd
gekocht. Men leverde er een dag training bij en met
vijf man togen we naar Terneuzen. Daar maakten we
kennis met een 20 jaar oude Henschel locomotief
van het type DH240B. De locomotief was in de
jaren 1961 en 1962 in bedrijf op de Hoogovens te
Velsen en van 1962 tot 1968 reed ze op het
emplacement de Rietlanden in Amsterdam (foto hier
onder). Vanaf 1968 had ze dienst gedaan bij Dow in
Terneuzen.

Teneinde de eerder genoemde wagons beladen met
Fluorwaterstof naar de Alkylatie unit te kunnen
verplaatsen, kreeg het spoor op Europoort een
aftakking naar de Cracker. Om te voorkomen dat er
per abuis een trein richting Cracker reed, werd
halverwege op dat spoor een met water gevulde
wagon geplaatst en uiteraard op de rem gezet.
Het kostte veel zelfbeheersing om geen plezierritjes
met de lok te gaan maken. Iedereen was
nieuwsgierig en wilde graag een ritje op de bok
meemaken. De 240 PK motor wilde wel en je had zo
de vaart erin. Jammer dat het aantal wagons dat op
het opstelspoor paste maximaal 5 was. Soms
kwamen er 10 wagons en werden er een aantal voor
de bufferwagon op het FCCU spoor gestald.
De lok was op z'n best als deze flink moest werken.
Er kwam dan een luid gebrom uit de pijp en de
turbine van de drukvulling begon lekker te fluiten.
's Winters was het wel eens een crime om het beest
te starten. Doordat je er maar kleine stukjes mee
reed zat er dan vaak nog zomergrade diesel in de
tank en daardoor verstopten de brandstoffilters.
Ook merkte je dat de lok geen vaste baas had.
Daardoor werd er niet op gelet of bij het parkeren de
koelwaterverwarming werd bijgezet. Desondanks

Het was een fijne machine om op te rijden. Ze had
twee versnellingen die je alleen bij stilstand
handmatig kon schakelen. Daarnaast ook een
automatische versnellingsbak met drie versnellingen.
De maximum snelheid bedroeg 60 kilometer per uur.
Aan weerszijden in de cabine kon je gas geven en
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hadden we er 10 jaar een beste lok aan. Daarna is er
iets gebeurd, waardoor het aandrijfwerk uit balans
raakte en ze onder het rijden begon te schommelen.
Op een dag liep ze op een wissel twee maal uit de
rails en was het over met de Henschel. Ze verdween
naar een Brandweer trainingscenter in Vlissingen,
waar ze nog tot 1999 bleef rijden. Uiteindelijk is ze
in 2003 gesloopt.

land kom je er langs de Welplaatweg. De aanvoer
van product geschiedde per zeeschip terwijl de
afvoer per binnenvaartschip, tankauto en
spoorwagon plaats vond. Ten behoeve van het
rangeren van de wagons kocht BP een Deutz
locomotief van het type KS55B (K = Kleinlok; S =
Stangen; 55 pk; B = tweeasser). Het Deutz
fabrieksnummer is 57179. De machine is gebouwd
in 1961 en had een motor van het type 4L514,
luchtgekoeld.

Midden 80-er jaren maakte de Henschel een trip van
Europoort naar de Botlekbrug om te poseren voor
een foto op een BP Raffinaderijkalender. Op het
Botlekdepot werd een drietal wagons opgepikt.
Gelukkig hebben we van dat uitstapje een foto
opgeduikeld. De machinist is goed te herkennen.
Ook nu moest er een NS piloot mee en vooraf werd
het profiel van de wielen gekeurd.

In de begin jaren was het op de Botlek druk met
wagonbelading. Er zijn foto's dat op alle sporen
wagons staan, maar door de jaren heen minderde dat
en midden 80-er jaren hield het helemaal op.
Even een tussendoortje, want het is ook wel leuk om
te vernemen waarheen die wagons gingen en jullie
weten, ik heb nu eenmaal iets met de scheepvaart.
Even een stukje bericht van Hans Huijzer, die bij BP
op de vloot voer.
Bedankt voor de mooie foto van de haven van
Delfzijl met daarop de BP Holland 22.
Deze was vast gestationeerd in Delfzijl voor
kustvaart, visserij en wat binnenscheepvaart.
De hoofdmoot was visserij welke beleverd werd
door de tussenpersoon Hoekman uit Urk.
De boot lag vast gestationeerd in Farmsum en had
zijn ligplaats recht voor de deur van café
Scheepvaart. Ik heb daar 2 x 2 weken afgelost en
had dan kost en inwoning in dat café bij Piet van der
Starre.
De 22 ligt daar op de foto in de buiten haven. Achter

Op de Botlekbrug, met als machinist is Siem
van der Graaf.

Gelukkig hadden we de carpuller nog, dus kon de
LPG belading gewoon doorgaan. Wel moesten we
iets anders bedenken voor de HF wagons die naar de
Cracker moesten. Maar we hadden op Nerefco
Botlek nog een kleine Deutz locomotief staan.
Tijd voor de eerste flash back.
In 1960, lang voor de start-up van de raffinaderij,
heeft de BP Handel Maatschappij het Botlek depot
laten bouwen, gesitueerd op de hoek van de 3e
Petroleumhaven en de centrale Botlekgeul. Over
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die brug is ook nog een haven. Daar ging ik zelf
bunkeren rechtstreeks uit een spoorwagon. Die
bestelde ik dan voor 15.00 uur in de Botlek en de
andere dag werd hij afgeleverd. Slang aan koppelen
en hij liep van zelf leeg.
Tot zover Hans zijn bijdrage.

Electric, bouwnummer 29902. Ze deed dienst tot
1969 en bleef nog tot 1987 (als reserve?) staan.
Uiteindelijk kwam ze via een handelaar terecht bij
de Stoomtrein Goes Borsele. Daar kreeg ze het
nummer SGB 23 met de naam Otter. Daar hadden ze
al zo’n zelfde lok die bij Hoogovens vandaan kwam.
Die heeft het nummer SGB 22, met de naam Bever.
In 2007 is SGB 23 gesloopt en zijn de onderdelen,
o.a. de assen, gebruikt voor de Bever.

Het laatste product dat we te Botlek regelmatig
laadden was White Spirit, een verdunningsmiddel
voor verf.
In 1987 kregen we nog eens de kans om met de
kleine Deutz een huzarenstukje uit te halen. Op de
Rijn raakte in de mist een duwcombinatie dwars
voor de brug bij Karlsruhe, de schepen zonken en de
rivier was een paar weken versperd. Daardoor wilde
BP opeens treinen met benzine laden voor
Zwitserland en de vraag was of wij daar op de
Botlek kans toe zagen. Door een paar tanks van
product te wisselen kregen we toegang tot de
wagonbelading. Door de wagons strategisch op te
stellen konden we met de kleine lok toch de trein
laden en vertrek gereed zetten. De White Spiritmeter
werd snel overgebouwd in de benzineleiding en daar
gingen we. Voorwaarde was wel om het in het
weekend te doen. Anders zou de autobelading er
teveel door worden verstoord. Daarna werd het stil
voor de kleine Deutz locomotief, totdat we haar in
1992 opeens konden gebruiken op Europoort. Na de
Henschel was het wel even behelpen en eigenlijk
werd ze veel te weinig gebruikt. Daardoor
verwaterde het toezicht en kwam je er soms na
maanden achter dat de druppellader op de accu niet
werkte.

Foto in 2004 genomen door R. v. Meer van SGB.

In 1999 kwam de Deutz locomotief van Nerefco
Pernis over naar Europoort en kon het kleine
Deutzje aan een welverdiende rust beginnen. Het
werd geschonken aan de Belgische vrienden van het
spoor te Baasrode.
En daar rijdt ze nog steeds rond onder de naam
Patricia. Dit jaar (2012) wordt ze gerestaureerd.

Tijd voor een tweede flash back.
Vanaf 1969 reed op de Chevron/Texaco raffinaderij
te Pernis een Deutz locomotief van het type
KG230B. Helaas heb ik geen gegevens voor wat
betreft de producten die door de jaren heen in Pernis
werden verladen. Wel herinner ik me dat het laatste
product gasolie (G99) voor de NS was.
Inmiddels draait deze lok alweer 13 jaar op
Europoort. Daarvan zijn op Youtube zelfs filmpjes te
bewonderen. In 2009 werd het remsysteem
vervangen en kreeg de lok een nieuwe vooras. De
lok rijdt nog steeds in de kleuren, die ze ook op
Pernis had maart er zitten nu wel een paar BP
Stickers op.
Buiten de Unilok, die veel te licht was voor het werk
wat ze moest doen en het maar 10 jaar vol hield,
blijken de andere locs toch een lang leven te hebben.

In 1949 begon de Caltex raffinaderij met een
dieselelektrische locomotief, fabricaat General
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Voor de GE turven we 58 jaar.
Voor de Henschel tellen we van 1961 tot 1999 38
jaar. Ze is in 2003 gesloopt.
De kleine Deutz van Botlek begon een tweede leven
in Baasrode en wordt daar gerestaureerd. Is
inmiddels meer dan 50 jaar oud en heet Patricia.
De grote Deutz in Pernis

Ze is te bekijken op:
http://www.stoomtrein.be/diesellocomotieven/
De grote Deutz van Pernis is inmiddels 44 jaar en
doet nog steeds dienst. Recentelijk zijn er van het
rijden met deze lok een aantal filmpjes gemaakt die
te zien zijn via:
http://www.youtube.com/watch?v=GuTGz3UtfUA&
lr=1
http://www.youtube.com/watch?v=s4pyeg5bqJc&fe
ature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DFWcDhY6cc0
&feature=related

De grote Deutz in Nerefco kleuren

De grote Deutz in Europoort
Hierboven de Henschel in Vlissingen

Lees van ‘links naar recht’ en van ‘rechts naar links’
lol
negen
parterretrap
meetsysteem
Koos u de garage dus ook?
Baas, neem een racecar, neem een Saab.
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"Zo heeft elke foto zijn verhaal"
Stond er bij de pasfotoserie in de vorige "Achteruitkijkspiegel" van SeconerNieuws genoteerd.
Bij Martin Berens maakten de foto's een reeks herinneringen los die hij graag
met ons wil delen en ..… dat is natuurlijk precies de bedoeling van deze rubriek.
Herinneringen moeten gedeeld worden, dat geeft dubbele vreugd, zegt het
spreekwoord.
Dus beste lezers, schiet u een leuk of bijzonder voorval te binnen, hou hem niet
voor uzelf. Mail, schrijf of bel dan komt 't in de krant, dat is leuk voor iedereen.
De mijmeringen van Martin zijn hiervan een mooi voorbeeld!

’s Hertogenbosch, januari 2012

OR herinneringen
Door Martin Berens

Bij het doorlezen van de laatste Seconer werd ik blij verrast door een aantal foto’s uit de ouwe doos.
Volgens Piet van Kessel waren deze foto’s met een paperclipje aan elkaar verbonden omdat ze
wellicht spelers waren geweest tijdens de joint venture met Texaco Raffinaderij, waaruit later Nerefco
is ontstaan. Nu denk ik niet dat dit de reden is geweest dat de foto’s bij elkaar waren gebonden. Ik
denk gewoon dat het toevallig pasfoto’s waren van OR leden door de jaren heen.
Maar toch schieten de herinneringen als kometen door het hoofd. Met de
meesten immers heb ik in een OR gezeten en anders heb ik op andere tijden
ermee te maken gehad. Ik kwam zelf in de OR nadat Wim Ouwerling er mee
stopte vanwege zijn nieuwe drukke baan op planning. Voorzitter was toen
Harry Holzhauer terwijl Leo Spelt de secretaris was. En Leo ging er dan ook
vol voor. Immers alles wat Leo deed was groots. Hij was dan ook de aanzet
voor mijn juridische studie. Terwijl ik nog liep te dubben of ik mijn colloiqum
doctum (toelatingsexamen) zou doen was hij maar alvast zonder dat
toelatingsexamen begonnen aan de studie. En als je Leo hoorde was hij
eigenlijk op dat moment al afgestudeerd. Dat hakte bij mij de knoop door en
ben ik ook maar begonnen.
Maar Leo begon op dat moment ook een adviesbureau dat volgens zijn zeggen zeer goed liep. En naar
eigen waarneming liep het dan ook goed. Maar Leo was een man zonder remmingen. Hij kon nooit
nee zeggen en dat is hem opgebroken. In de volgende OR kwam Simon Speets aan bod als voorzitter.
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Hoe hij was als technicus weet ik niet, maar als team builder heb ik geen betere gekend. Dankzij zijn
manier van werken, konden we weer op een normale manier praten met de directeur.
En wat te denken van Teus van Houwelingen. Hij kon alles, deze Gediplomeerd
hoefsmid. Altijd bedachtzaam sprekend. Maar ook hij begon aan zijn studie
Nederlands Recht. Ook hij studeerde af. Maar hij was niet alleen OR lid, hij was
ook operator én hij was ook nog wethouder in de gemeente Dirksland. Soms
denk ik wel eens dat wij hem zwaar hebben onderschat.
In onze periode was de OR ook de onderhandelingspartner voor de
arbeidsvoorwaarden. Samen met de OR van BP Amsterdam werd er dan met de
directie gesproken over de algemene verhogingen en andere
arbeidsvoorwaarden. De verhoudingen met de OR Amsterdam liepen niet zo
goed. Er was een levensgroot verschil in de zienswijzen. OR Rotterdam was van doorpakken terwijl
de OR Amsterdam meer van het bedachtzame slag was en graag wilde blijven praten. Maar goed, we
hebben toch de twee partijen samen weten te brengen voor een ontmoeting met de directeur BP
Nederland (hr. Strettel), waarbij Leen de Hoogh een grote rol speelde. Terwijl de chauffeur beneden
wachtte om de directeur naar de Engelse ambassade te brengen, bleven wij
doorpraten totdat we een goed resultaat hadden bereikt.
En wat te denken van de grote ritselaar, Frans Muller. Als er iets geregeld moest
worden, dan regelde Frans dat wel. Hij had vele contacten. En zo kon het
gebeuren dat tijdens een vergadering Frans tegen Koos Rinck vertelde dat er
weer een of andere nieuwe aanpak aankwam. Dat had hij namelijk de dag
tevoren gehoord van zijn contacten in Londen, terwijl Koos nog niet wist dat het
nieuws vrijgegeven kon worden.
En dan natuurlijk niet te vergeten Marijke van de Bosch. Onze veelgeprezen
toeverlaat voor de OR. Als je wat nodig had, Marijke wist het allemaal te
vinden.
Maar bovenal overheerst bij mij het gevoel dat door de
jaren heen de Ondernemingsraad bij BP (en Nerefco)
altijd een factor van belang is geweest. Dat had men niet
in de laatste plaats te danken aan een Gerard Kater die de
OR de plaats gaf in de organisatie waardoor zij goed
konden functioneren. OR lid zijn, betekende bij de
BP/Nerefco niet dat je afgeschreven werd, maar juist een aanbeveling. Denk
maar eens aan al die mensen die erin hebben gezeten: Rinus Poppelaars, Hans
Dumont, Piet Houtman, Ton Osephius en nog veel meer wier naam ik hier niet
zo een twee drie kan reproduceren. Allemaal harde werkers.
Ik hoop dan ook dat dezelfde stemming is gebleven en dat de OR nog steeds een rol van grote
betekenis blijft spelen. Voor een deel afhankelijk van de ruimte die je gegeven wordt door het
management, maar ook voor een groter deel afhankelijk van de wijze waarop de OR zelf haar plaats
invult.
Groeten, Martin Berends

Waarheid van de dag!
Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus.
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Licht in het donker (17)
Door Nico ter Horst
Met het in bedrijf stellen van de kustverlichting in Scheveningen werd definitief een streep gezet
onder het gebruik van steenkolen vuren voor de "verkenning" van de kust. Op Schokland heeft tot in
1854 een kolenvuur gebrand.
Elk jaar strandden er toch vele schepen op de Eierlandse gronden en in het bijzonder schijnt het jaar
1860 een rampjaar te zijn geweest.
Stukje merkwaardige informatie uit een eerdere periode.
Naar aanleiding van dat rampjaar schreef de heer N.I.Mouthaan, assuradeur over een bericht in de
"Hollandse Mercurius" van 1659, waar wordt geschreven dat een Dominee van het eiland Anholt
(tussen Denemarken en Zweden) gebeden zou hebben dat de voorbij varende Hollandse schepen, ten
profijte van de arme gezinnen, wel op zijn eiland mochten stranden(!).Verder schreef hij ook over
"valse lichten" * waardoor schepen strandden of zelfs vergingen.
In dat jaar raakten 164 Nederlandse schepen uit de vaart. De eerder genoemde heer Mouthaan was dan
ook zeer verheugd dat er op één van de Eierlandse duinen metingen werden gedaan, op last van de
regering, om daar een vuurtoren te plaatsen. In de loop van 1863 werd daarmee begonnen. Het werd
een stenen vuurtoren van 30 meter hoogte, staande op een duin van 20 meter boven gewoon hoog
water. Het werd een draailicht van de tweede grootte, dat om de minuut een schittering vertoonde.
Tegelijkertijd werd het draailicht op de BRANDARIS vervangen door stilstaand licht van de eerste
grootte en kreeg het licht op Vlieland een rode sector aan de westzijde en een duistere sector naar het
noorden. Voor de BRANDARIS lijkt dit een stap terug, maar de lichtsterkte werd groter. Mogelijk is
dit naast het plaatsen van een grotere lens ook toe te schrijven aan het gebruik van de in die tijd
nieuwe brandstof, de petroleum.
Een belangrijke verandering in de kustverlichting op de Waddeneilanden vond plaats op 1 november
1864, toen voor het eerst ook een groot kustlicht op Texel werd ontstoken, vanwege de gevaarlijke
Eierlandse gronden waar vele schepen vergingen. Het was namelijk moeilijk te bepalen waar het
schip zich bevond. In de jaren 1836-1850 liep het aantal gestrande schepen op tot zestig, met daarbij
het verlies van vele mensenlevens en scheepslading.
In plaats van een kustlicht werd ook gedacht aan het uitleggen van een lichtschip, maar dat werd juist
dáár, met het oog op de Noordwestelijke stormen, nogal riskant geacht. Bovendien had men geen
enkele ervaring met lichtschepen.
Tot en met de bouw van de vuurtoren op Texel is een beproefd systeem gebruikt: namelijk het
opmetselen, steen voor steen, met aan de basis meters dikke muren om de last van de bovenbouw
goed te kunnen dragen. Het was een tijdrovende wijze van bouwen, maar wel oerdegelijk. De vele
kerktorens die de eeuwen trotseerden zijn er het bewijs van. Om er een paar te noemen: Den Briel
(1462) Goeree (1512) en Westkappele (1470).
Maar er zouden er nog meer komen, want de hele kust moest worden voorzien van hoge torens, zodat
nergens een donker gat de mogelijkheid gaf dat een snel varend stoomschip, zoekend naar de kust het
strand zou raken. Het werd een kostbare zaak en met grote belangstelling werd gekeken naar wat zich
op dit gebied in Engeland afspeelde. Daar was de techniek namelijk al verder gevorderd; er werden al
veel constructies, zoals bruggen en viaducten, van gietijzer gebouwd.
Wordt vervolgd
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Het spiegelglas
Er leefde eens heel lang geleden
een boertje werkzaam en tevreden,
aan weelde was hij niet gewend,
een spiegel had hij nooit gekend.
En eens toen hij aan het spitten was
vond hij een stukje spiegelglas.
Hij nam 't in zijn vereelte hand
't zat onder 't vuil en onder 't zand.
Hij veegde 't aan zijn broekspijp af
en keek er in, en stond toen paf.
Mijn vader zei hij, sapperloot,
die is al vele jaren dood.

Dat wekte argwaan bij z'n vrouw
die het hare er van weten wou,
en zodra hij weer de deur uit was,
zocht en vond zij 't spiegelglas.

Mijn vader, och die goeie man,
hij is het en hij kijkt me an.
Hoofdschuddend stak hij 't in z'n zak,
en bekeek het thuis op zijn gemak.

Wat moet hij daarmee, peinsde ze,
er moet iets niet in orde zijn!
Zij wantrouwde zo haar goede Hein,
dat ze 't omkeerde en keek,
doch raakte toen geheel van streek.

En hij begon te overleggen,
wat zijn vrouw ervan zou zeggen.
Ze was wat bazig zijn Katrien
en zou er wel om lachen misschien.

Daar heb je 't nou, ik dacht het wel,
er is een andere vrouw in 't spel.
Mijn man, hij heeft geen hart in 't lijf,
waarom houdt hij van zo'n lelijk wijf ?

En omdat hij daar zo bang voor was,
verborg hij 't onder zijn matras.
Maar telkens ging hij er weer heen.
'Mijn vader', zei hij dan tevreên.

(Met dank aan Piet Gebraad)
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Rondje Raff.

Verhuizing HR Services
Aanleiding
BP streeft wereldwijd naar een kostenvermindering van 25% op het gebied van HR. Een belangrijke
stap om deze doelstelling te behalen is het samenvoegen van HR activiteiten waardoor HR processen
worden gestandaardiseerd en vereenvoudigd. De HR activiteiten die worden samengevoegd zijn de
personeels- en salarisadministratie. Met de implementatie van SAP HR is de basis gelegd voor een
gezamenlijk HR back office team voor de verschillende bedrijven van BP in Nederland. Het HR back
office team zal diensten verlenen aan alle actieve medewerkers, inactieve medewerkers en HR
Advisors van BP Raffinaderij Rotterdam, BP Nederland en BP Gas. Momenteel wordt er vanuit
Capelle reeds service verleend aan de medewerkers van BP Nederland, inclusief de terminal in
Amsterdam, BP Gas en Actomat.

Wat betekent dit voor BP Raffinaderij Rotterdam?
De HR Services afdeling van BPRR verhuist naar het kantoor in Capelle aan den IJssel en zal vanuit
die locatie de dienstverlening voortzetten. Alle andere collega’s van de afdeling HR&O blijven
werkzaam op de locatie in Europoort. De overgang naar het gezamenlijke back office team vindt
plaats in twee fases.

Waar staan we nu?
De salarisadministrateurs, Corno Oosterwijk en Radjin Bisesser, zijn per 1 januari jl. verhuisd naar
Capelle aan den IJssel. Door herziening en herstructurering van taken is Corno nu alleen
verantwoordelijk voor de salarisadministratie van BPRR. Om het overgangsproces goed te laten
verlopen, is besloten dat Radjin tot 1 mei 2012 één dag ondersteuning biedt aan Corno voor lopende
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zaken van de raffinaderij. Daarnaast is Radjin bezig met zijn inwerktraject voor zijn nieuwe rol als
salarisadministrateur van BP Actomat.
Onlangs is Veronique Potters gestart als HR Assistant binnen het HRS team. Zij heeft per 5 maart
2012 de verantwoordelijkheden van Liesbeth van Helden overgenomen als contactpersoon voor de
afdelingen Maintenance, Commercial Optimisation, E&C, Finance en HSSEQ. Pascalle de Bock blijft
verantwoordelijk voor de afdeling Operations. Veronique en Pascalle zullen per 1 april 2012 de
overstap maken naar Capelle. Om de overgang goed te laten verlopen blijft Andrea van Seeters tot 1
juli 2012 werkzaam op de raffinaderij. Vóór 1 april 2012 zullen alle medewerkers een brief ontvangen
over de effecten van de verhuizing van de HR Assistants voor de medewerkers van de raffinaderij. In
deze brief zullen eveneens de contactgegevens worden bevestigd.

Waar wordt nu aan gewerkt?
Er vinden op regelmatige basis bijeenkomsten plaats tussen de HR Advisors en HR Assistants om
afspraken te maken over de samenwerking op afstand na 1 april. Inmiddels zijn er diverse stappen
gezet in het verbeteren van interne HR processen om de communicatie en uitwisseling van informatie
vorm te geven. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de rolverdeling voor een correcte
mutatiestroom. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over praktische zaken zoals de verwerking van de
post en het archiveren van documenten in de personeelsdossiers.
Inmiddels worden ook de eerste stappen gezet om HR processen waar de medewerkers en Team
Leaders van de raffinaderij bij betrokken zijn te digitaliseren. Op dit moment vindt er een pilot plaats
binnen verschillende afdelingen voor een aangepast overplaatsings- en promotieproces. Het doel is om
het hard copy formulier met de benodigde handtekeningen te vervangingen door een digitaal
autorisatieproces. De eerste feedback die hierover is ontvangen vanuit de desbetreffende Team
Leaders is positief. Wanneer blijkt dat deze aanpassing succesvol is, dan zal worden gekeken of dit op
meer processen toegepast kan worden.
Wanneer de HR Services afdeling volledig is verplaatst naar Capelle aan den IJssel zal het
standaardiseren en vereenvoudigen van de HR processen voor alle bedrijven verder vorm krijgen.
Het uiteindelijke doel van deze organisatiewijziging is om te komen tot een volledig geïntegreerde HR
back office die in staat is om met standaard HR processen een uitstekende kwaliteit en service te
verlenen aan alle medewerkers.

Ten slotte
Wij realiseren ons dat een aantal zaken in de afgelopen periode niet is gelopen zoals dat zou moeten.
Dit is voor een deel toe te schrijven aan de, om diverse redenen, verhoogde werkdruk. Daarnaast zijn
we geconfronteerd met een aantal onvoorziene en soms niet correcte aanpassingen in SAP. Wij nemen
de nodige stappen om dit, daar waar nodig, te corrigeren en in de toekomst te voorkomen.
Voor aanvullende vragen, kunt u contact opnemen met Jolanda van Iersel, TL HR Services.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Besteman
Acting RTL HR&O
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“De tegenstellingen in Senegal zijn groot." schrijft Aad van Biezen.
"De rijken zijn de politici, de hoge ambtenaren en de geestelijkheid. Zij kunnen
zich veel luxe permitteren terwijl de grote meerderheid van de bevolking niet
eens naar de dokter kan.
Ik doe hier echt veel aan " goede werken" en toch voel ik me schuldig als ik mijn
gewonde hond een antibiotica kuur verschaf, verstopt in een leverpasteitje.

Brieven uit Senegal 19
Door Aad van Biezen.
Ons vee en ander gedierte
Met het houden van schapen zijn we nu definitief gestopt. Als de dieren los lopen in het vrije veld
hebben ze volop gras e.d. Maar deze schapen hebben zulke lange oren dat die door het gras slepen
tijdens het grazen. Dat zou niet zo erg zijn als er geen duizenden agressieve teken waren. Die maken
deze schapen gek van de jeuk en doodziek. Je moet ze elke dag controleren en de oogst aan
volgezogen dikke teken is tussen de 20 en 50 stuks per schaap. En uit hun lange diepe oren krijg je ze
niet te pakken. Hierom hebben we onze schapen maar weggedaan. Nu zitten ze met een touwtje aan
hun poot in een smerige zandstraat vol met afval bij een familielid. Ze zien er weer mooi en dik uit
want ze lijden niet meer aan teken. In plaats van gras bestaat hun dagelijks voedsel nu uit een mix van
10 kilo geweekt karton en een (1) kilo goedkope schapen Bix met soms 3 tot 5 pinda's erin.
Onze geiten hebben nergens last van en planten zich regelmatig voort. Zo erg zelfs dat we ondertussen
al 9 geiten en een ouwe bok hebben geconsumeerd. Een eigen bok is overbodig want er lopen
tientallen bokken los samen met onze geiten en die vinden elkaar wel zoals steeds weer is gebleken.
Ze scharrelen zelf hun kostje bij elkaar en als ze drachtig zijn of zogen dan krijgen ze als extra wat
Bix krachtvoer. Groente- en fruitafval versmaden ze ook niet en ze eten ook graag mango-,
sinaasappel-, en bananenschillen, dus variatie genoeg.
Waakhonden zijn een "must" voor
de nacht binnen de afrastering om
het gespuis met hun geblaf af te
schrikken. Onze twee honden zijn
waaks maar niet agressief tegen
mensen. Ze blaffen als gekken en
Afrikanen zijn in het algemeen bang
voor honden. Deze twee jongens
hebben onlangs voor het eerst
gepaard en nu is de boot aan. Het is
continu vechten met de andere reuen
om de teefjes. Ody onze kleinste
hond is de agressiefste tegen andere
honden. Hij pikt niks gaat gelijk de
strijd aan en wint meestal met
bloedende wonden. Hij is nu aan de
antibiotica die we verstopt hebben in
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een leverpastei. Als onze nachtwaker
Mgom zijn wonden verzorgt jankt hij
als een baby. Hij houdt zich koest want
hij weet dat hij na de pijn een
leverpasteitje krijgt.
Baan bij de overheid is vast werk
en vaste armoe
Elk contact met een ambtenaar kost
geld. In Nederland zouden we dit
smeergeld corruptie noemen, in
Senegal is het een onderdeel van de
maatschappij. Als buitenstaander geeft
al dat betalen aan vragende handen
ergernis en wij willen van tevoren
weten wat iets kost. Maar de salarissen
zijn zo laag dat de mensen er niet van kunnen leven. Een baan bij de overheid geeft vast werk, een
vast- laag inkomen en de mogelijkheid om de burger af te romen. Werk je als burger mee, dan heb je
meestal snel je documenten anders kost het nog meer geld en nog meer tijd. Ik heb zelf de
salarisstrook en de aanstellingsbrief gezien van een man die bij het reddingswezen van de kustwacht
zit. Hij werkt 12 uur op en twaalf uur af en eens in de 4 weken een weekend van drie dagen vrij. Zijn
maansalaris is 400 Dalassi dat is ongeveer € 42,-, tel uit je winst.
Een zak rijst van 50 kilo kost al € 30,- . Deze zak rijst is bestemd voor 60 keer warm eten in de maand
voor man, vrouw en 3 of meer kinderen. Meestal komt er ook nog een oude moeder of vader, een
broer zus of een werkeloze neef elke dag mee-eten. Deze maaltijden zijn volgens onze normen karig.
Zo'n maaltijd bestaat uit ¾ kilo gekookte rijst een wortel (peen), een stukje casave, ¼ van een klein
groen kooltje met doorsnede van ca.
15 cm. en wat stinkende gerookte
of gedroogde vis zo groot als twee
panharingen. Daarbij serveren ze
een uiensaus met fijngestampte
boombladeren, knoflook en scherpe
pepers. Dit is dan een maaltijd voor
acht personen mee-eters meegeteld.
Heel vaak koken ze wat royaler
maar dan eten ze maar 1 keer per
dag. 's Avonds laat wat koude
restjes als die er nog zijn want de
kinderen schuimen de keuken af en
eten alles op wat ze zien. Dat is
volgens mij de reden dat je hier
zoveel lange dunne meisjes van wel
1.80 cm ziet, slank als een den, die
eten echt maar 1 keer per dag. Geld voor de dokter, ziekenhuis of medicijn hebben ze niet. Is er een
medisch probleem dan gaan ze gewoon de familie, buren en Europese kennissen af om geld in te
zamelen. Er is wel infrastructuur d.w.z. alle medische mogelijkheden zijn er wel maar die zijn meestal
particulier. Heb je geen geld dan heb je geen toegang en geen hulp. Dan sterf je maar, dan ga je maar
dood, geen probleem, alles is in Allah's handen, El shallah, Allah Akbar, Allah is groot enz………..
Groeten: Aad van Biezen.
A.N. van Biezen
p/a Oosterheem 30, 9531 LB, Borger. (NL)
Senegal Tel.: 0221763467964
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Personalia
Met Pensioen :

Overleden :

Februari 2012

H. Smit
H. Pronk
W. van der Zwan

Maart 2012

F. Verbrugge
M. Vrolijk
J. de Wilde
J. Hehewerth
V. de Kok

April 2012

H.F. Scheuler
G. de Heer

6 Maart 2012

G. M. Althof-Kurver

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 juli 2012.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 juni aan:
Redactie seconer nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco

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

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

Klaas Kuipers

Rob van Breda

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

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

BESTUUR SECONER

BELANGRIJKE ADRESSEN

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

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

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

●

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

Piet Timmers, Penningmeester
Eemsteyn 1
4251 HM Werkendam
0183 502884
penningmeester@seconer.nl
Bas Roos, Administratie
Planetenlaan 105
3204 BR Spijkenisse
0181 616040
administratie@seconer.nl

●

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

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

●

Contactpersoon Personeelszaken BPRR
A.N. van Seeters:
Doorgeven van mutaties:
e-mail:andrea.vanseeters@ec1.bp.com
Telefoon 0181 259357
Postbus 1033
3180 AA Rozenburg

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