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BELANGENBEHARTIGING
Zonder denigrerend te willen zijn, moeten we eigenlijk vaststellen dat ons senioren contact een clubje
is van bij elkaar geharkte gepensioneerden, die als gevolg van door werkgevers in het verleden
genomen economische besluiten, in 1999 zijn samengebracht in de Stichting Senioren Contact
Nerefco, bij u beter bekend onder de naam Seconer.
Bij nadere beschouwing van ons deelnemersbestand zien we bijvoorbeeld mensen met een Pernis
verleden, die als werknemer op de loonlijst hebben gestaan van respectievelijk Caltex, Chevron, en
Texaco, via de fusie met BP in de Nerefco organisatie terecht komen. Toen in 2007 de fusie ten einde
kwam is daar voor de op dat moment nog actieven, een BPRR verleden bijgekomen.
Voor mensen uit de Europoort bloedgroep kan een vergelijkbaar verhaal worden gehouden. Een groot
aantal deelnemers heeft in eerste instantie een BP verleden wat in 1989 door de fusie met Texaco
overging in een tien jarige carrière bij Nerefco en uiteindelijk in 1999 uitmondde in de BPRR
organisatie.
Mede ingegeven door de huidige economische situatie en niet in de laatste plaats door de grote
verscheidenheid aan voormalige werkgevers, lijkt de vraag gerechtvaardigd wie nu precies voor welke
belangen opkomt. We schreven het al in ons vorige nummer, natuurlijk is er onze stichting Senioren
Contact die zich, daar waar mogelijk, inzet voor de collectieve belangenbehartiging en graag als
intermediair wil optreden tussen de niet actieve medewerker en het huidige BP management. Maar er
zijn meer organisaties die uw belangen behartigen.
Zo heeft u in het november nummer van Seconer-nieuws (jaargang 14 nummer 4) een bijdrage van
Huib Poolman kunnen lezen.
Lees verder op pagina 2.
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Hij vraagt in dat artikel aandacht voor de “Vereniging van Gepensioneerden Chevron Texaco”,
afgekort als VGCT en schetst in het bijzonder het belang van zijn vereniging, met name daar waar het
de pensioenbelangen van de voormalige Chevron/Texaco werknemers betreffen. Via onze website
www.seconer.nl kunt u dit artikel nog eens nalezen.
Een vergelijkbare belangenbehartiger is de “Vereniging van Oud BP Medewerkers” kortweg
aangeduid met VOBP. Deze club is in eerste instantie tot stand gekomen als vertegenwoordiger van
gepensioneerden van de BP Handelmaatschappij en pretendeert op dit moment de belangen van alle
BP gepensioneerden te behartigen. Twee mannen die daarbij een belangrijke rol spelen als
vertegenwoordigers in het bestuur van het BP-pensioenfonds zijn Piet Houtman en Jan Nieuwenhuize.
Daarbij dient vermeld te worden dat zowel Piet als Jan tevens lid zijn van het VOBP bestuur.
De vraag, wie bij het behartigen van uw belangen uw steun verdient, moet u natuurlijk zelf
beantwoorden, wij hebben met dit artikel alleen geprobeerd u daarbij een handje te helpen. Hoe dan
ook, met een lidmaatschap van VGCT dan wel VOBP, versterkt u in elk geval uw vertegenwoordiging
waar het uw pensioen betreft.
In navolging van het eerder genoemde schrijven van Huib Poolman treft u onderstaand een bijdrage
aan van Johan van der Steen, voorzitter VOBP.
Namens het Seconer bestuur,
Piet Bout

2.

Vereniging van Oud BP Medewerkers (VOBP)
Door Johan van der Steen, voorzitter VOBP
Wat is de VOBP?
VOBP behartigt de belangen van de BP gepensioneerden en vroeg gepensioneerden en van hun
nabestaanden. VOBP heeft een deskundig en ervaren bestuur en ruim 300 leden. VOBP
vertegenwoordigers hebben zitting in het bestuur van Stichting Pensioenfonds BP en het
Verantwoordingsorgaan en beslissen mee over uw pensioen.
Wat doet de VOBP?
Onze kerntaak is het behouden van koopkracht voor onze leden. Dit betekent dat we ons inzetten
voor waardevaste pensioenen en voor goede sociale zorgverzekeringen tegen aanvaardbare kosten.
Daarom zijn wij voortdurend in overleg met het pensioenfonds en met andere relevante partijen. Bij
koopkrachtbehoud moet u ook denken aan de AOW en de zorgkosten. Deze laatste twee worden door
de overheid bepaald. Daarom oefent VOBP samen met andere belangenverenigingen van
gepensioneerden druk uit op de politiek om ook op deze terreinen uw positie zeker te stellen.
Hoe staat het met onze koopkracht?
Het pensioenfonds streeft ernaar uw pensioen aan te passen aan de inflatie. De afgelopen jaren is het
fonds daar, in tegenstelling tot veel andere pensioenfondsen en ondanks de financiële crisis, goed in
geslaagd. VOBP zal zich blijven inspannen om dit resultaat ook in de toekomst te realiseren.
Wat doen we nog meer voor onze leden?
• In samenwerking met Chevron en Seconer, verenigd in de Stichting Verenigde Oliebedrijven,
beoordeelt VOBP jaarlijks de aanbiedingen van zorgverzekeraars en brengt advies uit aan de
leden.
• Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in april legt het bestuur verantwoording af en
hebben leden de gelegenheid elkaar in informele sfeer te ontmoeten.
• Enkele malen per jaar redigeert VOBP de nieuwsbrief ‘BP NU’ met o.a. informatie over
ontwikkelingen rond pensioenen, nieuws over BP en recente personeelsmutaties.
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Waarom is lidmaatschap van de VOBP belangrijk?
• In het bestuur van ons pensioenfonds hebben drie belangengroepen invloed en stemrecht:
werkgever BP 50%, de werknemers 25% en de gepensioneerden 25%.
• Die stemverhouding vraagt om een duidelijke en gezamenlijke inbreng vanuit de
gepensioneerden. Nu de fondsen van Raffinaderij en Handelmaatschappij zijn gefuseerd is
gezamenlijk optrekken van onze vertegenwoordigers in het pensioenfondsbestuur nog
belangrijker geworden.
• Vertegenwoordigers in het pensioenfondsbestuur dienen deskundig, ervaren en gemotiveerd te
zijn, gezamenlijk beleid te formuleren en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. De
opvolging van deze vertegenwoordigers moet goed worden voorbereid.
• VOBP is aangesloten bij de NVOG en KNVG. VOBP vertegenwoordigers nemen actief deel in
deze organisaties, waarin de belangen van ‘de ouderen’ worden verdedigd.
• Als lid van VOBP bepaalt u mede dit beleid door deelname aan de ledenvergaderingen en/of door
u kandidaat te stellen voor het VOBP bestuur.
Medezeggenschap
Belangenbehartiging wordt pas echt krachtig als er sprake is van medezeggenschap. Mede dankzij de
inspanningen van VOBP zijn sinds 2002 gepensioneerden volwaardig en stemgerechtigd lid van ons
pensioenfondsbestuur. Ook in ondersteunende Financiële- en Communicatiecommissies van het
pensioenfonds en in het Verantwoordingsorgaan hebben VOBP-vertegenwoordigers zitting.
Lid worden
VOBP hoopt u binnenkort als nieuw lid te mogen verwelkomen! Het lidmaatschap voor de rest van
2013 is gratis. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u € 12 per jaar als (vroeg)gepensioneerde en € 6 per jaar
als nabestaande.
Lid worden kan op de volgende manieren:
• Stuur een e-mail met onderstaande gegevens aan Margreet Hikke, hikkema@xs4all.nl)
• door onderstaande antwoordkaart te versturen aan:
M. Hikke, Herman Gorterhof 16, 1422 JP UITHOORN

ANTWOORDKAART
Voorletters + Achternaam: .…..……………………………………………………………………….
Straat + Huisnummer: …………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: .……………………………………………………………………………..
E-mailadres: ..…………………………………………………………………………………………..
Bankrekeningnummer: .……………………………………………………………………………….
⃝ Ik geef mij op als lid en machtig VOBP om eenmaal per jaar de contributie te innen.
⃝ Ik ben (vroeg)gepensioneerde/nabestaande. (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum: ……………- ………………..-…………………….

Handtekening: ……………………………………………………
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3.

BP Pensioenfonds

Door Piet Houtman
Communicatie over pensioenen
Over algemene pensioenontwikkelingen blijft u voldoende op de
hoogte via nieuws en media. Ik hoef daar weinig aan toe te
voegen. Op dit moment zijn die algemene berichten over
pensioenen voor een groot deel nog steeds niet erg positief. Als
Pensioenfonds BP vormen wij gelukkig een positieve
uitzondering. De afgelopen tijd is vooral nagedacht over het vormgeven van een zinvolle structuur
waar het gaat om informatie over het BP Pensioenfonds. De website blijft in de eerste plaats een
belangrijke informatiebron: www.bppensioenfonds.nl en wordt ook voortdurend verder uitgebreid en
verbeterd. Daarnaast verschijnen er in “Wij bij BP” ook regelmatig artikelen en mededelingen over
het BP Pensioenfonds. Inmiddels is daarover de afspraak gemaakt dat die artikelen voortaan ook in
Seconer-nieuws zullen worden geplaatst. U vindt dat dus voor het eerst in deze uitgave.
Nieuws over de Indexaties
In januari meldde ik al dat het BP Pensioenfonds over 2012 een uitstekend rendement heeft behaald.
Dit gaf ruimte aan het bestuur om de kostenstijging van levensonderhoud over 2012 (CPI van 2,5 %)
volledig als indexatie toe te kunnen kennen. Er zijn in de afgelopen jaren wat magere financiële
resultaten geweest waarbij de CPI niet volledig als indexatie kon worden toegekend. Het is nu
mogelijk om daarvoor een inhaalactie toe te passen waarbij de uit de achterstand uit de afgelopen 5
jaar voor het grootste deel weer wordt weggewerkt. Voor diegenen met zowel een BP-NL als een BPRaff pensioen wordt aan de NL kant de achterstand volledig weggewerkt. Voor de Raff blijft na een
stuk inhaalactie slechts nog een kleine achterstand uit vorig jaar staan. De indexeringspercentages
zullen dus ook dit jaar verschillend zijn voor BP-NL en BP-Raff pensioen. De redenen voor de
verschillen heb ik al enkele keren uitgelegd in Seconer-nieuws en dateren uit de tijd van voor de fusie
tussen de twee BP fondsen. Binnenkort zult u bericht ontvangen over de indexaties die met
terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2013 zullen worden toegekend.
Belangenbehartiging van gepensioneerden
Bij vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland bestaat een onafhankelijke vereniging die de belangen
van oud medewerkers behartigt. Vooral voor pensioenen maar ook voor zaken als
ziektekostenverzekeringen. Belangrijk is dat zo’n vereniging een juridisch onafhankelijke positie kan
innemen indien bijvoorbeeld overeengekomen pensioenregelingen in het geding zouden komen.
Vóór de fusie van de BP Pensioenfondsen bestond er bij BP-NL al zo’n vereniging, VOBP
(Vereniging van Oud BP medewerkers). Het huidige ledenbestand bestaat dan ook voor het grootste
deel uit voormalig BP-NL medewerkers. Groot voordeel van zo’n vereniging als VOBP is het
ontmoeten en het kunnen uitwisselen van informatie met de verenigingen van soortgelijke andere
bedrijven via het lidmaatschap van overkoepelende organisaties die bovendien zaken kunnen
afstemmen en invloed kunnen uitoefenen op de politiek. Daar is zeker op dit moment de nodige
behoefte aan! Verdere informatie over de vereniging VOBP vindt u in deze uitgave van Seconernieuws.
Word lid van VOBP! Het is nu als introductie voor de rest van 2013 gratis.
phoutman@kabelfoon.nl
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Maart 2013:

Mededeling Stichting Pensioenfonds BP

4. Financiële situatie van Stichting Pensioenfonds BP
Pensioenen zijn al een tijd in het nieuws. De meeste pensioenfondsen hebben het financieel zwaar en
moeten daarom maatregelen nemen. Veel pensioenen gaan op 1 april 2013 zelfs omlaag. De
pensioenen van de Stichting Pensioenfonds BP gaan in 2013 echter niet omlaag. Het pensioen van
gepensioneerden én iedereen die pensioen bij pensioenfonds BP heeft opgebouwd blijft dus gelijk.
Het pensioenfonds staat er financieel goed voor
Het fonds heeft wel last van de economische situatie. De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds
BP is in januari gedaald van 104,4% op 31 december 2012 naar 102,8% op 31 januari 2013. Maar de
gevolgen voor het fonds vallen mee.
Dekkingsgraad is vooral een momentopname
Pensioen is een voorziening voor de lange termijn en de beleggingen zijn ook gericht op resultaten op
lange termijn. Toch moet het bestuur in het beleid werken met de dekkingsgraad als maatstaf voor de
financiële positie. En dat terwijl die dekkingsgraad duidelijk een momentopname is, een foto.
Natuurlijk is die "foto" een heel belangrijke maatstaf, maar het bestuur is vooral geïnteresseerd in het
"filmpje", de verwachte ontwikkeling van de financiële positie in de eerstkomende jaren.
Herstelplan
In 2011 heeft het pensioenfonds een korte termijn herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank. In
het herstelplan beschrijft het pensioenfonds de maatregelen die het treft als de dekkingsgraad onder
een bepaald minimum (104,2%) komt. De belangrijkste maatregel in het herstelplan is de afspraak met
de werkgever dat deze een extra storting doet als de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan
de minimum vereiste dekkingsgraad. Hierdoor is de dekkingsgraad aan het eind van een jaar altijd
gelijk aan de minimale dekkingsgraad.

5.

Kascontrole
19 februari jl. stond in het teken van het controleren der kasboeken over het jaar 2012.
Ieder jaar is de kascontrole weer een hele happening. Voor uw penningmeester is het elke
keer weer de grote vraag of er toch nog iets onregelmatigs in de boeken is geslopen.
Maar nee hoor de kascontroleurs, deze keer de heren Bert Hazenoot als oud gediende en
Lau Andrieu als nieuwkomer, hebben geen onregelmatigheden aangetroffen. De controleurs
hebben dan ook het Seconer bestuur geadviseerd om de penningmeester te dechargeren.
Indien alles naar wens verloopt heeft Bert als kascontroleur zijn taak volbracht en zal hij
volgend jaar worden vervangen door een nog te benoemen nieuw lid van de kascontrole
commissie.
Als dank voor bewezen diensten heeft onze voorzitter de heren bedankt met een cadeaubon.
Piet Timmers, Penningmeester Seconer

5

6.

In 1990 gingen we nog met de VUT
Door Piet Bout
Onder de kop “De Bedrijfsbrandweer in de Achteruitkijkspiegel“ drukten we in juli van het vorig jaar
een drietal foto’s af van brandweermateriaal. Aanleiding daartoe was de foto die mevrouw C.
Treffers-Maliepaard uit Brielle ons stuurde. Ze deed dat in de veronderstelling dat het blusmateriaal
van de raffinaderij betrof. Met wat hulp kwamen we er al snel achter dat het geen
raffanaderijequipment betrof, maar blusvoertuigen die zo rond 1960 op de luchthaven Zestienhoven in
gebruik waren.
Deze vergissing was de eer van mevrouw Treffers kennelijk te na want ze stuurde ons opnieuw een
foto met brandweerauto’s, en deze keer inderdaad van de BP raffinaderij. Het betreft een foto die
gemaakt is ter gelegenheid van de in gebruikname van de nieuwe brandweergarage. Maar naast deze
foto die we bij gelegenheid nog wel eens zullen afdrukken, stuurde mevrouw Treffers ons nog een
groot aantal andere foto’s die we eigenlijk veel leuker vinden omdat er zo veel oud collega’s op te
herkennen zijn. De vraag is dan altijd, naar aanleiding waarvan zijn deze plaatjes geschoten.
Omdat het uiteraard over de brandweer gaat kwamen we al snel op het idee daarover Harry Schipper
eens te bevragen. In het prachtige appartement aan de Ommeloop in Brielle, dat Harry sinds kort
samen met zijn echtgenote bewoont, zochten wij hem op. Nadat eerst het appartement uitvoerig is
bewonderd helpt Harry mij onder het genot van een kopje koffie uit de droom. Zoals we van hem
gewend zijn trekt hij zeer resoluut zijn conclusie, het betreft hier foto’s die gemaakt zijn ter
gelegenheid van het afscheid van Flip Treffers en zijn collega Jaap Visser. Beide heren gingen
namelijk op 1 juli 1990 met vervroegd pensioen, of zoals dat destijds ook wel werd genoemd met de
VUT.
Harry herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Die betreffende dag werden Flip en Jaap, samen
met echtgenote, opgehaald met een antieke brandweerauto. De foto hieboven toont het gezelschap bij
het naderen van de raffinaderij. Harry weet te vertellen dat Flip in 1966 als Shiftbevelvoerder in de Cshift is begonnen en die ploeg tot op de laatste dag trouw is gebleven. Voor Jaap ligt het iets anders,
hij is aanvankelijk als Operator begonnen in de B-shift maar maakte de overstap naar
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Shiftbevelvoerder toen Douwe de Wagt de overstap naar de dagdienst maakte. Zoals bekend mag
worden verondersteld zijn beide heren inmiddels overleden, Jaap Visser op 14 februari 1997 en Flip
Treffers op 20 februari 2010.

Bij aankomst in het Infocentrum worden
Flip en Jaap toegesproken door Aad van
de Bovenkamp, voormalig Fire and
Safety Officer van de BP raffinaderij.

Oud collega’s en genodigden kijken toe
terwijl de beide vutters worden
toegesproken.

Het is bij brandweercorpsen gebruikelijk
dat bij pensionering, als afscheid de
helm wordt overhandigd. Hier krijgt Flip
Treffers de helm uit handen van Harry
Schipper.

Flip Treffers spreekt zijn dankwoord uit
terwijl rechts op de foto, Jaap Visser
toekijkt.
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Een anekdote ………
Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs
of belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de
vergetelheid. Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken”
stonden de samenstellers versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel
gingen.
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft
u ook een ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten.
Deze keer een ervaring, opgetekend door Wim van Vliet.

Een lekke stookolietank
7.
Het zal midden jaren tachtig van de vorige eeuw geweest zijn, ik was juist
toegevoegd aan een Engelse Expat om het vak van Tank Turnaround coördinator te
leren, toen er twee vervelende defecten kort na elkaar optraden. Er zonk een
drijvend dak van een lichtproduct tank en er meldde zich een lekkage aan de bodem
van een zware stookolie tank. Gelukkig geen grote oliespil, wel een laagje asfalt in
de tankput van gestolde stookolie die eenvoudig als een grasmat werd opgerold.
Onze maintenance baas, ik noem hem voor het gemak maar even meneer B, wilde
snel na het leegpompen van de tank de zaak afsteken met blindplaten om de tank
vervolgens te kunnen openen voor inspectie. Daarna konden we vaststellen hoeveel
de kosten zouden bedragen van het schoonmaken van de tankbodem en zouden we
het LEK in de bodem kunnen vast stellen.
Op de cone-up tankbodem stond nog zo’n 5 à 10 centimeter restproduct van zware
stookolie. De Expat en ik zouden buiten de tank als mangatwacht en als hulp van B
fungeren. Hij ging gewapend met persluchtflessen en masker en hoge lieslaarzen
aan naar binnen, de zwarte duisternis in. Wij hoorden hem stommelend door de tank
gaan, met uit mijn herinnering een diameter van 53 meter. We hoorden hem hijgen
vanwege de perslucht en de kleverige stookolie. Opeens groot lawaai en een luide
gil. Gelukkig bleef er herrie in de tank, B was niet geheel stilgevallen, wij dus
wachten tot zijn hoofd weer voor het mangat verscheen. Geheel zwart onder de
stookolie en zonder lieslaarzen maar wel op stookolie sokken, kwam hij naar buiten.
8

Wat bleek, hij was gestruikeld op de gladde vloer, en kon de laarzen niet meer
lostrekken uit de zware stookolie, die waren ergens achter gebleven. De Expat vroeg
nog schamper, “en LEK gevonden?” “NEE” zei B en eiste dat hij in de luxe
bedrijfswagen naar de wasgelegenheid vervoerd zou worden. De Expat weigerde
eerst, de auto zou vuil worden en gaan stinken. Uiteindelijk hebben we B als een
zakloper in een grote blauwe vuilniszak, zittend in de open achterklep van de auto,
verder geholpen.
Ter lering en de vermaek is het leuk om nog te vermelden hoe het verder ging met
het lek dat in eerste instantie als vrij groot werd ingeschat.
Na het schoonmaken van de tankbodem en een dag naar het lek zoeken door een
inspecteur, werden 10 technicians geronseld die al kruipend zochten om het lek in de
bodemplaat aan te wijzen. Zonder resultaat, ook niet na 80 manuur zoeken. Goede
raad was duur, dus we pompten vijf centimeter schoon water op de bodem en
bliezen onder de tankbodem met een compressor wat lucht. En ja hoor, onder een
supportplaat van een steamcoil ontstonden luchtbelletjes. Na verwijdering van de
plaat zagen we de lekkageplek, nog geen half dubbeltje groot.
Wim van Vliet

Politiecontrole
Een oudere man wordt om twee uur ’s-nachts door de politie
staande gehouden en wordt gevraagd waar hij om deze tijd
naar toe gaat.
Hij antwoordt: “Ik ben op weg naar een lezing over misbruik van alcohol, roken
en laat opblijven en het effect wat het op het menselijk lichaam heeft.”
De politieman vraagt verder: “Echt waar, wie geeft er nu zo’n lezing op deze tijd
van de nacht?”
Waarop de man antwoordt: “Mijn vrouw.”
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8.

“In de achteruitkijkspiegel”

“A symbol of good smell”
Na afloop van de opening van de BP Raffinaderij Europoort in 1967 kregen de dames van
de genodigden, van de BP directie een ferme bos rode rozen aan huis bezorgd.
De toenmalige burgemeester van Oostvoorne bedankte BP met humor voor dit “ Symbol of
good smell”.
Met de kennis van nu, weten we dat de burgemeester diverse keren is teruggekomen op de
belofte van BP om het “symbool van een lekker luchtje” te zijn voor zijn inwoners. Want die
vonden dat de lucht van overwaaiend mercaptaan en H2S meer weg had van rozenmest
dan van rozengeur.

“46 jaar later …………”
Met de technische kennis van nu en met de komst van de nieuwe Bio-plant is het weer
rozengeur en maneschijn in Oostvoorne.

(uit Seconer archief)
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9.

De onzichtbare leidingen (2)
In het vorige nummer vertelde ik u dat in 1966, bij de bouw van de BP
Raffinaderij, er vier leidingen zijn gelegd van de raffinaderij in Europoort naar
het reeds bestaande depot van BP aan de Welplaatweg in de Botlek. Ook
bracht ik onder uw aandacht dat er naast die vier leidingen in de loop der jaren
nog zes andere leidingsystemen zijn aangelegd. Meest in het oog springend
daarbij zijn de Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (RAPL) en de Rhein-MainRohrleitung (RMR).

Over dingen waarvan je maar weinig of niets ziet.
Door Klaas Kuipers
Eens in de vijf jaar worden de ondergrondse leidingen van binnenuit geïnspecteerd. Daarvoor is
speciale apparatuur ontwikkeld die met het product kan worden meegepompt. En daarmee komen we
gelijk bij het zichtbare gedeelte van de leidingen waarover ik u deze keer wat wil vertellen.
Om de inspectie apparatuur in de leiding te kunnen doen zitten er aan het begin en einde van de
leiding lanceer- en ontvangststations. Meestal gebruikt men voor het inspecteren een intelligente pig
(geen idee of je het woord pig letterlijk kunt vertalen met big(getje) met magneten en spoelen. De
magneten laten in het metaal van de leiding magnetisme achter en door middel van de spoelen meet
men het rest magnetisme. Op plaatsen waar het metaal door corrosie is aangetast wordt minder
magnetisme gemeten.
Verder is de pig uitgerust met wielen die langs de leidingwand rollen en zo de afstand registreren. Ook
wordt gedetecteerd of de leiding nog rond is en of er deuken in de leiding zitten. Tevens wordt
gemeten in welke positie de pig ligt. Sommige leidingen zijn spiraalsgewijs gelast, waardoor de pig
gaat ronddraaien. Met een pendulum (een soort grote wijzer) wordt dit gemeten en vastgelegd.

Voor meten en registratie is stroom van een accu nodig en een recorder. Die zitten beide in
vloeistofdichte kokers die met flexibele delen aan de pig zijn gekoppeld omdat ze anders niet
door de bochten van de leiding kunnen.
Alvorens een intelligente pig te
lanceren wordt er een schijven-pig met
borstels mee gepompt. Daarna volgt
een calibratie-pig met een aluminium
schijf, die 5% kleiner is dan de leiding.
Op die manier wordt bepaald dat de
intelligente pig zonder problemen door
de leiding kan.
Op de foto het “laden” van een
intelligente ´pig´.
We zien dat het met elkaar een heel
gevaarte is.
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Onderweg wordt langs de leiding detectie apparatuur gelegd om te registreren wanneer de pig is
voorbijgekomen. De intelligente pig registreert afsluiters die onderweg worden gepasseerd. Op die
manier heeft men voldoende referentie om afwijkingen van de afstandsmeting in de pig terug te
rekenen.

Voor dikkere leidingen zoals voor de RMR naar Pernis kan de intelligente pig veel korter zijn.
Op bovenstaande foto’s zien we het laden van de pig in de spherelauncher. Ook zijn de
magneten, spoelen en de meetrollen goed te onderscheiden. Op 6 maart jl. werd deze leiding
weer gepigd. De foto's zijn bij de vorige sessie, ongeveer vijf jaar geleden, genomen.

De foto onder aan deze pagina is van het pigging station op het MOT terrein. De leidingen
zijn daar 42” en omdat er aan de BP zijde bij het Beerkanaal in elke leiding een haakse bocht
zit kan niet de gehele leiding worden gepigd en moet de pig terug worden gepompt naar het
piggingstation.
Doordat deze leidingen een grote diameter hebben kan er een ander soort intelligente pig
worden gebruikt. Deze maakt gebruik van ultrasoon geluid en de meetgegevens worden via
een afgespoelde glasvezel kabel gelijk verstuurd naar een recorder, die bij het lanceerstation
staat. Op een monitor zijn deze gegevens direct zichtbaar.
Ook heeft deze pig een meetapparaat om de hellinghoek te meten. Daarmee kun je op de
monitor zien dat de pig onder het Beerkanaal naar beneden gaat en aan de overkant weer
omhoog komt. Daar laat
men hem vlak voor de
haakse bocht stoppen. De
rest van de leiding wordt
opgegraven en van buitenaf
geïnspecteerd.
Een dergelijke inspectie is
te zien op de foto die we
aan het einde van dit artikel
afdrukken.

Pigging station op het MOT
terrein
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Het intelligent piggen van leidingen is specialistenwerk en wordt uitbesteed. De gemeten gegevens
worden vastgelegd in een rapport en doorgenomen aan de afdeling Plant Inspectie Department (PID).
Daar wordt bepaald of de gemeten waarden acceptabel zijn en of er actie moet worden uitgezet voor
een eventuele reparatie.
Soms wordt er op een stukje met corrosie een plaatje gelast, maar het komt ook voor dat er een nieuw
stuk in de leiding moet worden gezet. We hebben dit diverse keren met de stookolieleiding naar
Botlek moeten doen. Dat is een omslachtig karwei. Eerst een poosje volle kracht pompen om de
leiding helemaal warm te maken. Dan een bal zetten en de stookolie wegdrukken met gasolie. Daarna
twee ballen zetten en de gasolie wegdrukken met lucht. Dat moet heel gecontroleerd gebeuren, want
als de lucht vanachter de ballen ontsnapt, kun je stellen dat de “beer” los is. De lucht vliegt dan
ongecontroleerd in de ontvangende tank, met het gevaar dat daar het dak open scheurt. Is de leiding
leeg, we controleren dat door op de reparatieplek een klein gaatje te boren en te peilen, dan worden de
blokafsluiters aan weerskanten gesloten en het slechte leidingstuk eruit gezaagd of gekotterd. Daarna
wordt een nieuw stuk pasgemaakt en er tussen gelast. De open einden van de bestaande leiding
worden afgedicht met een soort ballon. Die wordt een paar meter in de leiding geduwd en opgeblazen.
Na de reparatie worden de lassen gefotografeerd en na goedkeuring kan de leiding worden gevuld.
Eerst een bal erin en daar achteraan gasolie. Meestal knappen de opgeblazen ballonnen om vervolgens
te belanden in de korf van de
ontvanger. Na het verwijderen
van de ballen en ballonnen kan
de leiding weer in stookolieservice worden genomen. Ook
nu doen we tussen beide
producten
een
bal.
De
gebruikte
gasolie
is
verontreinigd maar kan worden
gebruikt om stookolie te
verdunnen.

Inspectie van de MOT
leidingen bij de haakse
bochten

In 1999 is na een lekkage aan de stookolie leiding naar Botlek besloten om deze definitief uit gebruik
te nemen. De leiding vernieuwen was financieel niet verantwoord. Een nieuwe leiding mocht alleen
op de plek van de oude worden gelegd. Door de jaren heen is er veel aan deze leiding gerepareerd. Het
was een groot karwei om de oude isolatie, bestaande uit schuim met een plastic mantel, te verwijderen
en daarna de leiding van nieuwe isolatie te voorzien. De nieuwe isolatie was een mix van bitumen en
gemalen kurk en werd in drie fasen warm om de leiding gegoten. Hiervoor was het nodig om de
leiding op harde blokken in een bekisting te leggen. Er konden maar relatief korte stukken worden vrij
gegraven, omdat door temperatuurverschillen de leiding anders bij het uitzetten uit zijn sleuf zou
komen. Aangezien de leiding zelf geen verwarming had, moest er continue product door de leiding
worden gepompt. Voor een minimale doorzet van zo’n 70 tot 100 m3/uur stond er op Europoort een
speciaal klein pompje.
De ballen die worden gebruikt voor het separeren van product moeten voor gebruik op maat worden
gemaakt. Ballen met een diameter tot en met 6” zijn van massief rubber, maar de grotere dikwandige
ballen zijn voorzien van een nippel om ze op maat te pompen. Daartoe worden ze gevuld met
antivries. Zou je ze met water opvullen dan worden ze in product met een temperatuur onder 0° C
hard en kunnen ze niet meer de vorm van de leiding aannemen. Voor het op maat maken is er een
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speciaal rek met openingen van 6, 8, 12 en 22”. In principe zijn de ballen iets overmaats (diameter bal
= buitendiameter leiding) en schuiven in eivorm door de leiding.
De 22” ballen zijn onhandelbare dingen. Door hun omvang krijg je er weinig grip op. Ze moeten
omhoog om de lanceerinrichting te laden. Er kunnen vijf ballen tegelijk in en ze worden door een
pennen systeem gelanceerd. Bij het terug halen uit Pernis is het belangrijk dat je ze goed klem legt in
het laadbakje van de pick-up. Wanneer er drie ballen van elk 50 kilo van de ene kant naar de andere
van je auto rollen ga je zelf ook in het rond.
Zo terug kijkend heb ik samen met m’n collega’s veel geleerd van het piggen, al is het maar waar de
leidingen precies liggen. Altijd makkelijk wanneer er iets aan de hand is en afsluiters ergens onderweg
in het tracé dicht gezet moeten worden. Voor noodsituaties is er een contract met een aannemer, die op
zijn beurt in staat is de leiding op te graven en te repareren. Dat is overigens makkelijker gezegd dan
gedaan, want de beheerder van het leidingentracé moet, evenals de eigenaren van de leidingen ernaast,
vooraf worden geïnformeerd. Bovendien moeten andere leidingen soms worden ondersteund. Een
ander belangrijk aspect is dat voor het werken in gegraven putten, strenge regels in acht moeten
worden genomen.

10.

Rondje Raff.

Kantoor
Laboratorium
Verhuisd
Om, zoals in het Refinery
Main Office, de filosofie van
open werkplekken verder
door te voeren, heeft het
laboratorium de oude ITruimte op de tweede etage van het voormalige administratiegebouw in gebruik genomen. Men is
vanuit de diverse kantoren naast het laboratorium verhuisd naar “één groot kantoor”.
Ook binnen het laboratorium moesten de laatste vaste werkplekken met administratie werkzaamheden
plaats maken voor nieuwe moderne lab-apparatuur. De mensen van het lab zijn te vinden door de
borden “Kantoor Laboratorium” te volgen.
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11.

Naar Trinidad en Rio
Door Rob van Breda
Een cruise is niet het soort vakantie dat je elk jaar doet. Wij niet althans want
daarvoor is het net een beetje te duur. Dat dit niet voor iedereen geldt hebben
we inmiddels ook ontdekt want we hebben behoorlijk wat mensen leren kennen
die te oordelen naar hun verhalen bijna niets anders doen dan cruisen.
U begrijpt het zeker al. We hebben deze winter de
verleiding weer eens niet kunnen weerstaan en zijn
op reis gegaan met een cruiseschip. We hadden
deze keer wel een goed excuus. Mijn schoonvader
heeft namelijk vroeger bij Shell gewerkt en is
daarvoor kort na de oorlog uitgezonden naar
Venezuela. Er werd daar aan de kust bij het
plaatsje El Cardon een nieuwe raffinaderij
gebouwd en hij werkte daar als bouwkundige aan
mee. Daar in het lokale Shell-kamp is toen mijn
vrouw geboren. Na een jaar of zeven verhuisde het
gezin naar het eiland Trinidad dat voor de
Venezolaanse kust ligt. Shell had toen daar ook
een raffinaderij. Mijn vrouw heeft er tot haar elfde
jaar gewoond en is toen naar Nederland gegaan in
verband met haar schoolopleiding. Sindsdien is ze
nooit meer naar Trinidad terug geweest al heeft ze
het er nog regelmatig over.
Zeekasteel
Maar toen zagen we het afgelopen najaar een
aanbieding van de Holland Amerika Lijn. Het
betrof een zogenaamde “wandercruise” die onder
andere Trinidad zou aandoen. Dit is niet een plek
waar cruiseschepen vaak komen. Zodoende waren we meteen verkocht. De reis zou aanvangen in Fort
Lauderdale in Florida en zou verder gaan via Key West op de uiterste punt van Florida en dan naar de
Cayman eilanden ter hoogte van Cuba. Vervolgens stonden op het programma, Aruba, Curaçao en
Bonaire en daarna zou Trinidad worden aangedaan en dat ook nog eens in de carnavalstijd. Nog een
aanleiding om deze reis te boeken. Het was inmiddels drieënvijftig jaar geleden dat mijn vrouw voor
het laatst in Trinidad was geweest. Zou het er erg veranderd zijn? Zou het huis er nog staan? We
hoopten er deze reis achter te komen. Ons schip zou de Maasdam zijn, met haar 55000 ton één van de
kleinere schepen van de Holland Amerika vloot. “Slechts” 1200 passagiers kon het schip herbergen.
Vergeleken met de nieuwere schepen is dat niet veel. Op de modernste zeekastelen gaan tegenwoordig
soms 5000 passagiers en soms meer. Dat zijn net drijvende flatgebouwen. Trinidad was overigens niet
de laatste haven die we aan zouden doen. De reis zou verder gaan naar het eiland Tobago en daarna
naar het Duivelseiland. Het Franse gevangeniseiland voor de kust van Frans Guyana waar Papillon
nog gevangen heeft gezeten. Vervolgens zouden we een paar dagen op zee doorbrengen om de
oversteek naar Brazilië te maken. Daar zouden we nog zes kustplaatsen aandoen, waarbij als laatste
Rio de Janeiro zou worden aangedaan! Van daar uit zouden we terugvliegen naar Amsterdam.
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Vertrek
Je kunt kennelijk niet rechtstreeks vanuit Nederland naar Fort Lauderdale vliegen en dus zouden we
eerst naar Detroit gaan om vervolgens verder naar Florida te vliegen met een binnenlandse vlucht. We
vertrokken in de nacht, na een dag van zware sneeuwval in Nederland waarin de moeder van alle files
was ontstaan. Het was die nacht een beetje mistig en er was ijzel voorspeld. Erg langzaam rijdend
bereikten we gelukkig zonder oponthoud Schiphol waar ons toestel al direct een uur vertraging opliep
omdat het eerst moest worden “ont-ijst”. Toch haalden we de aansluiting met de volgende vlucht in de
USA en zo voeren we een dag later met de Maasdam het Amerikaanse zeegat uit op weg naar
warmere oorden. Het zou te ver gaan om hier al onze belevenissen te vertellen maar ik zal het
proberen met een paar impressies.
Aan boord
Direct al aan het begin werd ons tijdens het diner door tafelgenoten gevraagd of we “the long trip” of
“the short trip” hadden geboekt. Wij snapten er aanvankelijk niets van. Onze trip zou 23 dagen duren
en dat vonden we eigenlijk al lang zat. O, you’r on the short trip then, was het commentaar. Wat bleek
nu. De volledige reis zou niet in Rio eindigen. Het schip zou daar drie dagen blijven liggen i.v.m. het
beroemde carnaval. Daarna zou het terugvaren naar het Noorden om vervolgens ruim duizend (!!) mijl
de Amazone op te varen tot aan de stad Manaus. De diepgang van de Maasdam is ruim 7,5 meter. We
wisten niet eens dat dit mogelijk was. Van de 1160 passagiers zouden ruim 800 deze volledige trip
van 49 dagen meemaken. De overige 400 man, waaronder wij dus, zouden in Rio van boord gaan
maar daar zouden weer 400 nieuwe gasten voor terug komen om de Amazone trip mee te maken.
Uiteindelijk zou de reis weer in Florida eindigen waar iedereen zou ontschepen. Er waren circa dertig
Nederlandse passagiers aan boord en tien Nederlandse bemanningsleden. Opmerkelijk die dertig
mensen. Toen we ooit met de Noordam voeren met ongeveer het dubbele aantal passagiers waren er
zestig Nederlanders aan boord… Nu bestond het grootste deel van de bezetting uit Amerikaanse en
Canadese passagiers. Vooral voor de laatste groep was dit een manier om aan de lange strenge winter
in Canada te kunnen ontsnappen. De leeftijd van de passagiers lag met gemiddeld 69 jaar behoorlijk
hoog. Voor veel mensen is een cruise nog de enige mogelijkheid om in alle comfort toch nog heel wat
van de wereld te kunnen zien. Geld speelt voor veel gasten blijkbaar geen rol, zo lijkt het. De grote
suites met balkon op het bovendek waren voor deze reis het eerste uitverkocht en zoals gezegd, leven
sommigen bijna het hele jaar door op een cruiseschip. Er gaat zelfs een verhaal dat er een vrouw
rondvaart die een vaste hut heeft “gekocht” en dus permanent onderweg is. Het zou een stuk
goedkoper zijn dan het bejaardenhuis met veel betere zorg, eten en een veel gevarieerder leven…..
Het schip
De Maasdam is met z’n leeftijd van 21 jaar al niet meer de jongste. Het is echter een écht Nederlands
schip. Ze is geregistreerd in Rotterdam en ook de hele aankleding is met z’n afbeeldingen en
schilderijen echt Nederlands. Je voelt je er als Hollander dan ook snel thuis. Ze is heel comfortabel en
ook de keuken en bediening zijn van topkwaliteit! Onze hut was bijna voorin aan bakboord. We
moesten een paar dagen schuin tegen een wind van kracht 6 / 7 opboksen en dan ook nog eens tegen
de golfstroom in. Dus moest er volle damp worden gevaren om het tijdschema (en dat is heilig!) te
kunnen halen. Dan krijg je wel respect voor de
kracht van de voortstuwingsinstallatie. Twee
keer 12000 kW, diesel/elektrisch met vaste
schroeven. Ga je met een snelheid 17 knopen
(circa 32 km/hr) tegen windkracht 6 in, dan
staat er aan dek bijna windkracht negen! Je
wordt buiten dan ook zowat van je sokken
geblazen.
Niemand
mag
tijdens
die
omstandigheden op het voordek komen. Binnen
merk je er echter nauwelijks iets van. Een lichte
slingering en dat is alles.
De dagen op zee zijn gevuld met teveel
activiteiten om op te noemen. Als je wilt kun je
de hele dag bezig zijn. Er is een vol programma
met voor elk wat wils. Zo was er bijvoorbeeld
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voor de technisch geïnteresseerden, een gepensioneerde senior-Engineer van de NASA aan boord, die
een lezingenreeks gaf over het universum. Daarbij ging het ook over de inspanningen die de
Amerikanen hebben moeten leveren toen de Russen in de jaren zestig hen voor waren met hun
spoetnik’s. Daarna vertelde hij ons over “The race to the moon” met mooie beelden en verhalen over
de raketten, gebouwd voor de reizen naar de maan en de maanwandelingen. Het eindigde met een
uitleg over de bouw van de spaceshuttle. Het ontwerp en de problemen bij de bouw. Weer later ging
het over het ruimtestation MIR. Heel interessant om te kunnen volgen. Dit is dan allemaal in sessies
van ongeveer een uur, verdeeld over een aantal dagen. Zo’n man vaart dan samen met z’n vrouw
gratis mee. Heeft u dus nog iets interessants te vertellen, dan zijn er in de cruising-business
mogelijkheden te over. Er komen steeds meer cruiseschepen bij dus er is markt genoeg ….
De bestemmingen
De plaatsen die we aandeden waren nogal verschillend van karakter. Het Caribisch gebied is duidelijk
ingesteld op Cruiseschepen en toeristen. In feite is het hun grootste bron van inkomsten en dat is te
merken. Alles wat je nodig hebt is aanwezig. Goede afmeer mogelijkheden voor het schip, aardige
mensen, volop bussen en taxi’s op de wal. Alles staat klaar om je te ontvangen. We hebben daar op al
die eilanden volop genoten van zon, maagdelijke stranden met palmbomen, leuke plaatsen en vrijwel
overal aardige mensen.
In Aruba troffen we nog het schip van Wubbo Ockels aan.
Wubbo heeft met de Arubaanse overheid een contract
afgesloten om het eiland energie neutraal te gaan maken. Er is
daar wind en zon in overvloed dus het zou moeten kunnen
zou je denken. Ogenschijnlijk lijken de ABC eilanden erg op
elkaar maar ze hebben toch zo allemaal hun eigen karakter. Je
verblijft natuurlijk maar kort op elke bestemming. Je bent er
net voldoende lang om de sfeer een beetje te kunnen proeven
maar meer ook niet. ‘s Morgens arriveert het schip in alle
vroegte en meestal kun je dan al om acht uur de wal op. ‘s
Middags moet je over het algemeen weer om vier uur aan
boord zijn want voor vijven is het schip al weer uit de haven
vertrokken op weg naar de volgende bestemming. Er wordt
hooguit een kwartier op laatkomers gewacht. Ben je te laat,
dan is het jammer en wordt alleen nog je paspoort aan de
lokale agent overhandigd en moet je zelf maar zien hoe je op
een volgende bestemming weer aan boord komt. Een
uitzondering hierop is als je te laat bent bij een door de
maatschappij georganiseerde excursie. Dan wordt er wel op je
gewacht. Die trips boekten wij echter maar weinig want ze zijn nogal stevig aan de prijs. Tussen
Bonaire en Trinidad zaten we een vol etmaal op zee. Heerlijk, uitslapen, een beetje zwemmen en
vanuit een dekstoel naar de einder staren…. Tussendoor nog een lezing door de NASA Engineer. Zo’n
dag vliegt voorbij.
Jaknikker
De volgende morgen al vroeg lagen we aan het steiger van Trinidad. De plaats waar mijn vrouw had
gewoond lag 150 km van onze haven, Port of Spain. Vroeger namen ze voor deze lastige reis over
land vaak een klein vliegtuigje omdat de wegen zo slecht waren. Over het feit of we het zouden halen
in één dag, waren de meningen aan boord nogal verdeeld. Eenmaal ter plaatse dacht een lokale
chauffeur echter dat het best kon en zo stapten we vol vertrouwen in zijn wagen. Het bleek al snel dat
er in 53 jaar wel het een en ander was veranderd. Een grote meevaller was dat de eerste honderd
kilometer van de tocht bestond uit een ruime vierbaans weg! Die was er vijftig jaar geleden nog niet,
dus dat schoot nu lekker op. Alleen de laatste vijftig kilometer gingen over slechte wegen door de
bergen. Het kamp was er nog, maar er was veel veranderd. De meeste huizen stonden er ook nog, het
zwembad, de tennisbaan en het sportveld, ze bestonden allemaal nog. Er waren nu rond de meeste
huizen wel hekken geplaatst zodat we daar niet bij konden komen. Zelfs de Jaknikker die midden op
een pleintje in een plantsoentje olie naar boven stond te pompen was er nog. De raffinaderij, die er
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slecht onderhouden uitzag, was nu van een lokale maatschappij. Het was alles bij elkaar een
bijzondere ervaring.
Op de terugweg naar het schip hadden we nog tijd om naar het “Pitchlake” te gaan. Dit is een meer
gevuld met asfalt. Ik heb altijd gedacht dat die raffinaderij dat op z’n geweten had door al z’n zware
residue in dat meer te lozen, maar dat bleek in het geheel niet waar. Hier kwam asfalt spontaan uit de
grond omhoog! Men maakte het zelfs economisch winbaar door het in het meer te laten uitdampen en
na een tijdje in blokken te snijden om daarna te verkopen als basismateriaal voor startbanen en de
wegenbouw. Op het meer lopen werd afgeraden. Er hing een foto van een man die er in was
weggezakt. Dat zag er niet uit! Men had uitgerekend dat ze nog wel vierhonderd jaar met de export
van blokken harde asfalt door konden gaan. Weer terug aan boord, was het die nacht voor het schip
maar een kleine 100 mijl varen naar het eiland Tobago. Een eiland dat veel op Trinidad leek. We
maakten daar een trip rond het eiland en hebben er veel aardige lokale mensen gesproken.
Na weer een volle dag op zee lieten we het anker vallen bij het beruchte Duivelseiland (het zijn in
feite drie kleine eilanden vlak bij elkaar). Er waren daar nauwelijks voorzieningen en we gingen dan
ook met tenders (kleine motorboten waar ongelofelijk veel mensen in passen) naar de wal. Dit vlak
tegen de evenaar gelegen eiland is een echt tropisch eiland. Het was er prachtig met palmbomen,
wilde apen enz. maar het was er gloeiend heet. De zon staat recht boven je. Circa 70% van de
aanvankelijk gezonde gevangenen die hier heen kwamen, overleden door de hitte en de ontberingen.
Verbanning naar deze plek was dus bijna zeker een ter dood veroordeling! We hebben de cellen
gezien en de gebouwen waar de bewakers woonden, mooi maar gruwelijk. De Fransen noemen de
eilanden tegenwoordig “Les isles des salut” Dat klinkt wat prettiger. De volgende dag kruisten we de
evenaar en kwam Neptunus aan boord (de Nederlandse eerste stuurman). Het was een mooie
happening met veel inzepen en andere fraaie rituelen.
Brazilië
De volgende dag al, voeren we een zijtak van de Amazone op en gingen voor anker bij de stad Belem
(Bethlehem). We waren in Brazilië! Brazilianen zijn niet zo dol op Amerika, zo bleek al vlug. Heet je
maatschappij dus Holland Amerika Lijn, dan ben je de pineut. Je mag je eigen tenders niet gebruiken
maar je moet gebruik maken van gammele lokale boten. Je krijgt extra hygiëne inspecties op de boot.
Je moet ook je procedures aan boord aanpassen en soms moet er zelfs om onduidelijke redenen
voedsel worden weggegooid …. Ze laten je duidelijk merken dat ze echt niet op je zitten te wachten.
Nederlanders hoeven geen visum te hebben voor Brazilië maar Amerikanen en Canadezen wel. Die
visa zijn voor hun behoorlijk duur en het schijnt ook behoorlijk lang te duren voor je het krijgt. Ga je
daarover klagen, dan is de reactie; dan ga je toch lekker ergens anders heen….
Het is in onze ogen een beetje rauw land, maar door alle olie en mineralen in de grond zijn ze er toch
behoorlijk welvarend, een economie in opkomst. Ze zitten dan ook niet te wachten op toeristen. Het
schip ligt aan een gewone laad en loskade van een haventerrein en letterlijk niemand in de stad spreekt
een woord Engels. Zelfs yes en no zijn er onbekende begrippen. Later ontdekten we dat dit zelfs op
het vliegveld het geval was. Als we in een
stad kwamen namen we meestal een taxi
naar het centrum en liepen vandaar door
naar de buitenwijken. Soms heel mooi
maar meestal armoedig aandoende
achterbuurten. De straten zijn een enorm
gekrioel van mensen, geschreeuw van
kooplui en marktkramen afgeladen met
exotische
vruchten
en
groenten.
Rioleringen en elektriciteitsvoorzieningen
verkeren nog in een primitief stadium of
zijn geheel afwezig. Sommige rivieren
hebben een duidelijke urinegeur. Hoe
zuidelijker we echter kwamen, hoe
geciviliseerder de plaatsen werden.
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Rio
Zo arriveerden we op de laatste dag van de reis
in Rio de Janeiro. Letterlijk “Januari rivier” (de
maand waarin de Portugezen in 1502 de baai
ontdekten). Het was carnavalstijd en dus lagen
we er niet als enige. In totaal waren er acht(!!)
volle cruiseschepen, waaronder een paar heel
grote, voor het carnaval naar Rio gekomen. De
stad is al deze aandacht zeker waard. U kunt
zich misschien voorstellen dat we wel even
stonden te kijken toen we bij aankomst zagen
dat de bus gesierd werd met de naam van een
van uw redacteuren. Dat hadden ze nou echt niet
hoeven doen, maar het moest kennelijk zo
zijn…..
Rio telt ruim zes miljoen inwoners maar is royaal opgezet met veel groen en brede wegen. Dat is dan
wat betreft het mooie deel. Er zijn echter ook sloppenwijken waar de politie niet durft te komen en
waar speciale militaire knokploegen voor worden opgeleid om daar de orde een beetje te kunnen
handhaven. Als toerist merk je daar natuurlijk niets van. Het was zondag, de zon scheen, het was
carnaval én een temperatuur van vijfendertig graden. Met al die toeristen van de cruiseschepen erbij
was het in de stad een gezellige drukte.
We zagen de beroemde stranden Epanema (bekend van het liedje, the girl from Epanema) en uiteraard
het wereldberoemde Copacobana strand. Het zijn allebei lekker brede stranden maar voor de rest leken
ze toch verdacht veel op alle andere stranden in de wereld. Bijzonder is wel dat je niet zomaar ergens
aan het strand kunt gaan zitten. Er bestaat daar een soort sociale structuur. Je hebt een stuk strand voor
de intellectuelen, één voor de kunstenaars, de middenstanders, de gewone man enz. Vreemd genoeg
hebben we van het beroemde carnaval niet veel gemerkt. Het blijkt dat zich dit grotendeels ’s avonds
afspeelt en wordt gehouden in speciaal afgezette delen van de stad waar je alleen tegen betaling kunt
komen.
De grootste drukte overdag was uiteraard bij de
belangrijkste attractiepunten zoals het wereldberoemde Christusbeeld waar we met een
tandradbaan naar toe zijn gereden. Later die dag zijn
we met een kabelbaan naar de vierhonderd meter
hoge suikerbroodberg geweest. Het uitzicht was in
beide gevallen overweldigend!
Toen we terug wilden bleken we ook niet de enigen
te zijn. Filevorming bij de gondels die ons weer
omlaag moesten brengen, dus het werd wat later dan
gepland. Toen onze buschauffeur ook nog eens de
tijd bleek te zijn vergeten werd het pas écht
spannend! Op het nippertje kwamen we op het
vliegveld aan vanwaar we rechtstreeks naar
Amsterdam vlogen. Daar vroor het een paar graden
dus dat was wel even wennen.
De Maasdam heeft ons veilig en comfortabel ruim
achtenvijftighonderd zeemijlen (ca. 10.7400 km)
naar het zuiden gebracht en we hebben daarbij
veertien havens aangedaan. Het was voor ons heel
bijzonder. We zullen deze reis dan ook niet snel
vergeten.
Rob van Breda
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12.

Tussen licht en donker (21)
Door Nico ter Horst

Eenmaal per minuut het licht zien
In de vorige "tussen licht en donker" eindigde ik met de tijdsduur van de lichtflits. Die mocht niet
korter worden dan één tiende van een seconde. Maar de stuurman van een schip moest wel eenmaal
per vijf seconden het licht kunnen zien, in plaats van eenmaal per minuut, zoals dat met de oude
draailichten van "Fresnel" het geval was.
Het leek een aardige redenering, maar in die tijd makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zou die
omwentelingssnelheid van eenmaal per 10 seconden voor twee lichtbundels of een maal per 20
seconden voor vier lichtbundels worden gerealiseerd. Maar daar vond de onvermoeibaar speurende
Bourdelles wel wat op. Hij liet de zware optieken met een draaitafel draaien op kwik; hiermee vond
hij het "kwikbad" uit. De wrijving werd daardoor zo drastisch verlaagd dat een eenvoudig uurwerk in
staat bleek de tonnen zware optieken met voldoende snelheid rond te draaien. De bliksemlichten
waren ontstaan en daarmee een nieuwe generatie vuurtorenlichten.
Het lichtrendement werd hierbij opgevoerd tot het uiterste, of het nu olielampen, gaskousen of
elektrische booglampen waren die in het brandpunt stonden. Het eerste elektrische bliksemlicht werd
in 1893 in werking gesteld op de plaats waar dertig jaar eerder het eerste elektrische licht in Frankrijk
was geïnstalleerd, namelijk bij Le Havre. De effectieve lichtsterkte van olie-vuurtorens schoot
omhoog van 60.000 kaars voor 1889 naar 200.000 kaars en daarna, als er gaskousen werden gebruikt,
tot 600.000 kaars. De lichtsterkte van de elektrische vuurtoren van Allard (Calais 1883) die niet boven
de 90.000 kaars kwam, kon groter worden dan 30.000.000 kaars, evenals de vuurtorens van Eckmühl
en kaap Finistère.
Het is bijna onvoorstelbaar wat de invloed is geweest van Léon Bourdelles op de kustverlichting in de
wereld. De door hem doorgevoerde verbeteringen gaven praktisch geen verhoging in de onderhoudskosten.
Een gloeilamp van 100 watt heeft een lichtsterkte van 120 candela (Latijn voor kaars).

Léon Bourdelles ( 1838-1899 )
Wordt vervolgd.
Bronvermelding: Vuurtorens R. van der Waard.
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13.

Van een lezer

Beste redactie,
Mijn voornemen was om in 2013 eens een mail naar de Seconer redactie te
sturen. Ik hoop dat alles goed is, zowel bij jullie privé en je familie, als ook bij de
oud collega's.
Mijn vrouw Elly en ik hebben het goed naar onze zin hier in Duitsland en wonen
nu al officieel vanaf december 2010 hier. In het begin was het wel hard werken
in het huis en ook de tuin heeft ieder jaar weer de nodige aandacht nodig.
Gelukkig heeft al dat werk de overgang van mijn voormalige vaste werk bij BP
naar een fulltime privéleven een stuk makkelijker gemaakt.
Ondanks dat was het toch nog even wennen want je komt wel in een ander
levensritme terecht met een andere dagindeling.
Voor Elly is het wel leuk dat we hier niet ver van de Nederlandse grens wonen.
Zo kunnen we regelmatig een uitstapje maken naar Nederland.
Bij ons in het dorp wonen veel Nederlanders, het is hier gewoon een DuitsNederlandse buurt met leuke buren.
We hopen dat we dit jaar voor een paar dagen eens naar Voorne-Putten kunnen
komen. De ouders van Elly wonen vlak bij Rotterdam en hebben onderhand veel
aandacht nodig omdat ze al ruim in de negentig zijn. Hierdoor komen we ook
vaker naar het westen.
De redactie van Seconer-nieuws wil ik nog hartelijk bedanken dat de SECONER
regelmatig bij mij in de brievenbus valt. Het is heel leuk om zodoende op de
hoogte te blijven van alles, waardoor ik BP en de oud-collega's niet geheel uit
het oog kan verliezen. Ik denk nog graag aan de BP/Nerefco tijd terug die ik met
de collega's mocht doorbrengen.
Wellicht zal ik in de toekomst ook eens kopij insturen voor de SECONER, maar
ik ben niet zo’n geweldige veelschrijver.
Hartelijke groet aan iedereen,
Huub Daxböck
Email: famhe.daxboeck@ewetel.net

21

In een SMS van 22 januari reageert Aad van Biezen op de gewelddadige
ontwikkelingen in zijn Buurland Mali.
Hij schrijft: De Touaregs in Mali komen met hun oorlogsgeweld wel erg dicht bij,
zo’n 700 km van waar ik woon. Ik vind het vreemd dat niemand hier in Senegal er
over spreekt! Zelfs de Franse TV-zender is erg summier met haar info over de
gewelddadigheden in Mali. Ik maak me nog niet direct ongerust maar houd het
nabij gelegen vliegveld Banjul in Gambia (70 km) wel scherp in de gaten.
In zijn handgeschreven brief van twintig dichtbeschreven kantjes van 28 december
2012 vertelt Aad ons over zijn thuiskomst in Toubacouta na een verblijf van twee
maanden in Nederland.
Aad beschrijft ook zijn thuisreis vanaf het vliegveld naar Toubacouta, 300 km.
Gedurende deze 7½ uur durende reis moet er voortdurend onderhandeld worden
over de prijs van het vervoer, de plaats in de taxi’s en de precieze eindbestemming.
Daarna een urenlange rit in een gammele overvolle en ovenwarme auto.
Een maximaal contrast met het Nederlandse openbaar vervoer.

14.

Brieven uit Senegal 23
Door Aad van Biezen, Toubacouta, 28 december 2012
Terug van weggeweest
Alweer een maand terug in Afrika, wat gaat de tijd toch snel. Dat
heeft volgens mij met de leeftijd te maken. De terugreis ging
gesmeerd nergens problemen mee. Vlak voordat wij landden in Dakar
was er net een Air France toestel geland, dus bij de douane een drukte
van belang. Wij, de passagiers, werden van de ene rij naar de andere
rij verwezen, met als resultaat dat ik als eerste uit de vliegveld bus
stapte en ik uiteindelijk als laatste afgehandelde passagier mijn
koffers pakte.
Ze hebben hier in Dakar ook camera- en vingerafdruk controle en de
beschikking over wel 18 controle loketten. Drie van de achttien
loketten waren bemand en het ging zo langzaam dat de mensen in de
drie rijen maar op de grond gingen zitten. Dat mocht weer niet van de regelmilitair die met de loop
van zijn geweer wenkte dat we weer moesten gaan staan.
Geen bagagewagentjes meer. Een kruier bood zich aan om mij voor “slechts” € 20 buiten de X-ray om
te loodsen. Uiteraard wees ik dit af. Nu wilde hij mij voor maar € 5 naar de taxi’s brengen. Mijn
vriend Willem van de Ambassade wachtte me buiten op met zijn auto. De kruier bracht mijn bagage
naar de parkeerplaats en Willem laadde alles in. Willem rekende ook voor mij af want ik had geen
Senegals geld op zak. Hij gaf de jongen 1000 CFA (€ 1,50) die in tomeloze woede ontstak en aan
Willem meldde dat hij 20 euro met mij had afgesproken en dat die 1000 CFA niks was. Woedend gaf
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hij het biljet aan Willem terug die het weer in zijn zak stak. Op het lawaai komt een gendarme af. Hij
hoort mij, de kruier en Willem aan en geeft de kruier er verbaal flink van langs, vraagt de 1000 CFA
terug van Willem en stuurt de kruier met 1000 CFA weg plus een schop onder zijn kont. Willem en ik
bedanken de agent met “njakke bock” voor zijn hulp. “Graag gedaan” zegt hij. “Maar…..eh waar blijft
mijn beloning voor de
hulp?” Met duidelijke
tegenzin geeft Willem
hem ook 1000 CFA. Deze
zegt geen “dank je” maar
meldt verontwaardigd dat
hij geen kruier is en dat
hij 5000 CFA meer gepast
zou
vinden.
Willem
ontploft bijna en geeft
niks meer. Resultaat van
het transport van mijn
bagage is: De kruier, de
agent, Willem en Aad zijn
allemaal pissig! Welkom
in Afrika!!
Op vakantie aan de kust
in Gambia, Bajul.

Na een nacht slapen en bijkomen bij het gezin van Willem in Dakar ga ik met een Stadstaxi naar de
opstapplaats; “Garage Pompier” genaamd in zuid Dakar. Drie dragers ontfermen zich over mijn
koffers en brengen ze voor € 0,30 elk naar de halte van de lange afstand taxi’s.
De prijs en de plaats in de taxi is een ander verhaal. Deze taxi’s hebben zeven passagiersplaatsen met
bagage en ze gaan pas rijden als alle plaatsen verkocht zijn. Nu begint de koehandel. Ik wil de plaats
rechts voor in de taxi en de prijs voor mijn twee koffers en een grote koelbox. En heel belangrijk, ik
wil voor mijn huis afgezet worden. De voorste plaats is zogenaamd al bezet maar na een alleenspraak
met de betaalmeester kan ik die plaats krijgen in een volgende wagen. “Dan neem ik wel een wagen
alleen voor mezelf” zeg ik. Na een paar minuten komt toch de voorplaats vrij. Nu volgt het
belangrijkste deel van de onderhandeling. Je moet altijd de hele ritprijs betalen ook al ga je maar een
gedeelte mee. Hij vraagt mij voor de voorplaats 10.000 CFA en voor de twee koffers en de koelbox
7.500 en voor het voor de deur afzetten nog eens 2.500. Samen 20.000 CFA. Na zo’n 15 minuten
over en weer pingelen komen we 11.000 overeen. Hij geeft me deze prijs zegt hij, omdat hij geen
moeilijkheden wil met Yayi. Hij kent mijn vrouw omdat zij ook met zijn taxi reist. Het leek eerst wel
of wij vijanden waren maar nu de prijs vast staat zijn we ineens de beste maatjes. Mede omdat ik hem
en zijn maatje 500 CFA gaf voor
koffie en een broodje! Alles draait om
geld en geld alleen! De chauffeurs
zijn niet in vaste dienst en kunnen
haast niet rommelen met het ritgeld
want er zijn altijd twee steeds
wisselde toezichthouders die de
ritprijs mee bepalen.
De taxi auto’s zijn het eigendom van
Moslimgeestelijken, de zogenaamde
“Marabouts”. De toezichthouders
handelen namens de Marabouts en de
chauffeur is Freelance.

Zó hoog groeit het gras.
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De prijs van het thuis voor
de deur afleveren is een
extraatje voor de chauffeur
die erg in zijn schik blijkt te
zijn, heeft ie me toch een
poot uit gedraaid. Later hoor
ik van Yayi wel wat ze van
reis en prijs vonden want
alles
wordt
hier
overgebriefd, iedereen is
familie of kennis. Na
anderhalf uur wachten is de
wagen volgeboekt, zeven
passagiers en de chauffeur.
Eigen woning plus
logiesgedeelte.

Volgens mij hadden twee dames na mij twee plaatsen achter mij en de chauffeur geboekt. Toen we
vertrokken zaten ze zonder protest dubbelgevouwen klem achterin en drie grote mannen zaten
pontificaal achter mij en de chauffeur. Kennelijk weer een geval van je plaats weten. De rit naar
Toubacouta was lang, nat en erg warm. Het regende regelmatig en er was veel vrachtverkeer. Door de
regen waren de vele gaten in de weg nauwelijks te zien en dus ook niet te ontwijken. Door de regen
moesten de ramen op een klein kiertje na gesloten blijven. Voor het vertrek heb ik bij Pompier twee
zakjes water van elk ½ liter gekocht en onderweg nog eens vier stuks plus een liter appelsap. Het was
warm en benauwd in het kwadraat, het leek wel of er geen einde aan de reis kwam. Na 7½ uur en 300
km verder was mijn hele drinkvoorraad opgesoupeerd.
Eindelijk thuis
De thuiskomst was leuk, iedereen kwam naar buiten en begon te zingen “TonTon Aad, TonTon Aad”
en te dansen. Yayi kwam met de baby van ons dienstmeisje op me af. Ze zong, danste en kuste me
welkom. Zo, ik was nu thuis, eerst even plassen, voor het eerst deze reis, dan heerlijk douchen en
dan…..een lekker koppie thee!
Groeten van Aad van Biezen.

PS: Een kaart of briefje van
een oud collega wordt door
mij erg op prijs gesteld. Op
een
SMS
wordt
per
omgaande gereageerd!

A.N. van Biezen
p/a Oosterheem 309531
LB,Borger (NL)
Tel.0221763467964

Het gastenverblijf
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15. Personalia
Met Pensioen :

Maart 2013

T. Th van den Berg
A. Hogewoning
H. van Beusekom
M. Deelen

April 2013

A. Rijsdam
I.A. de Ritter
P.H. Veldhoen
J.T. Knappers

Overleden :
21 februari 2013, Jacob de Wilde, in de leeftijd van 65 jaar.
3 maart 2013, Eduard (Ed) Baks, in de leeftijd van 57 jaar.
21 maart 2013, Johannes Heijster, in de leeftijd van 84 jaar.
26 maart 2013, Anton van Beelen, in de leeftijd van 60 jaar.

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 juli 2013.
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

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

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

●

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

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

●

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

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

●

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

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