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seconer 
Contactblad voor senioren van BPRR en Texaco 

 

 

 nieuws 
       Jaargang 16  -  no. 2  -  15 april 2014 

 

 

 

Met de bus naar Louwman 
 
Met de prettige ervaring van ons verblijf 

in Madurodam als uitgangspunt, waarbij 

met name het onderlinge contact zo goed 

tot z’n recht kwam, ging Piet Timmers 

onze penningmeester, samen met Karin de 

Man, de steun en toeverlaat waar het ’t 

organiseren van de reünie betreft, voor de 

zestiende keer op zoek naar een leuke 

locatie voor de jaarlijkse reünie 2014. 

 

Nu zult u zich waarschijnlijk nog 

herinneren dat we in het vorige nummer 

een oproep deden om uw ideeën en 

suggesties voor een geslaagde reünie aan het bestuur kenbaar te maken. Tijdens een gesprek tussen 

Karin, Petra Hoks en Mijnie van der Hoek in Madurodam bespraken de dames een interessante 

mogelijkheid voor de komende reünie namelijk het Louwman Museum. Met groot enthousiasme 

vertelden beide dames hier al eens eerder te zijn geweest en dit een geweldig museum te vinden, ook 

voor dames dus! Zij beloofden zeker van de partij te zijn als deze optie gerealiseerd zou worden! 

 

Na het verrichten van het nodige huiswerk, gecombineerd met het brengen van een oriënterend bezoek 

aan het beoogde museum, kwam het organiserend duo, net zoals Petra en Mijnie, tot de overtuiging 

dat het Louwman Museum inderdaad een geschikte locatie voor een geslaagde reünie zou kunnen zijn.  

 
Lees verder op pagina 2.     
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Bovendien een locatie waar we de liefhebbers van de automobiel waarschijnlijk een groot plezier mee 

zouden doen. Maar het belangrijkste uitgangspunt van de reünie, de onderlinge contacten, zouden ook 

hier weer volledig tot z’n recht kunnen komen. 
 

Een mogelijk nadeel van het Louwman Museum schuilt overigens in het feit dat het op de 

gebruikelijke openingstijden ook toegankelijk is voor individuele bezoekers. Een bezwaar dat op 

voorstel van het museum eenvoudig kon worden opgelost door ons bezoek te plannen op een dag dat 

het museum normaal gesproken gesloten is, namelijk op maandag. Op deze dag hebben we het 

museum geheel tot onze beschikking. Al met al een optie waar het voltallige bestuur zich mee kon 

verenigen. Het organiserend duo kreeg het verzoek tot verdere uitwerking van deze reünie die, zoals 

inmiddels bij de trouwe lezer bekend zal zijn, plaats vindt op: 

 

Maandag 17 november 2014. 
 
Het museum 
 

De basis voor het Louwman Museum, ’s werelds oudste privécollectie automobielen, is in 1934 

gelegd door de aanschaf van een toen twintig jaar oude Dodge, die nog steeds in het museum is te 

zien. Inmiddels omvat de verzameling ruim tweehonderddertig antieke en klassieke automobielen van 

meer dan honderd fabrikanten. Kenners beschouwen de collectie, bijeengebracht door twee generaties 

van de familie Louwman, als een van de mooiste ter wereld. 

 

De collectie omvat ’s werelds mooiste sport- en raceauto’s waarmee legendarische coureurs hebben 

deelgenomen aan diverse Grand Prix en aan races als Le Mans en Indianapolis. Automobielen van 

bekende personen zoals Elvis Presley, Steve McQueen en Sir Winston Churchill behoren eveneens tot 

de collectie. Sommige automobielen hebben een rol gespeeld in films, waaronder de taxi uit de film 

The Godfather en de Aston Martin uit de James Bond-films Goldfinger en Thunderball. 
 

Het Louwman Museum is niet zomaar een automobielverzameling. De collectie straalt passie uit; 

liefde voor en kennis van de automobiel in al zijn verschijningsvormen. De imposante automobielen 

uit de jaren dertig, de tijd waarin geld geen rol leek te spelen, zijn net zo verbazingwekkend als de 

paardloze koetsen uit het eind van de negentiende eeuw. De contrasten tussen majestueuze luxe 

automobielen en de eerste pogingen tot betaalbare gezinsauto’s zijn soms scherp. Er zijn automobielen 

waarvan er maar één of enkele zijn gemaakt en auto’s voor miljoenen mensen. Uit vormgeving en 

techniek spreekt het verschil tussen de culturen van de wereld. 
 

Sommige tentoongestelde automobielen zijn ware tijdmachines. Ze zijn nooit gerestaureerd en bieden 

dus een zichtbare, bijna voelbare verbinding met het verleden. Elke automobiel vertelt zijn eigen 

verhaal en levert daarmee zijn eigen bijdrage aan de geschiedenis. Het zijn spiegels van de cultuur. 
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Het programma 
 

Naast de expositie ruimte beschikt het museum over de zogenoemde Great Hall en een zeer sfeervol 

Museumplein met winkeltjes uit vervlogen tijden. Het personeel van deze winkeltjes is reeds jaren 

gepensioneerd dus blijven de deuren gesloten! We zullen daar op 17 november door de medewerkers 

van het museum om ongeveer 14.00 uur worden ontvangen met koffie, thee en een heerlijke 

versnapering. Vervolgens zullen we ons verplaatsen naar het Theater van het museum waar de 

voorzitter van Seconer u welkom zal heten en ons een korte presentatie van de museumdirecteur te 

wachten staat. Het zal inmiddels rond de klok van drie uur zijn wanneer u wordt uitgenodigd het 

theater te verlaten om vervolgens in uw eigen tempo het museum te verkennen. 
  

Gedurende uw ontdekkingstocht zult u versteld staan van de grote 

verscheidenheid aan tentoongestelde automobielen, te beginnen bij de uit 

1886 daterende Benz Patent Motor Car, afgebeeld op de foto links. Maar 

ook de ‘BAMBINO’, het komisch uitziende eivormige autootje met zijn 

ééncilinder JLO-tweetaktmotor van 200 cc, een min of meer Nederlands 

product dat medio jaren vijftig door de transportmiddelenfabrikant Alweco 

in Veghel in licentie werd gebouwd. Als contrast op de hiervoor genoemde 

voertuigen noemen we de rechts afgebeelde auto waarmee de coureurs Jarno Trulli en Timo Glock, 

versterkt door de jonge Japanse coureur Kamui Kobayashi, in  het seizoen 2009 de Formule 1 reden. 

Met Jarno Trulli achter het stuur reed de Toyota TF109 naar een 

tweede plaats tijdens de race op het Japanse Suzuka-circuit. Tijdens 

uw tour door het Museum kunt u onder het genot van een kopje 

koffie of alcoholvrij drankje even heerlijk uitrusten om daarna weer 

vol nieuwe energie uw rondgang af te maken. 
 

Rond half zes wordt u weer terug verwacht in de Great Hal waar medewerkers van huiscateraar House 

of Lords, gereed staan u iets uit het Hollands drankenassortiment aan te bieden. Aansluitend aan de 

borrel worden we om circa 18.00 uur uitgenodigd voor het dinerbuffet,  eveneens in de Great Hal. 

Overeenkomstig de Seconer traditie zal het ons tijdens dit diner aan niets ontbreken. Om ongeveer 

21.00 uur zal het diner worden afgesloten en komt er een einde aan een, naar het Seconer bestuur 

verwacht, geslaagde reünie waarbij u weer gezellig heeft kunnen bijpraten met collega’s van vroeger. 

 

Vervoer 
 

We openden dit artikel onder de kop “Met de bus naar Louwman”. Maar we gaan natuurlijk niet 

met de oudste nog bestaande gemotoriseerde bus ter wereld, de Milnes-Daimlerdouble-decker 

Omnibus die u op de voorpagina aantrof. Deze bus dateert uit1904 en is speciaal gemaakt voor het 

openbaar vervoer in Londen. Nee, wij maken op maandag 17 november gebruik van degelijke 

Nederlandse bussen waarvoor we drie opstappunten hebben gepland namelijk: 
 

1. BP raffinaderij in Europoort vertrek 12.30 uur richting Metrostation Slinge. 

2. Metrostation Hoogvliet  vertrek 12.30 uur richting Metrostation Slinge. 

3. Metrostation Slinge in R’dam vertrek 12.50 uur (alle bussen gaan hier langs). 
 

Omstreeks 21.00 uur zullen de bussen vanuit het Louwman Museum weer richting Rotterdam 

vertrekken om uiteindelijk circa 22.00 uur aan de Slinge te arriveren. Aankomst in Europoort circa 

22.30. 

Maar mocht u toch liever met eigen vervoer gaan dan kan dat natuurlijk ook. Er is bij het Louwman 

Museum, Leidsestraatweg 57 in Den Haag voldoende parkeerruimte. 

 
Inschrijven 
 

Zoals gebruikelijk treft u het inschrijfformulier voor deze reünie aan in het juli nummer van Seconer-

nieuws. Vanaf 15 juli kunt u het inschrijfformulier ook vinden op onze website www.seconer.nl. 

 

Het Seconer bestuur hoopt op uw deelname te mogen rekenen.  

http://www.seconer.nl/
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2. Afscheid van bestuurlijke pensioenzaken 
 

Het zal u niet zijn ontgaan dat in de laatste twee afleveringen van Seconer nieuws 

de bijdragen over het BP Pensioenfonds geschreven zijn door Jan Nieuwenhuize. 
 

Vanaf augustus vorig jaar heb ik al mijn bestuurstaken op non actief gezet toen 

bleek dat ik de gevolgen van het ernstige ski ongeluk in januari 2011 mentaal 

totaal niet verwerkt had. Ook mijn echtgenote Marijka kampte nog steeds met 

traumatische stress als gevolg van de heftige gebeurtenissen. Het bleek nodig om 

in alle rust een nieuwe balans in ons leven te leren vinden. Met professionele 

psychologische begeleiding klimmen we nu samen in kleine stappen weer uit het 

dal omhoog. Ik ervaar het nog steeds als een wonder dat ik leef en er ondanks 

beperkingen als gevolg van het ongeval zoveel te genieten valt. 
 

De afgelopen maanden heb ik kunnen nadenken over het invullen en vormgeven van een nieuwe 

balans in ons leven. Daarbij is me duidelijk geworden dat ik met meer rust en ontspanning mijn 

energie wil gaan besteden aan persoonlijke zaken die al jaren liggen te wachten om een keer opgepakt 

en afgerond te worden. Ik heb daarbij besloten om al mijn bestuurstaken op het gebied van 

pensioenzaken met ingang van 1 januari 2014 te beëindigen. Na dit besluit leek het me goed om als 

afscheid een korte terugblik te geven. 

 

Korte terugblik 
 

In 2005 kreeg ik het verzoek of ik belangstelling had om een vacante plaats in het VOBP bestuur te 

gaan innemen. Ik heb dat inderdaad gedaan met de gedachte dat ik daarbij mogelijk iets voor Nerefco 

gepensioneerden zou kunnen betekenen. Achteraf gezien bleek het een soort zendingsopdracht te zijn. 

In de eerste plaats volgde ik een vanuit VOBP georganiseerde pensioencursus om mijn kennis op peil 

te brengen in dat complexe vakgebied. Binnen VOBP nam ik het secretariaat op me. Via dat werk 

kreeg ik duidelijk inzicht in de details van het pensioenfonds van BP Nederland. Al snel vond ik dat 

bij het BP-NL pensioenfonds zaken beter geregeld waren. Gepensioneerden maakten daar deel uit van 

het pensioenfondsbestuur. Bij het Nerefco Pensioenfonds wenste men daarmee te wachten tot de 

wetgeving dit verplicht stelde. Het indexatiebeleid bij BP-NL was transparant en duidelijk. Bij 

Nerefco was dit beleid voor mij vaag en indexaties bleven duidelijk achter bij die van BP-NL. Op de 

vragen die ik daarover  stelde aan het Nerefco pensioenfondsbestuur kreeg ik geen duidelijke 

antwoorden. 
 

Nadat op 1 april 2007 Nerefco volledig in handen van BP was overgegaan werd per 1 januari 2008 het 

Nerefco pensioenfonds omgedoopt in Pensioenfonds BP Raffinaderij. Tevens kwam er wegens de 

wettelijke verplichting de mogelijkheid om gepensioneerden zitting te laten nemen in het 

pensioenfondsbestuur. Omdat ik klachten had geuit vond ik het zinnig om me kandidaat te stellen en 

me in te gaan zetten. Het verraste me best om bij de verkiezing zoveel stemmen te krijgen en verkozen 

te worden. Binnen twee weken gaf DNB op grond van mijn gegevens (en de via VOBP opgebouwde 

kennis) goedkeuring om als bestuurslid toe te mogen treden. Op dit moment gaat dat allemaal niet zo 

snel met de hoge eisen die DNB stelt, inclusief een soort toelatingsexamen! 
 

Het eerste waar ik direct na aantreding in het bestuur mee werd geconfronteerd was de 

pensioenadministratie die na de overgang vanuit Aegon niet op orde bleek te zijn. Sinds 2006 waren 

om die reden geen pensioenoverzichten meer verstrekt. Het was even alle hens aan dek om de 

tekortkomingen op te lossen en zaken weer op de rails te krijgen, maar aan het einde van 2008 was de 

orde weer redelijk hersteld. 
 

De vraag begon op te komen of het niet verstandiger was om binnen Nederland één BP Pensioenfonds 

op te zetten. Zo ontstond het project om een fusie tot stand te brengen tussen het pensioenfonds van 

BP Nederland en dat van de BP Raffinaderij. Diverse werkgroepjes werden gevormd. Ik had daarbij 

het voordeel om de details en verschillen tussen beide pensioenfondsen goed te kennen. De 

doelstelling om de fusie per 1 januari 2011 tot stand te brengen werd met succes gehaald.   
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Ik kijk dan ook met veel plezier terug op de afgelopen jaren waarin ik actief betrokken was in 

bestuursfuncties van het BP Pensioenfonds en van VOBP. 
 

Graag wens ik alle collega’s die een actieve rol vervullen bij bestuurlijke pensioenzaken zoals het BP 

Pensioenfondsbestuur en VOBP alle goeds en veel succes toe. We mogen trots zijn op de zegeningen 

van ons eigen BP Pensioenfonds!   
 

Piet Houtman 

 

3. BP Pensioenfonds 
  

Door Jan Nieuwenhuize 
 

Afscheid Piet Houtman 
 

In het voorgaande artikel heeft u kunnen lezen dat Piet Houtman zijn 

bestuurstaken op het gebied van pensioenzaken per 1 januari 2014 om privé 

redenen beëindigd heeft. Piet heeft vele jaren erg actief en met veel enthousiasme zijn bestuurstaken 

op zich opgenomen. Eerst in het bestuur van het Raffinaderij pensioenfonds en vanaf 2011 in het 

gefuseerde BP pensioenfonds. Hij heeft veel werk verzet bij het tot stand komen van het gefuseerde 

fonds en ook vele individuele gepensioneerden bijgestaan bij het oplossen van problemen. Het 

pensioenfondsbestuur heeft, bij zijn afscheid, Piet bedankt voor al zijn werk en respecteert zijn 

beslissing om zijn werkzaamheden in het pensioenfondsbestuur te beëindigen. Ik wil Piet Houtman, 

ook namens U, nogmaals bedanken voor zijn activiteiten op het gebied van de pensioenen. 

 

Samenstelling Pensioenfondsbestuur 
 

Als gevolg van het vertrek van Piet Houtman uit het bestuur, is er een gesprek geweest tussen het 

VOBP en de voorzitter van Seconer. In die vergadering is afgesproken, geen kandidaat-opvolger te 

gaan zoeken. In het verleden is er na de fusie in het pensioenfondsbestuur afgesproken het aantal 

bestuursleden te reduceren door natuurlijk verloop. Omdat het pensioenfondsbestuur zal worden 

gereduceerd tot acht bestuursleden, zullen er 2  vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het 

bestuur zitting nemen. In de Wet Versterking Bestuur is opgenomen, dat de gepensioneerden 

maximaal 25% van de stemmen mogen hebben. De actieve werknemers krijgen 2 vertegenwoordigers 

(dus ook 25%)  en de werkgever 4 leden in het bestuur (50%). Tussen Seconer en VOBP is 

afgesproken, dat Arno Baltussen namens het VOBP en ik namens Seconer zitting blijven nemen in het 

pensioenfondsbestuur. 

 

Financiële situatie pensioenfonds 
 

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is afgelopen periode gestegen naar 112.2 per ultimo 

februari 2014. Eind november 2013 was deze nog 107.7%. De belangrijkste reden van deze stijging is 

een (onverplichte) extra storting door BP. Het totale rendement op de beleggingen in 2013 bedraagt 

0.5%. Zoals reeds eerdere vermeld wordt dit voor een belangrijke deel veroorzaakt door de lage 

opbrengst op vastrentende waarden (obligaties en leningen). 

 

Indexatie van pensioenen 
 

Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om  de ingegane pensioenen weer te verhogen. De 

verhoging per 1 januari 2014 zal 2.77% (incl. 0,27% inhaal indexatie) voor het deel van het 

Raffinaderij pensioen en 2.5% voor het deel van BPNL pensioen  bedragen. De totale kosten van deze 

verhoging zal als een extra storting in het pensioenfonds door de werkgever betaald worden. Dit 

benadrukt nog eens dat BP een zeer goede sponsor is.   

De gevolgen van deze verhoging kunt U in de komende periode tegemoet zien.  

 

 j.nieuwenhuize32@upcmail.nl - Telefoon 010-4743298 

mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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Afgelopen maand zochten we onze voormalige Maintenance manager Peter  

Dijkgraaf op voor een goed gesprek. Peter heeft ongeveer een jaar geleden zijn 

baan bij de BP raffinaderij vaarwel gezegd en had toen plannen om “iets” voor 

zichzelf te gaan beginnen. Toen was het voor de buitenwacht nog niet erg 

duidelijk wat dat “iets” zou gaan worden, maar enige tijd geleden bereikte ons 

het gerucht dat Peter tegenwoordig trainingen zou geven vanuit een  eigen 

trainingscentrum. 

Een goede reden voor de Seconer redactie om eens langs te gaan want daar 

wilden we wel iets meer van weten. 

 

4. 
 
 

Peter Dijkgraaf   
Start  trainingscentrum in 
Dirksland 
 

De zwakste schakel verdient de meeste aandacht 

 
Door Piet van Kessel, en Rob van Breda 

 
Dirksland 
 

Nadat we door een ontspannen Peter in zijn trainingscentrum  zijn ontvangen met koffie, leren we al 

snel van hem dat deze onderneming geen kortstondige bevlieging is maar het gevolg van het plan dat 

eigenlijk al jaren in de kast lag zonder dat er iets mee kon worden gedaan. Aan het eind van je carrière 

iets teruggeven aan de samenleving in de vorm van nuttige kennis die de veiligheid van 

procesinstallaties kan verbeteren, maar ook de drang om kennis over te dragen zijn twee belangrijke 

redenen voor het opzetten van dit trainingscentrum.  

  
Ervaring is een kwestie van tijd en gelegenheid 
 

Een terugblik in de tijd brengt ons naar februari 1992. In het bedrijfsblad Twin 

Talk van de “Netherlands Refining Company” kopt een artikel: 
 

“Peter Dijkgraaf beteugelt NOx uitstoot van de gasturbines”  
 

Peter vertelt hier aan redacteur Rob Cloosterman: “Van huis uit ben ik 

scheepsbouwer. Vier jaar geleden had ik nog nooit een raffinaderij van dichtbij 

gezien! Tegenwoordig zie ik de raffinaderij bijna nooit niet!“ 
 

Na afronding van de tien miljoen gulden kostende ombouw van de twee gasturbines heeft Peter, als 

blijk van waardering, een aandenken laten maken voor alle teamleden. Hij heeft wat schoepjes van de 

compressor laten polijsten en op een marmeren voetje laten zetten. Een mooie herinnering aan 

samenwerking en veel overwerk! 
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Waardering moet je laten blijken ……. 
 

……. is een stelling van Peter Dijkgraaf.  In tijden dat er weinig geld beschikbaar is voor onderhoud 

komt dit ongerief grotendeels neer op de schouders van het maintenance personeel. Ze worden vaak 

belast met lastige improvisaties en extra werkdruk.  Deze mensen verdienen  hiervoor erkenning en 

extra waardering. Een goed voorbeeld is het werk (1992)  aan de FCCU, die we drie jaren lang zonder 

stop aan de praat hebben gehouden, met minimale middelen. Met de zelf verzonnen “Maintenance 

FCCU  award”  heb ik  het  maintenance personeel als  blijk van waardering  in het zonnetje gezet. 
 

Zeventien jaar later wordt Peter Dijkgraaf zelf in het zonnetje gezet. Uit een selectie, georganiseerd 

door de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) wordt Peter gekozen en 

uitgeroepen tot  Maintenance Manager van het jaar 2010. Dat Peter blij is met deze blijk van  

waardering is te zien op het internetfilmpje Google: “Peter Dijkgraaf, the week after.”   
 

“Eigenlijk is er te veel gebeurd om te vertellen” zegt Peter  “Nou ja, het avontuur met de Bellows  van 

de FCCU is wel een typerend verhaal voor de sfeer van die tijd”.  

 
Bellows 
 

Tijdens de Turn Around in 1993 moesten er een heel groot aantal bellows (stalen balgaansluiting) 

worden vernieuwd.  Deze bellows kwamen uit Amerika en werden in Engeland via een hydraulische 

pers op de juiste pijpdiameter opgerekt. Helaas werd bij vergissing één van de bellows met een 

diameter van ca. 1½  meter te ver opgerekt waardoor deze scheurde. De Amerikanen wilden deze 

25.000 gulden kostende mislukking maar snel in de afvalbak gooien, maar het leek me een leerzaam 

idee om de kapotte bellow bij de ingang van onze project keet te plaatsen. Toen iemand van het 

Stoomwezen echter moeilijke vragen ging stellen over het risico van scheurvorming bij de andere 

bellows, was het maar beter dat deze kapotte  

bellow zo snel mogelijk uit het gezicht zou 

verdwijnen. “Waar moet ik er mee heen?” 

vroeg de ophaler. Ik zei voor de grap “Zet 

‘m maar in mijn voortuin”  Kom ik thuis, 

zegt mijn vrouw Trix: “Neem je nu ook al je 

werk mee naar huis?” Staat-ie prominent 

midden in de voortuin. Hij staat er trouwens 

nog, gevuld met tuinaarde en vol 

sneeuwklokjes. Zo heb ik de duurste 

bloembak van heel Flakkee en omdat het 

materiaal Inconel is, zal hij nooit roesten! 
 

Peter Dijkgraaf in zijn trainingscentrum 
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Passie voor flenzen 
 

In de  eerste maanden van 2012 werden we bij BPRR geconfronteerd met een groot aantal serieuze 

flenslekkages. Eigenlijk door de nood geboren heb ik me het laatste jaar bij BPRR tot in de details 

verdiept in dit onderwerp. Het werd me duidelijk dat ikzelf jarenlang het belang van flens 

management heb onderschat. Daarbij bleek dat er niet alleen bij mijzelf, maar ook bij de BP 

organisatie zowel als bij de contractors veel te weinig kennis en aandacht hiervoor is. De flens 

lekkages hadden gelukkig beperkte gevolgen, maar het had ook veel anders kunnen uitpakken. Op 

geluk mag je in onze industrie niet blind varen, daarom dacht ik “Dat mag NOOIT meer gebeuren” en 

die gedachte  is nu mijn nieuwe passie. De zwakste schakel verdient de meeste aandacht en die 

aandacht geven we hier in ons nieuwe trainingscentrum. 

 
Mooie locatie 
 

Aan de rand van zijn woonplaats Dirksland is een voormalig gebouw van een aannemer nu 

omgebouwd tot een royaal trainingscentrum. Twee leslokalen en een aantal praktijkruimten annex 

vergaderruimten met PowerPoint faciliteiten. Er is zelfs zoveel ruimte in het gebouw dat ook een 

andere opleidingsorganisatie gemiddeld drie dagen per week onderdak vindt. 
 

Het trainingspakket is samen met de firma’s Kempchen en Klinger ontwikkeld, voor  de meesten van 

ons welbekend van de pakkingen die zij sinds jaar en dag aan BP leveren. De training is inmiddels 

ook erkend door Deltalinqs.  Het is eigenlijk vreemd filosofeert Peter. Een gemaakte lasverbinding 

wordt in de industrie nauwkeurig geïnspecteerd en vaak wordt deze ook nog eens doorgelicht met 

behulp van röntgenfoto’s terwijl aan een flensverbinding waar de potentiële lekkage veel groter kan 

zijn nauwelijks bijzondere aandacht wordt besteed. We stellen nauwelijks eisen aan mensen die 

sleutelen aan onze flenzen.  
 

De kern van de training draait om het feit dat een pakking met een gelijkmatige druk tegen de 

flensoppervlakken moet worden gedrukt om tot een optimale afdichting te komen. Dat klinkt logisch 

maar Peter laat zien dat er tal van factoren zijn die dat kunnen verhinderen. In zijn trainingsunit 

waarbij de flenzen met opzet een paar graden scheef staan ten opzichte van elkaar zijn drukopnemers 

geïnstalleerd tussen de flenzen in de boutverbindingen. Deze opnemers zijn verbonden met een 
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computer waardoor je als cursist op het scherm kunt zien hoe de boutkrachten tijdens de montage 

worden opgebouwd en ook hoe de drukverdeling op de pakking is.  

Raffinaderijen en chemische fabrieken zijn meestal complexe installaties die vol zitten met allerlei 

soorten flensverbindingen. Bij turnarounds en nieuwbouwprojecten worden veel van deze 

verbindingen losgemaakt om in een later stadium weer te worden vastgezet. Een lekkende 

flensverbinding kan voor een fabriek tot rampzalige gevolgen leiden. Vaak resulteert het in een 

beperkte hoeveelheid productverlies, maar in het ergste geval kan het een flinke brand tot gevolg 

hebben met vergaande gevolgen. 
 

Ondanks het vitale karakter van flensverbindingen bestaat er eigenlijk nergens in Nederland een 

opleiding waar onderhoudspersoneel naast de praktische aspecten, ook wordt getraind in de 

theoretische achtergronden bij het ontwerp van flenzen, pakkingen en bouten. Een gat in de markt 

waar Peter is ingesprongen, daarbij gesteund door zijn vrouw Trix die zorgt voor het beheer van het 

gebouw en  de catering. 
 

De eerste trainingen zijn vorig jaar gegeven aan de toezichthouders voor de BPRR Turn Around van 

de cracker in het najaar 2013. Ontzettend leuk om juist met ex-collega’s deze start te maken. De 

reacties waren enthousiast en een prachtige stimulans om met de opgedane ervaring de training verder 

uit te bouwen. 

 
Kringloop 
 

Maar niet alleen met trainingen willen Peter en zijn 

vrouw Trix iets doen. Een niet onbelangrijk deel van 

het gebouw is gereserveerd voor de opslag van 

hulpgoederen zoals kleding en bijvoorbeeld 

keukengerei. Vanuit dit Dorcas depot wordt speciaal 

een project in Roemenië ondersteund in de stad Cluj-

Napoca in Noord Roemenië. We verkopen in de 

omgeving op het platteland de spullen voor weinig geld 

aan het arme deel van de bevolking.  Weggeven  werkt 

niet. Je moet de mensen zelf leren vissen, in plaats van alleen gratis vis te geven. Vervolgens gaat de 

opbrengst naar een school in de stad waar kinderen met een leerachterstand worden geholpen.  Dubbel 

profijt dus. Daarnaast is Peter ook nog sociaal actief als voorzitter van de identiteitsraad van het lokale 

van Weel Bethesda ziekenhuis en geeft hij nu en dan gastcolleges aan de Hogeschool Rotterdam. 

 
Dijkgraaf Support b.v. 
 

“In Dirksland ben ik weer terug op de basis” zegt Peter. Mijn 

leven is gebaseerd op drie pijlers, Werk, Gezin en Kerk. Met 

Kerk bedoel ik niet het gebouw maar het geloof met de 

opdracht je leven inhoud te geven en ook voor anderen wat te 

betekenen. Tijdens mijn drukke leven bij BP en Mourik was het 

niet eenvoudig om de aandacht over de drie pijlers evenredig te 

verdelen. Vroeger kreeg het werk de meeste aandacht. Daarom 

is het zo fijn om nu op mijn 58e jaar dicht bij huis en met 

normale werktijden dingen te ondernemen die ik graag doe en 

kan. De aandacht voor de drie “pijlers” is nu veel beter in evenwicht te houden. “Je moet het zo zien” 

zegt Peter. “Tijdens mijn werk in de olie-industrie heb ik veel geleerd hoe je zaken moet aanpakken en 

ook hoe je iets niet moet doen. Wat dat betreft is BP een prachtige leerschool voor me geweest waar 

ik met veel plezier heb mogen werken. De inzichten die daar uit zijn voortgekomen  wil ik graag terug 

leveren als adviseur aan bedrijven met wie ik steeds goede contacten ben blijven onderhouden. Kennis 

overdragen zit me in de genen, ik vind dat geweldig en als het dan ook nog eens je werk 

is……………”. 

 

Groeten van Peter & Trix Dijkgraaf 
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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 Joop Christiaanse.    

 

5. 

Nachtdienst 
 

Het is in de nacht van 7 op 8 januari 1974 en de B shift is op wacht, het is koud en guur 

weer en ik  heb die nacht dienst op steiger 1 + 2. Er liggen 2 grote tankers de ” British 

Progress” ligt op steiger 2 en de “World Standaard” Ligt op steiger 1 te lossen.  

 

Om 04:00 zijn de beide tankers op steiger 1 + 2 gereed met lossen. Ik laat de afsluiters 

van de slangen dicht lopen en begeef me onder de steiger om de slangen te drainen en 

het vacuüm systeem op te lijnen. Om dit te doen hadden we in ons enthousiasme de 

gewoonte om over de betonnen balken onder de steiger, van de ene kant van steiger 1 

naar de andere kant van steiger 2 te lopen, dat ging makkelijker en sneller. 

 

Normaliter stond er op dit gedeelte van de steiger een hek, alleen deze nacht niet, er was 

een geroest hek weggehaald voor vervanging. Alleen de bouten in het beton waar het hek 

had gestaan stonden er nog. Ik lette even niet op, struikelde en ging met mijn kop 

voorover van de steiger de haven in.   

 

Het was erg laag water en door de snelheid waarmee ik het water raakte verloor ik mijn 

bril. Eenmaal boven water gekomen kon ik mij aan een daar hangende ketting 

vasthouden. Nu moest ik me oriënteren en een trap vinden om uit deze netelige situatie te 

komen. Ik zwom met mijn dikke winterjas en mijn bontlaarzen naar de andere kant van 

het steiger waarvan ik wist dat daar  een trap zat. Omdat het laag water was zat de eerste 

tree van de trap vrij hoog, ik moest dus flink watertrappen om de eerste tree te kunnen 

bereiken, het koste aardig wat moeite om uit het water te komen. Maar ik was toen jong 

en sterk dus dat lukte prima. Eenmaal boven op het steiger gekomen ging ik gauw naar 

het steigerkantoor en de controlekamer gebeld. Met bibberende stem vertelde ik wat er 

gebeurd was, want het was best koud. 
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Boudewijn de Kievit en Herman Timmer stonden dan ook zo met de auto op de steiger. 

Herman zei “Ik ben blij dat het jou is overkomen, want ik had het niet gered.” Herman nam 

de wacht op het steiger van mij over en ik ging met Boudewijn naar voren waar ik eerst 

een warme douche nam. Boudewijn bestelde een taxi zodat ik met mijn natte kleren in 

een plastic zak naar huis kon. Eenmaal thuis aangekomen schrok mijn vrouw wakker 

waarna ik het een en ander had uit te leggen. 

 

De volgende nacht was het rustig, geen schepen, we zaten met een paar man in het 

entrepot koffie te drinken en lieten datgene wat de nacht ervoor gebeurd was nog eens de 

revue passeren. Herman herhaalde wat hij de nacht ervoor gezegd had, dat hij het niet 

zou redden als het hem zou overkomen. Twee maanden later ging hij zeilen met een 

collega, de boot sloeg om en Herman verdronk. Dit was voor de shift een zeer trieste 

gebeurtenis. 

 

Hij werd twee maanden later pas gevonden door surfers die aan het varen waren op het 

Brielse Meer. 

 

6. 
 

 

Een stuiver 
(uit de krant van 15 februari 2014) 

 

Het jochie voor me bij de kassa heeft twee blikjes cola van 52 cent per stuk. 

“Dat wordt één Euro en vijf cent” zegt de kassière.  

Hij kijkt bedremmeld naar de eenzame Euro. 

“Dat is tekort” zegt de kassière, “ga eerst maar thuis een stuiver halen.”  
 

Ik had het jochie natuurlijk vijf cent kunnen geven, maar ik had een beter plan. 

  

“Koop één blikje” zeg ik tegen hem.  

“Nee, mijn broertje wil er ook een” 

“Doe maar” zeg ik aanmoedigend.  

Hij zet het blikje op de band. “Dat is vijftig cent” zegt de kassière die nog niets vermoedt. 

 Ze geeft hem een muntje van vijftig cent als wisselgeld. 

“Nu kun je nog een blikje kopen” zeg ik. Hij lacht verbaasd, kijkt me triomfantelijk aan 

en rent weg. 

 

Daarna moet ik afrekenen, de kassière lacht niet naar me.  

“Dat is € 18.05” zegt ze bits. 

Ik pak een biljet van 20 euro. “Wil je er een stuiver bij”  vraag ik. 
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Soms trek je jaren op met collega's zonder te weten waar ze hun vrije tijd mee zoet brengen. 

Op de reünie bij Madurodam raakte ik aan de praat met broers Wim en Cor Steentjes, beide 

hebben jaren op de Botlek Installatie gewerkt. Wim ken ik zelfs al sinds 1955, toen hij samen 

met mijn ouders op hetzelfde schip voer. Hij werkte op de Botlekinstallatie van januari 1978 tot 

midden 1998 om daarna tot eind 1999 de gaspoort in Europoort te bemannen. 

Midden 80-er jaren troffen we elkaar weer op de Botlek Installatie en waren we op de receptie 

bij het 25-jarig huwelijk van Wim en zijn vrouw Ton. Daar werd door één van de kinderen een 

act opgevoerd met duiven. Zo kwamen we erachter dat Wim als hobby duiven hield. 

In Madurodam ging dat nog eens over tafel en Wim liet zich ontvallen dat hij in de periode dat 

hij nog voer al duiven hield. Vol vuur vertelde hij ervan en het zou zonde zijn om zo’n verhaal 

niet met anderen te delen. Daarom Wim gevraagd om het duivenverhaal eens op papier te 

zetten opdat het in Seconer-nieuws geplaatst kon worden. Dat wordt niks was het antwoord, 

want ik ben helemaal geen schrijver. Toch maar wat aangedrongen en zowaar; de duiven 

begonnen te vliegen. Figuurlijk gesproken dan. 

 

En dat schrijven van Wim valt best mee. Oordeel zelf maar! 

 

Klaas Kuipers 

 

 
7. Postduiven aan boord  

 

Hoe het allemaal begon 
 
Door Wim Steentjes 

 
Duivenbacil 
 

Ik ben geboren als zoon van een schipper op de binnenvaart, we woonden in Naaldwijk aan de van 

Lijnschootenlaan. Mijn vader voorzag met zijn schip de kwekers in het Westland van grondstoffen, 

heb ik ook nog een tijdje gedaan. Toen een broer oud genoeg was heeft hij mij afgelost en ben ik naar 

de tankvaart gegaan. Lang voor deze tijd was ik al besmet met de duivenbacil, want daar wil ik wat 

over kwijt; postduiven aan boord van een tankschip. 
 

Toen ik een jongen van een jaar of tien was heb ik mijn eerste duifjes gekocht op de konijnenveiling in 

Naaldwijk. Dat waren een paar meeuwtjes met zwarte vleugels, heel mooi. Toen ze gewend waren aan 

het hokje heb ik ze laten uitvliegen, en jawel hoor ze kwamen terug. Inmiddels was ik er achter 

gekomen dat ik twee duivinnen (vrouwtjes) had gekocht. Ze rommelden wat samen en legden daarom 

wel eitjes maar die waren natuurlijk niet bevrucht. Dat viel mij natuurlijk tegen, want ik had gerekend 

op jonge duiven. En dat bleef maar aan de gang, drie weken broeden op niet bevruchte eieren en dan 

weer verder. 
 

Toen ik het zat was heb ik ze in een doos gedaan, ben op de fiets gestapt en naar Monster gereden. 

Naaldwijk-Monster dat is een afstand van ongeveer acht kilometer. Daar heb ik ze laten vliegen. Ben 

weer op de fiets gestapt en met vliegende vaart naar huis gereden om de duiven op te wachten, want er 

is niets mooier dan duiven die op reis geweest zijn te zien aankomen. Het is’s avonds laat geworden 

eer ik naar bed ging, maar er kwamen geen duiven thuis. Na drie weken kwam er één thuis, de andere 
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is nooit meer terug gekomen. Het waren ook geen postduiven, normaal zouden die al thuis geweest 

zijn voordat ik thuis kwam uit Monster. Toen had ik nog maar één duifje. 

Het was me al eens opgevallen dat er af en toe een duif op de schuur liep te paraderen. Het was een 

doffer (mannetje) een mooie licht kras. Het was een Belg en had zijn vaste voetring met nummer om 

plus de gummiring die hem bij het inkorven in België was aangedaan. Dit in verband met de 

wedvlucht waar hij aan mee zou doen. Zou de duif tijdens de thuisvlucht op het hok zijn gekomen dan 

werd de gummiring van zijn poot verwijderd en in een speciaal kokertje van een duivenklok gedaan 

en de sleutel van deze klok een slag omgedraaid waardoor er een inktafslag op papier kwam te staan 

met de juiste tijd van aankomst van de duif. Maar helaas, hij was zijn hok in Belgie voorbij gevlogen. 

Dus geen constatering van de tijd van aankomst. Door omstandigheden, geen vorm of desoriëntatie of 

wat dan ook, hij is gewoon doorgevlogen om in Naaldwijk op de Watertoren neer te strijken en 

voorlopig niet meer weg te gaan. 
 

Als je thuis kwam uit school bijvoorbeeld en je duiven 

waren niet op het hokje dan was het eerste wat je deed 

omhoog kijken naar de watertoren want op de beren langs 

de toren met een platte bovenkant zaten altijd duiven. 

Meestal zaten jouw duiven daar ook bij. Aan de voet van 

deze Watertoren in Naaldwijk woonden verschillende 

Duivenmelkers. Ook een paar melkers in spé, waaronder ik. 

Doordat mijn duifje alleen zat begon die Belg haar te 

versieren en korte tijd later, zeg maar na een dag of tien, 

lagen er eitjes in de broedschaal. Nou dat werd broeden op 

de eieren. 's Morgens de duivin, 's middags de doffer tot de 

avond en dan de duivin weer. Zo zou dat ongeveer 17 dagen 

doorgaan. Maar wat bleek nu, die doffer die zo nu en dan bij 

ons kwam broeden, want zo begon de ellende, die had ook 

verkering met een duifje van een andere melker inspé. En 

dat is natuurlijk oorlog geworden tussen die twee duivenmelkers. De één voor de ander eiste deze 

geweldige Belgische doffer op. Elk van ons beide melkers hebben de duif wel bij de ander uit het hok 

gehaald, met als resultaat dat het een uit de hand gelopen buurtoorlogje werd van alle kinderen. 

Uiteidelijk heeft de doffer zonder een eitje uitgebroed te hebben aan zijn stutten getrokken, 
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waarschijnlijk richting België en hebben beide melkers aan het kortste eind getrokken; beide hadden 

geen jongen van een Belgse Duif gekregen. Als je die wel had gehad dan zou je goede duiven hebben, 

was de gedachtengang. 

 

SIBP 
 

We zijn nu een  aantal jaren verder namelijk 1962 en ik ben nog steeds niet van de  duiven bacil 

genezen. Meestal kom je daar je hele leven niet meer van af. Inmiddels ben ik getrouwd en vaar als 

schipper op een tankschip dat eigendom is van de Firma Neptun in Nijmegen. Het is verhuurd aan 

Handelsmaatschappij Fina Nederland, een oliemaatschappij die in Antwerpen gezamenlijk met BP een 

raffinaderij heeft met de naam SIBP (Societé Industriel Belge de Petrol) maar dat is bij BP-ers 

algemeen bekend. Omdat het schip verhuurd is aan Fina zullen we, zo later blijkt, voor 70% in 

Antwerpen moeten laden. 

In de tussenliggende tijd van duivenmelker inspé, heb ik nog vrij veel contact gehouden met duiven. 

Ik had in die tijd drie ooms die duivenhouder waren. Twee daarvan voeren als schipper bij  Fina op 

een bunkerboot. Eén daarvan was altijd 's avonds thuis. De ander, Ome Ab, voer op een tanker die de 

bunkerschepen langs de rivieren bevoorraadde. Hij liet het verzorgen van zijn duiven meestal aan zijn 

zoons over. De derde was wel geen schipper maar ik zal niet vergeten hem te noemen anders krijg ik 

nooit meer duiven  van hem. Waren we met het weekend thuis dan ging ik altijd bij hen naar de duiven 

kijken die thuiskwamen van een wedvlucht. Zij konden heel vaak toeslaan met vroege prijzen. 

 

Middenherft 
 

Met de “Theodorus”, zo is de naam van ons schip, 

voeren we veel met benzine naar het Fina depot te 

Maastricht. En dan weer leeg naar Antwerpen. Op een 

van deze reizen lagen we in Born in de sluis met een 

groot Belgisch sleepschip. Die voer altijd met zand of 

grind van Maasbracht naar Tessenderloo in België. 

We lagen achter dit schip in de sluis. Omdat we, 

geladen met benzine, een gevarenklasse schip waren 

hielden ze in die jaren de schepen met gevaarlijke 

stoffen aan boord gescheiden van de gewone lading 

schepen. 

Toen we boven geschut waren en het even rustig werd in de sluis hoorde ik duiven koeren. Wat bleek, 

dat sleepschip had zijn middenherft ingericht als duivenhok. Een herft is een verzonken bergruimte 

onder de luikenkap. De duiven vlogen ook wel eens uit maar niet veel zo vertelden ze. Het waren 

kweekduiven van Belgische liefhebbers die thuis te weinig ruimte hadden om er een kweekhok op na 

te houden. Daar moest natuurlijk zorgvuldig mee worden omgegaan. Ik heb toen niet lang met hen 

gesproken want we moesten de sluis uit. Nadien heb ik ze nog wel zien liggen in Tessenderloo, maar 

geen duiven zien vliegen. Ook niet meer gesproken, was ook niet nodig want het kwaad was al 

geschied. Ik ben toen  serieus een mogelijkheid gaan zoeken om ook een paar duifjes aan boord te 

houden. Hoelang na dit voorval weet ik niet meer, waren we onderweg van Maastricht naar 

Antwerpen. Het was vlak voor het weekend 

en we zouden pas na het weekend laden in 

Antwerpen. We zijn toen op vrijdag tegen de 

avond te Antwerpen afgemeerd in het 

Staatsburgdok. Er was een mooi plaatsje voor 

een leeg benzineschip. Dat luisterde toen nog 

niet zo nauw, en zeker niet in België. 

 

Duiven in een onderdelenkist 
 

Op zondag zijn mijn vrouw en ik naar de 

Vogeltjesmarkt gegaan en hebben daar twee 

jonge duiven gekocht. Ze waren al een beetje 

volgroeid en daar heb ik me wel op verkeken. 
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Later zou blijken waarom. Ik heb nu wel duiven, maar geen verblijfplaats en waar ga ik ze nu in doen? 

Ik heb verschillende mogelijkheden overwogen. Er was geen tijd en materiaal om een hok te 

timmeren. Ik moest snel beslissen want die beestjes zaten in een schoenendoos en ze moesten wel eten 

en drinken. Nou hadden wij voor de voortstuwing van  het schip een Bolnes motor. Ik weet niet of dat 

algemeen was, maar wij hadden een flinke houten kist aan boord; de zogenaamde Bolneskist, die vol 

zat met onderdelen voor de motor. De onderdelen netjes en veilig op een plaats gelegd waar er niets 

mee kon gebeuren. De kist op zijn kant gelegd een stukje gaas ervoor en zo had ik een voorlopig 

duivenhok. Nu nog een plekje ervoor gezocht. Het kon precies op de zegelroeden van het achterste SB 

en BB tankhoofd staan. Voer en een drinkbakje had ik ook gekocht. Ik was er klaar voor! De rest van 

de zondag heb ik vanuit mijn stuurhut naar mijn duifjes zitten kijken. Prachtig vond ik dat! De 

volgende morgen naar het Petroleumdok gevaren en bij SIBP gasolie geladen voor Maastricht. 

Dezelfde avond lagen we weer in het Staatsburgdok om in te klaren om de volgende morgen te 

vertrekken. Het was druk op het Albertkanaal en het ging niet erg snel allemaal. We hebben er twee 

dagen over gedaan om bij de sluis van Lanaken aan de Zuidwillemsvaart te komen en daar zou het 

ook nog een hele tijd gaan duren voor we konden schutten. 

 

Vliegende Francs 
 

Omdat het zo lang zou gaan duren en met een hele hoop ongeduld van mij, besloot ik om de duifjes 

even buiten het hokje te zetten. Dat ging een tijdje goed, toen ik vond dat het lang genoeg was en ze 

wilde pakken om ze terug in het hok te zetten gingen ze aan de wandel op het schip. Toen ze wisten 

dat ze konden lopen gingen ze ook proberen om te vliegen en dat lukte ook. Ik had het kunnen weten! 

Ze bleven eerst aardig in de buurt van het schip maar gingen toch steeds verder bij ons vandaan om 

tenslotte op de huizen bij de sluis neer te strijken. Daar zaten mijn Belgische Francs, ver weg hoog op 

een huis. Hoe krijg ik die weer te pakken? Nooit meer zei mijn vrouw, en ze kreeg nog gelijk ook! 

Maar ik gaf het niet direct op. Na dit voorval konden we vrij gauw schutten. Bij het invaren van de 

sluis zag ik ze nog zitten. Ik heb nog een beetje gefloten en geroepen maar niets hielp en vrij snel 

waren we in de diepte van de sluis verdwenen. De duiven konden het schip niet meer zien en ik de 

duiven niet meer. Het was dus gewoon heel stom om duiven die net twee dagen aan boord zijn uit het 

hok te laten. Maar ik dacht en hoopte dat ze nog niet zo ver zouden zijn om te gaan vliegen. Hierna 

kreeg ik heel veel haast. De volgende sluis, Neerharen, konden we vrij snel afschutten en toen op naar 

de grens. De grenspost genaamd Smeermaas was een smerige plek. Het was gaan regenen, en dan 

veranderde het daar in een mergel modderzooi. 

 

Grensgeval 
 

Na een half uur kwamen de douane ambtenaren aan boord, gekleed in lange regenjassen, kaplaarzen 

aan en alles onder die vieze mergel. De papieren werden normaal in de stuurhut aan een op schrijf 

hoogte geplaatste tafel in orde gemaakt. We hadden er rekening mee gehouden dat we wel een beetje 

vuiligheid binnen zouden krijgen. Hier en daar een dweil neer gelegd die het meeste vuil zouden 

opvangen. We hadden een prachtig betimmerde stuurhut met twee vaste banken op zithoogte, alles van 

teakhout. Tussen die twee banken was een afgaande trap naar  de woning toe, alles keurig in de vloer 

bedekking. Wat doet die ene ambtenaar? Die legt de papieren op de zitbank en gaat zover de trap af 

zodat hij staande op de trap de papieren van de lading gereed kon maken. En dat allemaal met die 

vuile jas en laarzen aan. 

Eerlijk gezegd sloegen toen de stoppen bij mij door. Ik heb ze toen met niet zo nette bewoordingen 

duidelijk gemaakt dat ik daar niet van gediend was. Ik zal hier niet verder over uitweiden, maar één en 

ander is mij in het vervolg bij het passeren van de grens niet ten goede gekomen. Een reis later besloot 

ik om maar een tijdje langs Klein Ternaaien de grens te passeren. Dit voorval heeft toch wel een beetje 

te maken  gehad met het feit dat ik erg veel haast had om in Maastricht te komen, snel te lossen en 

daarna heel gauw terug te zijn in Lanaken om tegen beter weten in de duiven terug aan boord te 

krijgen. Wat natuurlijk ook niet gelukt is. Toen wij daar terug waren was er geen duif van mij meer te 

bekennen. Ik heb daarna de Bolneskist schoongemaakt en weer klaargemaakt voor datgene waar hij 

voor gemaakt was. Vanaf dat moment ben ik mij gaan bezinnen hoe ik het volgende duivenavontuur 

wel goed in elkaar zou kunnen zetten. Ik ga me eerst weer een poosje op het varen concentreren. 
 

Wordt vervolgd.   
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Tussen licht en donker (25) 
8.  

Door Nico ter Horst 

 

Vuurschepen en lichteilanden 
 

“Waar water is, daar kan gevaren worden”  is een nogal gevaarlijke stelling. Op Nederlandse rivieren 

en natuurgebieden komt er nog eens wel eens schip vast te zitten en dan wordt het wachten op het 

volgende hoogwater.  Ook op zee zijn er ondiepten en zandbanken. In het verleden zijn daardoor 

schepen met man en muis vergaan. Sommigen banken liggen zo ver in zee dat plaatsbepaling met de 

vuurtorens aan de wal niet mogelijk is, of niet nauwkeurig genoeg. De ondervinding heeft dat in de 

vorige eeuw heel duidelijk geleerd. 
 

Al aan het begin van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814, was er sprake van het uitleggen van een 

lichtschip, officieel genaamd: VUURSCHIP of ZWAANBALG, voor de plaatsbepaling in de 

Waddenzee. Het was in die tijd onverantwoord om ‘s nachts te zeilen dicht in de buurt van het 

Schuitenzand aan het Vlie. 
  
 De “Canonneerboot no. 101”  werd daarom omgebouwd en een lantaarn met een lamp van zes pitten 

werd elke avond een uur na zonsondergang gehesen en deze mocht pas weer gestreken worden 

wanneer men de spijkerkoppen aan dek weer goed kon zien. 
 

Direct na het neerhalen van de lantaarn moest deze worden schoon gemaakt en opnieuw gevuld, maar 

ook de “waarloze” (= reserve) lamp moest in goede staat zijn om de eerste, indien de lamp zou gaan 

lekken, te kunnen vervangen .Bij mist, zicht minder dan 1 mijl, moest elke 5 minuten, gedurende 1 

minuut de klok worden ”geklept”,  niet geluid. Het geven van geluidsignalen is typisch iets wat bij de 

eerste lichtschepen en boeien gewenst was. Omdat deze binnen gehoorafstand van voorbij varende 

schepen kwam te liggen. 
 

• Toen de Schotse boer Dougie Brown tijdens zijn verjaardagsnacht op 9 januari 1958 

uit zijn raam keek zag hij de grootste verjaardagskaars die iemand ooit zal hebben 

gezien. Het lichtschip Otter Rock was van haar ankers geslagen, naast Browns 

boerderij gestrand en scheen op volle kracht door zijn raam naar binnen. De 

kustwacht was snel ter plaatse om het licht te doven, want het schip had een helling 

en de lichtstralen schenen schuin de lucht in, precies in de aanvlieg route van 

Prestwick Airport. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Met dank aan 

Cees Mastenbroek 

 

Wordt vervolgd. 

 

Bron: Vuurtorens 

R. van der Veen 
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9.    Het Eindejaarsgeschenk 
 
Reikhalzend kijk ik ieder jaar weer uit naar de beroemde fles wijn die ik als 

oud-BP medewerker als eindejaarsgeschenk mag ontvangen. Helaas, 

deze keer geen wijn, maar een brief waarin de zorgelijke financiële 

positie van BP uit de doeken wordt gedaan. Hoe ik begaan ben 

met het lot van BP moge blijken uit onderstaande brief.  

  

 
                                                                                                                   23 december 2013 

 

PERSOONLIJK  

De heer S. Gunnewijk 

Human Resources Manager Benelux & France 

BP Europe SE – BP Nederland 

Postbus 1131 

3000BC ROTTERDAM 

 

Beste Sjoerd 

 

Ik refereer aan je brief van 17 december betreffende het Eindejaarsgeschenk.  

 

Het deed me genoegen daarin te lezen dat ik, al dan niet vrijwillig, door mijn sobere 

bijdrage van het inleveren van een fles wijn heb kunnen bijdragen aan het 

verminderen van de druk op de budgetten van BP. Het deed me in dat verband ook 

bijzonder veel deugd dat de veel geprezen BP agenda volgend jaar eveneens niet 

meer behoort tot het andere genereuze eindejaarsgeschenk.  

 

Beide offers van de gepensioneerde en niet meer nuttige ex-medewerkers komen 

op zo’n manier heel goed terecht. Wellicht kunnen hierdoor ook de kosten van de 

proefboringen in de Golf van Mexico enigszins bijgesteld worden. Immers, is het 

gezegde niet dat de cost voor de baat uitgaat? 

 

Een logisch gevolg van het bovenstaande zal, naar ik meen, de bonussen van het 

Management ook zwaar onder druk zetten. 

 

Ik wens je niettemin prettige kerstdagen en een heel goed en gezond 2014. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Petra. Hoks-Zwaard 

 

 
Hoewel bijna twee maanden later, heb ik toch nog een positieve reactie op mijn brief 

ontvangen, maar  mijn felbegeerde fles wijn komt niet meer terug. 
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10.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinses Laurentien bezoekt BPRR 
 

Maandag 10 februari hebben we bezoek gehad van prinses Laurentien van Oranje Nassau, vanuit haar 

rol als adviseur bij het opzetten van een netwerk van zo’n 300 zogenaamde e-Nose opstellingen in het 

Rotterdamse havengebied. Zij werd vergezeld door Peter Mollema van de afdeling Environmental 

Management van het Havenbedrijf Rotterdam. Het netwerk van elektronische neuzen met de titel We-

Nose maakt deel uit van het beleid van het Havenbedrijf om de duurzaamheid en veiligheid van de 

haven te verbeteren. Op onze site staan er inmiddels 22 e-Nose instrumenten en die verschaffen ons 

veel informatie over de luchtkwaliteit en kunnen ons helpen vroegtijdig actie te ondernemen bij het 

vrijkomen van hinderlijke geuren. Zo’n 11.000 calibratiemetingen staan aan de basis van dit project 

waarin BPRR samen met Vopak vooraan loopt ten opzichte van andere bedrijven en instellingen. 

 

 
 

De prinses heeft tijdens een presentatie in ons raffinaderijkantoor een doorkijk gekregen over onze 

raffinaderij en de uitdagingen die wij doormaken, kijkend naar de Europese overcapaciteit, de lage 

marges, de wet- en regelgeving en de opkomende concurrentie vanuit de US en nieuwe economieën. 
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Daarna hebben wij onze HSE prestaties getoond met de focus op milieuklachten (in 2012 en 2013 

nul!) door het terugdringen van de uitstoot van stank. 

De uitleg van ons e-Nose project kon rekenen op veel aandacht van de prinses en de presentatie van 

Frans Hol over de resultaten en bevindingen binnen BPRR hebben we dan ook graag gedeeld. Met een 

doorkijk naar ons ETP project en de voordelen die dit project (deel uit makend van één van onze 

prioriteiten naast Safe & Reliable Operations en STEPS) kwamen we toe aan een rondrit over ons 

terrein. 

 

In een ontspannen sfeer hebben we een korte rondrit gemaakt over de raffinaderij, met een stop bij een 

e-Nose, de oude waterzuiveringsinstallatie en de nieuwe ETP in aanbouw. Een bezoek aan de FCCU 

controlekamer en een uniek uitstapje naar de re-generator aan de hand van STL Henk van de Graaf 

maakte het koninklijk bezoek compleet. Het werd al snel duidelijk dat de prinses onder de indruk was 

over de wijze waarop wij omgaan met Veiligheid, ons beleid hieromtrent en de wijze waarop we met 

elkaar Target Zero nastreven. Ook de complexiteit van het opereren van een raffinaderij wekte 

waardering. 

 

 
 

We kunnen met trots terugkijken op het bezoek en hebben onze raffinaderij goed vertegenwoordigd. 

De volgende stap is nu een mogelijke samenwerking in het beoogde netwerk van e-Noses qua kennis 

en wellicht fysieke plaatsing buiten ons terrein. Ook is er een basis gelegd om mee te werken in een 

project om leerlingen meer te betrekken in werken in de techniek. 

 

Rotterdam CS toont BPRR film  
 

Vanuit haar relatie met het Havenbedrijf heeft BP Raffinaderij Rotterdam de unieke mogelijkheid 

gekregen om beelden van de raffinaderij in de centrale hal van het imposante nieuwe Centraal Station 

in Rotterdam te tonen. 

 

Met een speciale filmcamera zijn er enkele maanden geleden beelden geschoten. Het eindresultaat 

mag er zijn! In de periode 21 maart tot en met 20 juni wordt de film vertoond, afgewisseld met andere 

fraaie films van activiteiten in en om Rotterdam.  

 

De BPRR film is dagelijks te zien tussen 12:00 en 18:00 uur. 
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11. 

 

 

Motorbrandstofkorting - gepensioneerden 
BP Raffinaderij Rotterdam B.V. – Afdeling HR&O 
Deel II – M 
 
 
 
 

 
 

1. Doel van de regeling 

Aan gepensioneerde medewerkers, Nerflex’ers en medewerkers die met vroegpensioen zijn van BP 

Raffinaderij Rotterdam B.V. wordt de mogelijkheid geboden om via de zogenaamde BP PLUS kaart, 

motorbrandstoffen af te nemen bij in Europa gevestigde verkooppunten die zijn aangesloten bij het 

‘Routex’  netwerk. 

Bij afname van motorbrandstoffen bij in Nederland gevestigde BP-verkooppunten wordt door BP 

Raffinaderij Rotterdam B.V. een personeelskorting verleend. 

Met ingang van 1 juli 2013 zal op alle BP stations in Nederland (met uitzondering van de onbemande 

stations voor particulieren) de tankkaart van Texaco – de GO ‘The easy way’  tankkaart – worden 

geaccepteerd. Omgekeerd zal de BP PLUS kaart worden geaccepteerd op alle Texaco stations. Hierbij 

geldt dat wel kan worden betaald met de BP PLUS kaart, maar dat de medewerker geen korting 

ontvangt.  

 

2. Voorwaarden voor deelname aan de regeling 

• Op het gebruik van de BP PLUS kaart zijn de daaraan gekoppelde Algemene Voorwaarden 

van toepassing, met dien verstande dat, in afwijking van het daarin gestelde wordt 

overeengekomen dat voor het verstrekken van de kaart geen administratiekosten worden 

berekend. 

• Voor deelname aan de regeling komen uitsluitend in aanmerking (vroeg)gepensioneerde 

medewerkers en Nerflex’ers van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 

• Per medewerker kunnen maximaal twee BP PLUS kaarten worden aangevraagd. De tweede 

kaart kan uitsluitend worden aangevraagd voor de echtgenoot/echtgenote of partner van de 

medewerker. 

• De BP PLUS kaart geeft toegang tot het gehele Europese Routex netwerk, bestaande uit 

verkooppunten van diverse oliemaatschappijen waaronder BP, Aral, Statoil, OMV, AGIP en 

IP, die voorzien zijn van het Routex logo (zoals op de kaart staat aangegeven). Naast 

motorbrandstoffen kunnen met de kaart ook shopartikelen worden afgenomen. De 
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kortingsregeling is uitsluitend van toepassing op getankte motorbrandstoffen bij in Nederland 

gevestigde BP-verkooppunten. 

• Aan het jaarlijks verbruik is geen maximum verbonden. De deelnemer is verantwoordelijk 

voor de afname die door middel van de aan hem/haar verstrekte kaart heeft plaatsgevonden en 

dient te verklaren dat de kaart uitsluitend voor eigen gebruik c.q. gebruik door zijn/haar 

echtgenote/echtgenoot of partner zal worden aangewend. 

• De verschuldigde bedragen van aankopen die met de kaart worden gedaan, zullen via een 

machtiging tot automatische incasso maandelijks van de bank of girorekening van de 

medewerker worden afgeschreven. Voor controle van de afschrijvingen van bank- of 

girorekening dient men de afleveringsbonnen zelf te bewaren. In geval van verschil van 

mening zullen de gegevens in de BP-administratie beslissend zijn, behoudens tegenbewijs 

door de deelnemer. 

• Indien door onvoldoende saldo niet automatisch geïnd kan worden, heeft BP Raffinaderij 

Rotterdam het recht het gebruik van de kaart te blokkeren en tot uitsluiting van deelname aan 

de regeling over te gaan. 

• In geval van misbruik zal onmiddellijk en zonder voorafgaande mededeling aan de 

medewerker tot uitsluiting van deelname aan de regeling brandstofkorting en het gebruik van 

de tankkaart worden overgegaan. 

 

3. Kortingsbedragen 

De korting (exclusief BTW) wordt gegeven op de zogenaamde lijstprijs*  en bedraagt tot nader 

bericht: 

0,0798 euro per liter voor Benzine 

0,0596 euro per liter voor Diesel 

0,0596 euro per liter voor LPG 

*  De lijstprijs is de door BP vastgestelde adviesprijs aan grootverbruikers e.d. 

 

4. Aanvraag van de BP PLUS kaart 

De BP PLUS kaart kan worden aangevraagd door middel van het ‘BP PLUS aanmeldingsformulier 

voor personeel’  bij afdeling HR&O. Tevens dient door middel van dit formulier een machtiging te 

worden verleend voor automatische incasso. 

 

5. Contactgegevens 

Voor vragen over de uitvoering van deze regeling (o.a. facturen) kan de medewerker contact opnemen 

met het BeNe Cards team op telefoonnummer 0800-0203631 of via mail cardsupport@bp.com 

mailto:cardsupport@bp.com
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Wonen in een Afrikaans land is voor een Westerling één groot avontuur. 

 

Alles is anders, je bent altijd op je hoede voor het onbekende en niet één dag is gelijk 
aan de vorige. Inmiddels woon ik al zeven jaar in het stadje Toubacouta aan de  
Atlantische kust van  Senegal.  In de  “Brieven uit Senegal”  heb ik vanaf mijn  eerste 
stappen op Afrikaanse bodem in Seconer-nieuws verslag  gedaan van wat er allemaal 
om me heen gebeurde.  In die zeven jaren  heb ik meer meegemaakt dan in de 14 jaren 
ervoor! 
 
Ik bemerk nu bij mezelf dat naarmate ik meer gewend raak aan het leven hier, de  
verwondering over dat leven afneemt. In de loop van de jaren heb ik zoveel geschreven 
dat ik vaak niet meer weet of ik een voorval  al eens eerder  heb genoteerd of niet. 
Daarom beste collega’s  sluit ik met deze  27e brief  uit Senegal mijn regelmatige serie 
columns in Seconer-nieuws af.  Als er weer eens iets opmerkelijks gebeurt dan laat ik ’t 
weten en anders  hoop ik jullie te ontmoeten bij de volgende Seconer reünie…… 

 

 

 

12. Brieven uit Senegal 27  
 
Door Aad van Biezen, Toubacouta 

 
Beste Collega’s, 

 
Koeriersdiensten 
 

Het is mogelijk om per post dingen als pakketten te versturen. Maar het is duur, het wordt niet thuis 

bezorgd en je krijgt geen bericht dat er iets voor je op het postkantoor ligt. Het alternatief hiervoor is 

de Lange Afstand Taxi. 
  

Onlangs, komend uit Dakar, nam ik zo’n bus-taxi. “Alleen de drie achterste plaatsen zijn nog vrij, 

monsieur” riep de chauffeur. “Nee dat gaat niet met mijn zwakke rug” was mijn tegenwerping. De 

coördinator regelde wat met de dame achter de chauffeur. Toen ze van plaats verwisselde zag ik haar 

3-bils achterwerk en was danig onder de indruk. Maar de dame waar ik naast ging zitten was van een 

nóg royalere uitvoering, ze nam twee plaatsen in beslag, ze was minstens een vier-bils uitvoering. Het 

zat wel een beetje nauw maar niet onaangenaam zal ik maar zeggen. 
 

Onderweg stopten we regelmatig bij mensen langs de kant van de weg, dan gaf de chauffeur een 

enveloppe, plastic zakje of gewoon geld aan deze mensen die hem dan weer wat kleingeld toestopten. 

Ook werd hij wel eens tijdens de rit gebeld en dan kocht hij wat; vlees, fruit of een fles butaangas. 

Onderweg werden deze boodschappen dan weer ergens afgegeven. Soms geven ze zo ook gewoon een 

kind mee van “A” naar “B”, maar daar zijn de chauffeurs erg voorzichtig mee. Hij krijgt van de 

afzender een mobiel telefoonnummer mee, de afhaler moet in het bezit zijn van deze telefoon, even 

bellen is de controle van de legitieme afhaler. Slim systeem! 

 

Problemen met Senelec 
 

Senelec onze leverancier van elektriciteit, kwam met vijf man sterk onze elektra afsluiten. “Jullie 

stelen elektriciteit van ons en we geven je een boete van 600.000 CFA =  € 900,-.” Wat blijkt het 

probleem te zijn? Onze hoofdzekering  is 15 Ampère en in het contract staat 5 Ampère. Het contract 
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en de 5 Ampère heeft Senelec zelf ongevraagd er in gezet. Wel hebben we het aantal lichtpunten en 

apparatuur inclusief de Wattages e.d. opgegeven. “Dat kan wel zo zijn” zeggen ze “maar we gaan toch 

afsluiten!” Yayi ging in de onderhandeling, resultaat; we krijgen 14 dagen de tijd om een nieuwe 

hoofdschakelaar te laten plaatsen. Verder wensten ze 10.000 CFA per persoon voor de coulance 

behandeling. Toch weer € 75,- zondegeld. De hoofdschakelaar is geplaatst, niemand is komen 

controleren, het wachten is op een nieuwe Islamitische feestdag als ze weer wat geld nodig hebben, de 

boeven. Die zogenaamde boete hebben we niet betaald. 

 

Onze tuin en dieren 
 

Alles staat prachtig in bloei en we moeten stevig snoeien om de heesters in bedwang te houden. De 

Chinese Papaya boom heeft wel 25 vruchten zo groot als een voetbal. Tegen de zin van mijn 

klusjesman heb ik de Guave boom laatst stevig gesnoeid. De boom zit nu vol vruchten zo groot als 

citroenen. De granaatappels ook volop maar de sinaasappels, citroenen en grapefruit doen nog niets. 

Dat duurt langer zegt men, dus een paar jaar wachten. De kokosnoten- en bananenstekken doen het 

niet op mijn grond. De bovenste laag van 15 à 20 cm lijkt wel beton, zo hard en droog. Als we wat 

willen planten maken we met een pikhouweel eerst een gat van een meter bij een meter en vermengen 

de rul geslagen grond met houtzaagsel uit het kippenhok. Het is oude kippenmest want in de loop van 

de tijd hebben we alle kippen opgegeten. Half december start ik weer met 60 kuikens. Gedurende de 

regentijd zijn er twee geiten doodgegaan maar in oktober zijn er weer zes geitenlammetjes geboren en 

de beestjes doen het erg goed. Mijn twee honden zijn een eigen leven gaan leiden. Oddy komt ‘s 

avonds eten en blijft binnen de omheining als nachtwaakhond. Danger komt alleen in nood, gewond 

of met onweer en regen en daarna is ie weer foetsie …………. 

 

Groeten van  Aad van Biezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 

rijstoogst is 

een 

hoofdzaak 

in Senegal 

 

 

 

 

 

PS: Een kaart of een briefje aan het onderstaande Nederlandse adres wordt naar mijn Afrikaans adres 

doorgestuurd. U begrijpt dat een reactie van een oud collega uit Nederland hier erg op prijs wordt 

gesteld. Op een SMS reageer ik meestal per omgaande. 

 

A.N. van Biezen. 

p/a Oosterheem 30 

9531LB, Borger (NL) 

Tel.: 0221763467964 (t.b.v. SMS) 
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13. 
 

In Memoriam John Van Der Aa 
 

Bij het lezen van de naam John Van Der Aa zal er bij velen een 

glimlach op het gezicht verschijnen. We kennen John immers als 

schrijver van korte verhalen en gedichten waarmee hij op 

humoristische wijze alle facetten van het leven aan de orde stelde. 

 

Met zijn toestemming hebben we de afgelopen 15 jaar dankbaar 

gebruik mogen maken van zijn creativiteit een veel van zijn creaties 

in dit blad mogen afdrukken.  

 

Toch geheel onverwacht ontvingen we het bericht dat John op 23 

januari 2014, op 88 jarige leeftijd te Rotterdam is overleden. 

De crematie vond plaats op 30 januari 2014, eveneens in 

Rotterdam. 

 

Naast het feit dat John Van Der Aa middels Seconer-nieuws voor veel van de lezers geen 

onbekende was, zullen velen zich hem ook herinneren uit de jaren tachtig en negentig van 

de vorige eeuw. 

In die tijd was hij als medeweker van de Stichting Bijzondere Cursussen (SBC) op de 

raffinaderij van BP en later Nerefco werkzaam. In de genoemde periode was het 

zogenoemde manual project in uitvoering.  Een groot aantal raffinaderij medewerkers 

droegen daartoe de informatie aan. Met zijn geweldig redactionele vaardigheid wist John de 

technische data om te zetten in goed leesbare en informatieve handboeken die tot op de dag 

van vandaag op de raffinaderij in gebruik zijn. 

 

Door zijn immer aanwezige humor zullen we ons John altijd met een glimlach herinneren. 

 

Het onderstaande gedichtje van zijn hand als laatste groet aan een fijn mens.     

 

 

Grafschrift op een astronaut 
 

Hij draaide rondjes om de maan 

Maar wat hem zorgen baarde, 

Dat zijn terugkeer niet goed zou gaan. 

Maar hij kwam tenslotte toch ter aarde. 
 

 

Namens de redactie van Seconer-nieuws, 

Piet Bout  
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14. 
 

 

 

 
Personalia 
 

 Met Pensioen : Januari 2014 M.P. Brörens 

      Mevr. S.H. de Jong 

      J. de Kievit 

 

   Februari 2014 B.C.P. Hulst 

      A.C. Heij 

      W. Ouwerling  

      P.F. Schalk 

 

   Maart 2014 A.J.M. Graaf 

      G. Smit 

      J. Quartel 

 

 Overleden :  
 

  10 april 2013, de heer J. Martens, in de leeftijd van102 jaar. 
  31 oktober 2013, mevrouw Adriana Labrie-van der Linden.  

  16 februari 2014, de heer P.A. d’Hont, in de leeftijd van 84 jaar. 

     

 

 
 
 

 
 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 juli 2014. 

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 
 

 

 

 

 

mailto:redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 
 

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

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

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Nico ter Horst, Voorzitter 
Goudenregenplein 226 
3203 BN Spijkenisse 
0181 632418 
voorzitter@seconer.nl 
    
Wim van Vliet, Secretaris 
Narcissenstraat 12 
3181 WT Rozenburg 
0181 217203 
secretaris@seconer.nl 
  
Piet Timmers, Penningmeester 
Eemsteyn 1 
4251 HM Werkendam 
0183 502884 
penningmeester@seconer.nl 
 
Bas Roos, Administratie 
Planetenlaan 105  
3204 BR Spijkenisse 
0181 616040 
administratie@seconer.nl 
 
Wim Blok, Pensioenen 
Rijpersweg 31 
4751 AP Oud Gastel 
0165 326388 
pensioen@seconer.nl 
 
Leny Voorberg 
Ossewei 151 
3238 XN Zwartewaal 
0181-663138 
leny@seconer.nl 
 
Gerrit Kamperman, IT-zaken 
Kraanvogelhoek 12 
3201 HE Spijkenisse 
0181 626506 
info@seconer.nl 
 

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

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

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 

 
● 
 
 

Stichting Chevron Pensioenfonds 

Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingenplaat  
Tel : 010 - 2951502 

Fax: 010 - 4381292 

e-mail: pensioenfonds@chevron.com 

www.chevronpensioenfonds.nl 
 
 
 
● 
 
 
 

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 
Doorgeven van mutaties: 
T.a.v.: Pascalle de Bock (HR-services) 
Postbus 1131  
3000 BC Rotterdam  
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