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 nieuws 
       Jaargang 17  -  no. 2  -  15 april 2015 

 

 

Voltooid verleden tijd 
 

 
 

De bovenstaande locatie ziet er op dit moment totaal anders uit. 
Hoe het er vroeger aan toeging, bijvoorbeeld in de Caltex tijd, kunt u lezen op pagina 10. 
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Het PV-lidmaatschap 
 

1.                              Hoe zit dat nou precies ? 
 
Na meer dan 16 jaar Stichting Senioren Contact Nerefco (SECONER) blijkt er nog steeds veel 

onduidelijkheid te bestaan omtrent het lidmaatschap van de PersoneelsVereniging van de BP 

Raffinaderij (PV BPRR). Met name dient zich met regelmaat de vraag aan; 

 

“Is een Seconer deelnemer ook PV-lid ?” 
 

Inschrijving 
 

Op het moment dat een medewerker zijn of haar actieve loopbaan op de raffinaderij beëindigt, wordt 

het Seconer Secretariaat daarover geïnformeerd door de afdeling HR&O van de raffinaderij. We 

beschikken dan over het adres van de persoon, waarna hij/zij en de eventuele partner automatisch 

Seconer deelnemer is geworden. Wim van Vliet, onze secretaris, stuurt de betreffende persoon 

vervolgens een brief met het verzoek via de website www.seconer.nl wat aanvullende informatie te 

verstrekken. Vervolgens ontvangt de deelnemer één maal in de drie maanden het blad Seconer-

nieuws, kan men samen met partner de jaarlijkse reünie bezoeken en ontvangt desgewenst via de e-

mail mededelingen die om spoed vragen.  

 
Hoe het begon 
     

Bij de totstandkoming van Seconer in 1999 is door het toenmalige bestuur van zowel Seconer als de 

PV, het besluit genomen dat een ieder die als deelnemer bij Seconer staat ingeschreven, automatisch 

ook lid is van de personeelsvereniging. Daarbij is tevens overeengekomen dat uit de financiële 

middelen van Seconer, voor elke deelnemer een bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van 

de PV. In ruil voor deze financiële bijdrage zijn de Seconer deelnemers gerechtigd deel te nemen aan 

alle door de PV te organiseren activiteiten. 

 
De procedure  
 

Om aan de activiteiten van de PV deel te kunnen nemen is het natuurlijk van belang dat je tijdig op de 

hoogte wordt gebracht van wat er zoal geboden wordt. De meest efficiënte manier om u te informeren 

is natuurlijk via ons blad Seconer-nieuws. Het probleem doet zich daarbij voor dat de betreffende 

sectie de redactie soms te laat informeert over op handen zijnde evenementen. Dat gebeurde 

bijvoorbeeld ter gelegenheid van het feest dat door de PV op 17 januari 2015 werd georganiseerd. De 

datum van het feest en de datum van verschijnen van ons blad, zijnde 15 januari, lagen zo dicht bij 

elkaar dat plaatsing geen zin had. 
 

Voor zo’n situatie heeft Seconer wel een oplossing, namelijk via de e-mail service, verzorgd door 

Gerrit Kamperman. Bij die gelegenheid ontvingen alle bij de secretaris aangemelde e-mail adressen 

tijdig de uitnodiging voor het PV feest in het Hulstkamp gebouw in Rotterdam. 
 

Maar hoe triest het ook is, heeft u geen e-mail of heeft u het e-mail adres niet aan onze secretaris 

door gegeven, dan vist u in zo’n geval achter het net. Ook van andere informatie die we van tijd tot 

tijd via de mail versturen blijft u dan verstoken. Mocht u echter in de toekomst deze informatie wel op 

prijsstellen dan raden we u aan uw e-mailadres als volgt door te geven:  

 

Ga naar www.seconer.nl 

Klik aan: CONTACT (in de bruine balk) 

Kies doorgeven: Personalia 

 

Op dit moment hebben we 620 postadressen in ons bestand, echter maar 300 e-mail adressen. 

http://www.seconer.nl/
http://www.seconer.nl/
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Tussen licht en donker (29) 
2. 

Door Nico ter Horst 

 
Lichtschepen, de elektrificatie en modernisering 
 
In het begin van 1881 werden de lichtschepen genummerd. Omdat de ligging van een lichtschip nogal 

eens kon wisselen, was de naam  alleen niet voldoende, omdat deze slechts naar de ligplaats van het 

lichtschip verwees. 

 

Aan boord moest iedereen steeds vier uur de wacht houden, waarbij de tijden elke twee weken werden 

veranderd, wij zouden nu zeggen “voor de broodnodige variatie”. 

 

De matrozen moesten de logies schoonhouden, het dek schrobben, bikken en schilderen. De 

motordrijvers zorgden, zoals de naam al zegt, voor de motoren en de verlichtingsapparatuur. 

 

Het lichtschip Nr. 8 was het eerste schip dat bij de nieuwbouw een complete elektrische installatie 

kreeg. Voor de verbindingen met lichtschepen werden zelf gebouwde radiotelefonie zend- en 

ontvangstinstallaties vervaardigd. 

 

Mist was nog steeds de grootste vijand van vuurtorens en lichtschepen.  De lichtbundels  konden 

onder zulke omstandigheden slecht worden opgemerkt, maar de radiogolven hadden bewezen er wel 

doorheen te kunnen dringen en radiobakens boden een oplossing. Hier en daar waren deze al voor 

proef aan de wal opgesteld en in Nederland voor het eerst ter wereld op lichtschepen geplaatst. 

 

Lichtschip Nr. 9 had voor het eerst een vuurtoren aan boord met een lichthuis van 20 meter hoog. Het 

optische systeem bestond tevens uit een draaiend lenzenstelsel met een zwaar contragewicht. De 

bewegingen van het schip waren daardoor heel anders dan van de vorige bekende schepen. Dit was 

voor de bemanning  in het begin behoorlijk wennen. 

 

Veel buitenlandse gasten, uit België, Duitsland, Engeland en Frankrijk, kwamen er “hun licht 

opsteken.” 

 

De nieuwe ligplaats, van de Terschellingerbank, (Nr. 9) bleek  wel als voordeel te hebben dat het eten 

beter was, het kwam namelijk regelrecht van de winkeliers op Terschelling. Het aflossen van de 

bemanning was problematischer, daarover de volgende keer meer. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Bron R. van der Veen 
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3. BP Pensioenfonds 
  

Door Jan Nieuwenhuize 

 
 
Ontwikkelingen rondom ‘pensioen’ in Nederland 
  

Het pensioenfondsbestuur heeft in het 1e kwartaal veel aandacht besteed aan onder andere de volgende 

onderwerpen: 

  

• de nieuwe pensioenregeling voor actieven, meer informatie over deze nieuwe regeling kunt u 

vinden op de website van het pensioenfonds: www.pensioenfondsbp.nl 
  

• het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK): allerlei berekeningen en documenten moeten 

worden gemaakt/aangepast voor de DNB als gevolg van de nieuwe regels. 
 

• de indexatie van pensioenen (zie onderstaand). 
 

• de toekomst van het pensioenfonds: zoals reeds eerder gemeld is het bestuur van het 

pensioenfonds zich aan het beraden over de toekomst. BP overweegt de huidige 

pensioenregelingen via het Pan – Europees pensioenfonds in België uit te gaan voeren. Door 

het Pensioenfonds BP wordt momenteel de optie onderzocht om de opgebouwde pensioenen 

over te dragen naar dit overkoepelend Europees pensioenfonds in België.  

Nadat de besluitvorming hierover is afgerond , kunnen er verdere stappen genomen worden. 

Dan zal er ook een communicatie traject over de overgang opgestart worden naar alle 

deelnemers van het pensioenfonds. 

 

 

Performance beleggingen en dekkingsgraad 
  

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is per 31 december 2014 uitgekomen op 106.9%. Begin 

van het jaar was deze 109,1%. Door de goede rendementen en de premiebijdragen door de werkgevers 

zijn de bezittingen van het fonds in 2014 gestegen en staan per 31 december 2014 op € 1.1 miljard. 

Als gevolg van de daling van rekenrente van 2,75% naar 1,86% gedurende 2014 zijn de 

fondsverplichtingen van het pensioenfonds fors toegenomen.  

Het behaalde rendement op de beleggingen in 2014 is zeer positief geweest en is uitgekomen op 

ongeveer 15%. Dit wordt veroorzaakt door de goede rendementen in zowel beleggingen in obligaties 

als in aandelen.  
 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds BP was eind februari 2015 105,1%. De daling ten opzichte van 

het december percentage is voornamelijk het gevolg van de verdere daling van het te gebruiken 

rentepercentage.  

 

Beleidsdekkingsgraad 

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een 

nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De nieuwe berekening geeft het gemiddelde van de 

dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden weer, de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Door een 

gemiddelde te gebruiken, is de dekkingsgraad stabieler. Eind februari was de beleidsdekkingsgraad 

107,8%. 

 

http://www.pensioenfondsbp.nl/
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Indexatie van pensioenen 
 

De opgebouwde pensioenen voor gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen voor 

gepensioneerden zijn per 1 januari 2015 over 2014 voor zowel BP Raffinaderij Rotterdam als BP 

Nederland met 1,0% verhoogd.  

Dit is in lijn met de ambitie van het pensioenfonds om de pensioenen jaarlijks te verhogen conform de 

stijging van de Nederlandse prijsinflatie (jaargemiddelde CPI, Consumenten Prijsindex niet-afgeleid). 

In 2014 was de inflatie 1,0%. Verhoging kan alleen worden toegekend als het fonds daarvoor 

voldoende financiële middelen heeft. Dat was in 2014 niet het geval. De kosten voor deze verhoging 

worden daarom gefinancierd door de werkgevers BP Nederland en BP Raffinaderij Rotterdam. Sinds 

2013 is er geen achterstand in de verhoging van de pensioenen. 

 
Gepensioneerden ontvangen in juni informatie en uitbetaling van 
de verhoging 
 

In juni ontvangen gepensioneerden een brief met uitleg over de verhoging. In diezelfde maand krijgen 

zij de verhoging van hun pensioen in juni 2015 ook uitbetaald. Dat is omdat wij tijd nodig hebben om 

onze administratie aan te passen aan de veranderingen in de pensioenregelingen van het fonds per 1 

januari 2015.  
 

De uitbetaling van de verhoging gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Daarna 

ontvangen gepensioneerden de verhoging iedere maand. 

 
Lidmaatschap VOBP 
 

Reeds meerdere malen is er een oproep gedaan om lid te worden van de Vereniging van Oud BP 

medewerkers (VOBP). Deze vereniging behartigt de belangen van de gepensioneerden en 

nabestaanden op het gebied van pensioenen en de zorgverzekering. VOBP-vertegenwoordigers 

hebben zitting in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP en het Verantwoordingsorgaan (VO) 

en beslissen mee over uw pensioen. 

De VOBP heeft nu ongeveer 400 leden, terwijl ca. 1800 personen een uitkering van het Pensioenfonds 

genieten. In belangenbehartiging spelen de aantallen in de achterban – en dus de legitimiteit als 

vertegenwoordiger daarvan - altijd een rol. 

Daarom nogmaals de oproep voor diegene, die nog geen lid zijn, zich alsnog aan te melden. Dat zal de 

positie van de VOBP versterken. De huidige contributie bedraagt 12 euro/jaar voor gepensioneerden 

en 6 euro/jaar voor nabestaanden. Meer informatie over de VOBP vindt U op de website: 

www.vobp.nl waar U ook een aanmeldingsformulier aantreft. 

 
j.nieuwenhuize32@upcmail.nl 

Telefoon 010-4743298 

 
-- O -- 

 

Seconer Kascontrole  
 

Het jaarlijks kascontrole ritueel heeft dit jaar op 11 maart jl. plaatsgevonden. Lou Andrieu en 

Marc Brörens fungeerden deze keer als controleurs. Na intensief speurwerk hebben beide 

controleurs geconstateerd dat de administratie keurig in orde was. Om die reden hebben ze 

het bestuur geadviseerd de penningmeester decharge te verlenen. Het bestuur op haar beurt 

bedankt de kascontroleurs en de penningmeester voor hun inzet.  

http://www.vobp.nl/
mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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De filmzaal en het Informatiecentrum van de BP raffinaderij zijn voor vele 

oud-BP-ers een plek met leuke en goede herinneringen. Nu deze locatie is 

gesloopt ten behoeve van de bouw van een nieuw laboratorium is een kleine 

terugblik met herinneringen aan deze ruimte misschien wel leuk voor de collega- 

lezer. Veel zwart/wit foto’s uit het Seconer-BP archief zijn voor een groot deel 

gesitueerd in deze ruimte met bijvoorbeeld een jubileum handdruk van de 

directeur, een fiets als cadeau bij vertrek, vrolijke dansers tijdens een directie 

evenement en niet te vergeten het Sinterklaasfeest met een Sinterklaas die niet 

van echt te onderscheiden was. En alles wat u zich zelf nog herinnert. 

Een beschrijving van de ontwikkelingen in deze Oude Hoek van de raffinaderij 

waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan volgt hieronder. 

 

 

4. 33 jaar geleden werden de heipalen gereed gelegd voor de 

bouw van een nieuw BP raffinaderij laboratorium  met 

bovenliggende kantoren. 
 

Door Piet van Kessel 

 

Oktober 1981 
 

Octave de Blaay houdt in de bouwput  een piketpaaltje rechtop terwijl John Twijsel als  landmeter 

figureert. Frans Hol (met baard) en Albert Majenburg  zien kleumend van de kou toe. 
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Op de achtergrond  zien we nog het oude laboratorium dat aan de controlekamer is vast gebouwd.  Het 

geheel staat gevaarlijk dicht tegen de fabriek aan vandaar dat in 1982 gekozen is voor deze veilige 

locatie tussen administratiegebouw en de brandweerkazerne. 

  

In vergelijking met het laboratorium op de achtergrond, met falende airco, houten werktafels en 

ouderwetse testapparatuur, werd dit nieuwe laboratorium een modern lab. waarin het prettig werken 

was. De airco werkte zelfs zo goed dat op warme zomerdagen mensen van Technical en Planning uit 

de bovenliggende kantoren in het lab. wat verkoeling kwamen zoeken.  

 

 

Uit BP-bedrijfsblad “Oliepoort” 

juni 1981 
 

In “ Laatste nieuws”  wordt de goedkeuring 

door BP Londen afgekondigd, voor de 

overkoepeling van de Controlekamer 

alsmede de bouw van een nieuwe vleugel 

aan het Administratie gebouw waarin het 

Laboratorium en kantoren gevestigd zullen 

worden. 

 

33 jaar later, eind 2014, worden er wéér heipalen gereed 

gelegd voor een volgend nieuw laboratorium, dit keer zonder 

bovenliggende kantoren. 
 

 

Op deze foto kijken we tegen de 

achterzijde van het laboratorium aan en 

rechts ziet u het voormalig 

administratiegebouw. Met de komst 

van het nieuwe BP kantoor buiten het 

fabrieksterrein werden deze kantoren 

overbodig. 

  

Degene die vroeger op het 

parkeerterrein achter het Informatie 

centrum zijn auto parkeerde en via de 

achteringang van het gebouw naar zijn 

werk ging zal daar nu weinig meer van 

herkennen. 

 

De parkeerplaats is veranderd in een 

kale vlakte met omgekeerde zwarte 

emmers die boven op de gegoten 

nieuwe heipalen zijn gezet. Op deze 

palen zal het nieuwe laboratorium 

verrijzen. 

 

Rechts op de foto mist u de filmzaal en 

het Infocentrum die t.b.v. de 

nieuwbouw gesloopt zijn, zoals te zien 

is op de volgende foto. 
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Op de bovenstaande foto is de DOKA van de fotoclub en het kantoor ernaast gesloopt. De gang achter 

deze kantoortjes leidde naar het infocentrum waar jubilarissen hun speldje opgeprikt kregen, waar de 

bar open was en vroeger nog echte biertjes werden geschonken. Waar ochtendvergaderingen werden 

gehouden. Waar genodigden de fabriek en havens op een  maquette konden bekijken. Op de 

onderstaande foto de situatie gezien van uit een andere hoek. 
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Ook was er een kamerbreed glas-in-lood kunstwerk 

als scheidingswand met de filmzaal. “Zou deze soms 

gesneuveld zijn?” vroeg ik me af. Insiders wisten dat 

de wand gedemonteerd is en ergens staat opgeslagen. 

Een foto die ik van Roy Ravensberg ontving lijkt dit 

te bevestigen. 

 

 

 

 

De bouw van het nieuwe BP-

raffinaderij laboratorium is in 

oktober van het jaar 2014 

gestart.  

 

De hiernaast afgedrukte foto is 

gemaakt in de periode waarin de 

fundatie wordt gelegd. 

 

Met een vloeroppervlak van 60 

meter lang bij 20 meter breed is 

dit laboratorium niet veel groter 

dan het huidige, maar ze is 

natuurlijk wel wéér efficiënter 

en moderner ingericht.  

 

De luchtbehandeling van de lab. 

ruimte  is op een speciale goed 

bereikbare  dak-etage  ingericht 

waardoor  onderhoud geen kruip 

en klimwerk  meer vereist.  

 

Bij de uitgave van de volgende 

Seconer-nieuws, medio juli, is 

het nieuwe lab gereed.  

 

Als oud-laborant ben ik zeer 

benieuwd hoe dit moderne 

“Kwaliteitsgeweten” van de BP 

raffinaderij er uit zal zien. 
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5. Bij het opheffen van de “Algemene Dienst” op de Texaco raffinaderij in Pernis is er 

uit kasten en van het mededelingen bord documentatie materiaal verzameld. Via een 

omweg is dat materiaal terecht gekomen bij de Seconer redactie. Daarbij troffen we 

een aantal artikelen aan afkomstig uit het personeelsblad de 
 

“Caltex Ster”. 
 

Met dit blad was de Caltex Raffinaderij haar tijd ver vooruit.  
 
De artikelen die wij aantroffen en waarvan u er onderstaand 

één aantreft uit oktober 1954, geven een goed tijdsbeeld van 

de raffinaderij in de jaren dat Caltex in Pernis de scepter 

zwaaide. Ondanks de slechte kwaliteit van de foto’s menen 

we u die ook niet te mogen onthouden.  
 

 
De heren Schot en Bakker nemen het schedule onder de loupe. 

 

Shutdown op de Raffinaderij 
 

Zoals de huisvrouw minstens eenmaal per jaar grote schoonmaak in haar woning houdt, zo moeten 

ook op de Raffinaderij de verschillende “units” op gezette tijden een schoonmaakbeurt hebben. Alle 

daarvoor in aanmerking komende apparatuur wordt geopend, gereinigd en geïnspecteerd. Waar nodig 

worden   reparaties  verricht en  onderdelen  vernieuwd  om  de  installaties  in  een  zodanige  staat  te 
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brengen, dat er ongeveer een jaar kan 

worden gedraaid zonder dat men voor 

onplezierige verrassingen komt te 

staan. Zulk een schoonmaak is voor 

ingewijden een begrip geworden en 

staat bekend onder de naam 

“shutdown”. 

 

Onze, met een witte veiligheidshelm 

getooide fotograaf, heeft een halve 

dag gezwalkt tussen opengelegde 

destillatiekolommen, pijpleidingen, 

afsluiters, pompen en fornuizen. Hij 

heeft plaatjes “geschoten” onder 

dikwijls zware omstandigheden. 

 

Van een klein greep uit zijn werk 

laten wij u hierbij mee genieten. 

 

 

 

 

Dit is nu niet bepaald een prettige 
werkhouding voor de heer 

Vervoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De heer Naaktgeboren neemt een 
fornuis ducting onder handen.  
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De keuze van Jacomijn 
 

Geen kunstheup maar 
kunstacademie 

 
“In het leven van ieder mens komen ogenblikken 

voor waarop je zegt, dat kan ik niet en ....... dan doe 

je het toch  .....” 
 

Aan het woord Mijnie van der Hoek die op 24 

januari 2015 slaagde voor haar Nabont HBO 

diploma “Landschapschilderen” aan de Kunst 

Academie. Nabont staat dan voor Nascholing 

Onderwijs voor Ouderen. 
 

Mijn interesse voor de schilderkunst stamt uit mijn 

HBS/MMS-tijd. Toen ik in 2004 stopte met werken heb ik 

mij gelijk aangemeld voor schilderlessen in mijn dorp 

Oostvoorne. De lessen werden gegeven in Atelier 

Olaertsduyn te Rockanje met de mooie omgeving als 

inspiratiebron.  
 

Ter voorbereiding op  mijn examen heb ik een Port Folio 

map samengesteld van werk dat ik de laatste jaren heb 

gemaakt.  Daarnaast ben ik ter verbreding van mijn algemene 

kennis en als onderdeel van het theoretische gedeelte, boeken 

over kunstgeschiedenis gaan lezen en heb ik ook veel musea 

bezocht.  
 

Elke keer wanneer ik van mijn studie thuiskwam met een 

schilderijtje zei mijn man glimlachend: "dat hoef ik toch 

zeker niet op te hangen”. Schilderen is voor mij je verhaal 

vertellen in kleur. Als kleuren konden spreken wat zou de 

wereld er dan mooi uitzien. 
 

Nu vraagt u zich ongetwijfeld af  “Wat zoekt die vrouw in 

het Landschap ?”  
 

In de hectiek van het leven verlang ik naar de sfeer van het 

landschap, de natuur relativeert en inspireert veel voor mij. 

Mijn streven is, de schilderijen van het landschap herkenbaar 

te maken en tegelijk terug te brengen naar vereenvoudiging 

en toch de juiste sfeer te treffen. 
 

Tenslotte geldt voor mij net als voor een ieder : Oefening 

baart Kunst. 
 

Misschien heeft u ook wel interesse om nog eens te gaan 

schilderen. Voor informatie kunt u terecht op de Website:  

www.rinusmanschot.nl  

 

Mijnie van der Hoek, met als schildersnaam ‘Jacomijn’, mijn 

geboortenaam 

http://www.rinusmanschot.nl/
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7. 
 

Muzikale Rondje Voorne 

  

Dit jaar organiseert de Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland op zaterdag 16 mei 
a.s. alweer voor de zevende keer een muzikale tocht over het eiland Voorne. In het verleden 

werd de tocht aangekondigd als de “Muzikale Fietsroute” omdat bij het samenstellen van de 

route, de fiets als uitgangspunt wordt genomen. Maar vanaf dit jaar is iedereen welkom, 

ongeacht de wijze waarop men zich wenst te verplaatsen. Dat kan bij slecht weer dus ook 

gewoon met de auto zijn. 

 

Per fiets voert de tocht via het schitterende Voorne’s Duin langs verschillende meren naar de 

historische vestingstad Brielle met zijn vele monumenten en terrassen. Daarnaast bezoekt u 

het pittoreske dorpje Tinte om vervolgens via de polder uw tocht richting Rockanje voort te 

zetten. Tenslotte brengt de tocht u via het Voornse duingebied in Oostvoorne.       

 

Onderweg passeert u vier kerken waar u kunt genieten van een concertje van ongeveer 25 

minuten. Daarnaast is er voldoende tijd om de route tussen de verschillende stops op uw 

gemak te fietsen en U heeft onderweg zelfs nog voldoende tijd om een van de vele terrasje die 

u tegenkomt te pakken! 

 

De vier concertjes vinden plaats op de volgende locaties: 

 

Brielle Parochiekerk H. Martelaren van Gorkum in de Nobelstraat. 

   Optreden van Par Hasard, klassieke zang en klavecimbel. 

 

Tinte  Geref. Kerk, Strypsedijk. Optreden van Viswijvenkoor Gouda. 

 

Rockanje Welkomkerk, Hoogvlietlaan. Optreden van Zanggroep Encore. 

 

Oostvoorne Dorpskerk, Kerkplein 1. Optreden van Accordeonorkest Con Brio. 

 

U kunt vanaf 10.30 uur starten in één van de vier genoemde plaatsen door een passe-partout 

te kopen voor € 6.50. U ontvangt dan de te rijden route en kunt gedurende de dag de vier 

concertjes bijwonen. 

 

De tijden van de concertjes zijn 10.30 uur, 12.00 uur, 14.00 uur en 15.30 uur. 
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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. 
 
Ook deze keer weer een ervaring opgetekend door Henri Nix. 
 
De illustraties bij dit verhaal zijn van de bij BPRR welbekende tekenaar Hans Koreman.    

 

 
8. De waszak voor de overalls 

 
Na zes jaar als KVV-er bij Hare Majesteit te hebben 
door gebracht solliciteerde ik in 1967 bij de raffinaderij 
van British Petroleum in de Europoort. Het resultaat van 
die onbezonnen daad was dat ik werd aangenomen en 
me op 1 februari 1968 bij de nieuwe baas meldde. 
 

Bij de luchtmacht was ik bekend met producten als JP1 
en JP4 en een soort benzine die werd aangeduid met 
de code 115/130. Ik had de rang van Sergeant en in die 
hoedanigheid wat gesleuteld  aan vliegtuigen. Ik zou 
dus ook wel kunnen leren hoe je olie moet koken, zo 
was mijn idee.   
 

Na een maand opleiding moest ik drie dagen met 
collega Jaap op de 100/300 unit meelopen waarna ik 

officieel in de shift werd opgenomen en Jaap een paar dagen verlof kon opnemen. 
.  

Het shift lopen en op de plant werken vond 
ik erg leuk, er gebeurde van alles. 
Stroomstoringen, brandjes, explosies en 
water in de voeding die via de desalter de 
unit binnen kwam. Na acht maanden op de 
CDU 1 te hebben gelopen kwam er een 
nieuwe werknemer in de shift die ik mocht 
inwerken. Nadat Ik de nieuwe collega 
wegwijs had gemaakt op de 100/300 unit 
werd ik ingedeeld in de controlekamer om 
als assistent boardoperator te worden 
opgeleid. 
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Tijdens mijn werkzaamheden in de controlekamer kwam ik een ander soort operator 
tegen, namelijk de Off-site operator. Deze mannen hadden meestal gewerkt als 
binnenvaartschipper en voelden zich doorgaans meer aangetrokken tot de waterkant 
dan tot de fabriek. Een ander groot verschil betrof de indeling van de beide 
controlekamers. Zo had het procesboard allemaal meters en alarmen die veel geluid 
maakten, terwijl het off-site board de opbouw had van een soort LEGO muur met 
draaiknopjes die gingen knipperen. 
Ook in het taalgebruik was er een groot verschil tussen de afdelingen. Zo had men 

het in Offsites over TANKS. In militaire 
dienst konden die dingen rijden, maar bij 
hun niet. Ook hadden ze het vaak over 
20-duims blinden. Ik begreep later dat de 
TANKS die grote hoedendozen waren. 
De 20-duims blinden bleken stalen platen 
in de leidingen te zijn. Ook had men het 
regelmatig over slangen waarmee een 
verbinding werd gemaakt tussen de grote 
hoedendozen en de schepen (geen 
boten) teneinde de producten te kunnen 
verladen en er geld mee verdienden. 
 

Tijdens een van mijn eerste dagen in de 
controlekamer hoorde ik een van die 

domme vrienden aan de overkant waarmee je altijd kon lachen, aan mijn proces 
collega roepen dat er een nieuwe voedingstank aan zat te komen. Maar nooit zag je 
zo’n tank voorbijkomen. Ook riepen die mannen vaak dat er stoom op de flare moest, 
maar waarom dat moest ……., hij roette toch al?  Ook hadden ze het vaak over 
gaspoortalarm en nog meer van dergelijke vreemde uitdrukkingen. Overigens nooit 
geweten dat gas alarm gaf. 
  

Ik wilde ze nog wel eens plagen en dan werden die 
Offsite mannen boos. Ze stopten me dan met zijn 
drieën in een grote zak die altijd in de controlekamer 
klaar lag om de vuile overalls naar de wasserij te 
sturen. Die waszak duwden ze met mij erin onder de 
nood desk waarop allerlei telefoons en 
communicatieapparatuur stond opgesteld. 
 

Nadat ik weer eens in de zak was gestopt en onder 
de tafel van de nood desk was geschoven deed zich 
op één van de units een brand voor. Het brandalarm 
werd zoals gebruikelijk geactiveerd en de 
Shiftsuperviser, samen met de laborant en een man 
van de beveiliging, stonden bij de nood desk terwijl ik in de zak eronder lag. Door het 
alarm werden veel belangrijke figuren geattendeerd op de brand en in de kortste tijd 
stond het rond de nood desk vol met belangrijke personages. 
  

Toen het alarm “veilig” had geklonken, alles weer normaal was en de belangrijke 
figuren waren vertrokken, hebben mijn domme vrienden me uit de waszak gehaald. 
 

Die grap hebben ze daarna nooit meer uitgehaald. 
 

De anekdote van de oude Nix.  



16 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Postduiven 
aan boord (5) 

 

Door Wim Steentjes 

 

9. 
De duiven die vanuit Den Bosch naar Nijmegen waren gevlogen kwamen bij aankomst in Nijmegen  

weer aan boord. Na reparatie van de lekke klinknagels zijn we naar Rotterdam vertrokken om te laden 

voor Maastricht. Na drie maanden en een hoop reisjes naar diverse bestemmingen komen we met een 

lading gasolie uit Antwerpen weer een keer in Rotterdam bij het depot aan de Vliethaven. 

Verschillende oliemaatschappijen hadden daar een laadstation voor tankauto's waaronder ook Fina. 

 

Een zwarte duif 
 

Ik heb het al eens geschreven dat een oom daar met een bunkerboot was gestationeerd. Tijdens het 

laden, ergens in Rotterdam, heb ik mijn oom weleens gesproken waarbij hij mij vertelde dat als hij 's 

morgens in de Vliethaven aan boord kwam, regelmatig duivenmest aan boord zag liggen. Er moet 

soms een duif aan boord zijn zei hij toen. “Ben jij soms een duif kwijt?” vroeg hij. Ja, ik was wel een 

duif kwijt geraakt in Maastricht, maar dat was al een poos geleden zei ik. Voor de rest heb ik daar toen 

geen aandacht meer aan besteed. Tot de dag dat wij in de Vliethaven moesten lossen. Tijdens het 

lossen zag ik een duifje zo zwart als roet boven op een hoge meerpaal zitten, de paal waar wij tegen 

aan lagen was hoog maar vlak bij. Er liepen daar wel eens een paar duiven aan de wal, maar nooit zo 

kort bij een schip dat bij het lossen nogal lawaai maakte. Onze duiven waren nog in het hok en ik was 

er nog niet toe gekomen om ze los te laten. Eigenlijk ook omdat het al een tijd geleden was dat we hier 

waren. De nieuwe duivin die ik bij de scheepswerf aan boord kreeg had ook nog nooit in Rotterdam 

gevlogen en de jongen daarvan ook niet. Ik besloot om ze niet uit te laten. Ik had een ren aan het hokje 

gemaakt opdat de duiven uit het hok zo in de ren konden vliegen om lekker buiten te zijn. Ik besloot 

om de ren maar open te zetten en het zo te laten. Geen duiven naar buiten dus. Ik had dat nog maar net 

gedaan waarna de duiven in ren kwamen en het duifje vanaf de meerpaal klapte zonder te dralen op de 

ren. Omdat ze zo zwart was herkende ik haar niet direct. Waarom was zij zo zwart? Ik denk dat zij al 

geruime tijd in de buurt bij de Keilehaven heeft gezworven en dat was daar één en al kolen voor de 

centrale. Maar door het gedrag van de duif, alsof ze hier thuis hoorde en gewoon liet zien dat ze naar 

binnen wou, herkende ik het duifje dat in Maastricht was weg gebleven. 

Al heel gauw begon haar oude doffer door de ren te paraderen, hij herkende haar. Ik besloot haar in 

het hok te laten, maar dat had ik beter niet kunnen doen! Het werd een heksenboel, de oude en de 

nieuwe duivin vochten met elkaar. De andere duiven vlogen, voor zover als het kon, door het hokje. 

Het was een gekken huis. Die oude duivin dulde geen duif in het hok die zij niet kende. Dat waren, op 

haar oude doffer en een enkele jonge duif na, alle andere duiven. De twee duivinnen pikten elkaar tot 



17 

bloedens toe en de doffer ging zich er ook nog mee bemoeien. Dat ging niet goed zo, de oude duivin 

uit het hok gehaald en in een doos gedaan, maar wat nu? Ze eiste gewoon haar plaats in het hok weer 

op. Ik heb het nog even aangezien en later besloten om de nieuwe duivin terug te geven aan mijn 

zwager, anders zou het oorlog blijven in dat kleine hokje. En waar ik ze ook zou uitlaten, de 

teruggekomen duivin zou nu nooit meer weggaan. 

 

Hokvast 
                                  

En zo neemt het gewone leven aan boord weer zijn gang. In het najaar komen we op de Maas te 

Sambeek voor de sluis te liggen. Let wel, het was zo druk dat de wachtende schepen wel tot 1000 

meter beneden de sluis lagen om geschut te worden. Wij waren geladen met benzine, dus we hadden 

voorschutting, tenminste zo luidde het protocol. Maar daar zou nu wegens de drukte niets van terecht 

komen, zeiden de sluiswachters, vandaag in ieder geval niet meer. Ik moest wel een rustig plekje 

opzoeken zeiden ze, want je lading is wel benzine. Er waren toen nog geen aangewezen ligplaatsen 

voor wachtende tankschepen, zoals nu. Toen we ten anker lagen, heb ik de duiven uitgelaten. Ik dacht; 

ik zie wel, maar het was wel gewaagd. We lagen tussen de schepen, dat wil zeggen aan stuurboord van 

ons lagen ze met een aantal naast elkaar. Aan onze zijde aan bakboord lagen we nog alleen. De duiven 

vlogen dat het een lust was. Je zag dat er enkele van het schip weg wilden vliegen er vormden zich 

soms twee groepjes, maar toch draaiden ze dan weer bij elkaar. Na een minuut of tien maakten ze 

aanstalten om naar beneden te komen. Doordat er 

een paar schepen voorbij voeren raakten ze in de 

war en vlogen nog even verder in het rond. Toen 

die schepen voorbij waren probeerden ze weer op 

het schip te landen. Tijdens het vliegen was ik 

door een paar buurschippers aangesproken die 

mijn optimisme dat ze wel terug zouden komen, 

finaal de Maas in praatten. Toen de duiven dus 

aanstalten maakten om aan boord te komen stond 

ik wel te gniffelen natuurlijk. En toen ze aan 

boord en in hok waren, kreeg ik toch een 

hoeraatje van de andere schippers. 

 
Drukte aan de sluis te Sambeek 

 

Het was riskant, maar het toonde aan dat het wel kon. Ik blijf zeggen, als je een paar duiven er bij hebt 

die erg hokvast zijn, zoals de twee oudste duiven van mij, dan leren de andere het vanzelf. Ik weet uit 

ervaring dat in duivenhouderskringen aan de wal, het op deze manier duiven houden niet erg 

aannemelijk is. Later toen ik aan de wal duiven hield vertelde ik hiervan en dan zag je die mensen hun 

hoofd schudden. Die is gek zeiden ze. Maar een oom die geraadpleegd werd, heeft ze kunnen 

overtuigen. Maar ik moet zeggen; het is altijd een heikel punt geweest. Zelfs mijn vrouw werd 

hierover geraadpleegd. Zij bracht, als ik moest werken, ook wel duiven weg voor een wedvlucht. Op 

deze manier is duiven houden aan boord voor een duivenliefhebber heel leuk. 

 
Een Engelse duif 
 

Te weinig wordt er onderzocht en uitgewerkt hoe het komt dat zo'n duif onder alle omstandigheden 

weer thuis op zijn hok komt. Als duiven aan een wedvlucht deelnemen en honderden kilometers 

moeten vliegen dan blijven er, zoals wij zeggen, wel eens duiven achter. Dan zie je aan de duiven die 

wel thuis komen dat er onderweg wel het een en ander gebeurd is. Dat kan hitte zijn of kou, of 

verkeerde winden met veel regen. Maar meestal komen ze wel thuis, soms een paar dagen later. Of 

ook wel eens een half jaar later. Mijn oom raakte een paar jonge duiven kwijt en kreeg een paar dagen 

later telefoon van een liefhebber uit Engeland, die een van zijn duiven had opgevangen. Mijn oom zei 

gelijk, ik zal je het eigendomsbewijs opsturen en dan mag je hem wel houden. Die Engelsman blij! 

Een week later zat de jonge duif weer bij mijn oom op het hok. Onbegrijpelijk was dat, een jonge duif 

die de zee over gaat komt meestal nooit meer over zee terug, dat is niet standaard, maar een unicum. 

Of hij nog een keer gegaan is heb ik nooit vernomen. 
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Zo heeft iedere duivenmelker met zijn duiven wel eens iets meegemaakt dat niemand voor mogelijk 

hield. Prachtige beesten zijn het. Toen ik aan de wal duiven hield heb ik meerdere keren een Engelse 

duif opgevangen. Die liepen dan tegelijk met je eigen duiven zomaar gewoon bij je het hok in. Zo'n 

duif kon wel een paar weken met je  duiven uitvliegen, hij ging dan gewoon niet weg. Dan zat die duif 

gewoon tussen je jonge duiven in het hok. Ik heb nooit moeite genomen om uit te zoeken van wie die 

duif in Engeland was. Maar pas op, deze duiven blijven niet bij je, als het een dag mooi weer is, goed 

om naar Engeland te vliegen, dan zijn ze op een dag zomaar weg. 

Het gebeurde mij op zo’n dag, ik zet het jonge duivenhok open en ze stormden allemaal het hok uit, 

inclusief de Engelsman. Ik had niets in de gaten en even later zag ik geen duif meer. Een goed teken 

dacht ik, dan zijn ze goed in vorm een teken van gezondheid. Ik weet het niet precies meer hoe laat ik 

ze had laten gaan, ik denk zo rond acht uur in de morgen. Om 12 uur in de middag was er nog niet één 

duif thuis en ik kreeg er toch een raar gevoel bij. Ik zal het kort houden, maar om negen uur in de 

avond had ik mijn laatste duif weer thuis. Maar welke er niet was, de Engelse duif! Ik heb toen 

gedacht, na wat overleg met één van mijn ooms, dat mijn duiven onder leiding van de Engelse duif 

toch wel een heel eind richting van Engeland zijn gevlogen. Die Engelse duif wist de weg! In zo'n 

geval ben je, als je pech hebt, wel je duiven kwijt. Ik heb toen mijn les wel geleerd en nooit meer een 

Engelse duif bij mijn duiven gelaten.  

 

Postbode 
 

Toen wij tussen Born en Maastricht kwamen, besloot ik de duiven al los te laten, met de bedoeling om 

ze alvast naar de losplaats Maastricht te laten vliegen. Het was ook deze keer een gok, de hoge bomen  

aan weerszijden van het Julianakanaal zorgden ervoor dat het schip voor de duiven al gauw uit zicht 

zou zijn. Maar ik heb ze toch laten gaan! Voor ons uitvliegend en met een korte draai weer terug 

komend, dacht ik dat ze gelijk weer aan boord zouden komen. Maar nee, ze trokken op over de bomen 

heen en voor Maastricht (eigenlijk Borgharen) heb ik ze niet meer gezien. Telefoon hadden we nog 

niet, maar toen we in het zicht van het depot kwamen stond de man van Fina al naar ons te zwaaien. 

De duiven hadden als een postbode gewerkt. Mooi systeem vonden ze dat op het depot. Ik paste 

ervoor om ze al niet eerder los te laten, alhoewel de verleiding soms groot was. Ik heb, varende op 

Zeeland en het IJsselmeer, wel eens gedacht; Zal ik ze loslaten? Zeeland viel al gauw af. Goes – 

Rotterdam – Den Bosch, het lag allemaal niet zo ver uit elkaar. Ik heb het nooit gedaan. Eigenlijk niet 

gedurfd. Als je ze had losgelaten moest het natuurlijk ook niet te lang duren eer je met het schip op de 

plaats van bestemming arriveerde, want dan zouden ze intussen een andere plaats kunnen gaan 

zoeken.  

 

Nee houden zo! 
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10.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank jullie wel & tot ziens! 
 
Terwijl ik bezig ben met de laatste zaken in de overdracht 

naar Emilio en mijn voorbereidingen voor mijn definitieve 

vertrek van Rotterdam en BP, wil ik mijn bijzondere 

waardering uitspreken voor jullie enorme inzet, 

betrokkenheid en ondersteuning over de afgelopen vijf jaar. 

Op een bijna geregisseerde wijze heeft dit alles geresulteerd 

in een prachtig resultaat over 2014. Iets waar ik enorm trots 

op ben en jullie ook trots op mogen zijn! 
 

Onze safety prestaties zijn beter dan gepland en zijn “best 

in class” wanneer we kijken naar zowel de personal safety 

als process safety. Onze RIF was 0.16 waar we 0.25 als 

target hadden en een PSII van 0.16 met ook hier een target van 0.25. Het resultaat van onze PSII was 

met name te danken aan de slechts twee LOPC’s. Deze resultaten zijn de beste sinds lange tijd en het 

zichtbare resultaat van een positieve safety trend. 
 

Operationeel hebben we een availability behaald van 96,7%. Het beste resultaat sinds 1996 en een 

utilization van bijna 91% waarmee we ons zeker plaatsen binnen de top van Europese raffinaderijen. 

Hoe indrukwekkend het ook is, dit kan alleen maar plaatsvinden door de juiste beslissingen en 

investeringen, het gedisciplineerd inzetten van onze installaties en de uitvoering van goed onderhoud, 

wat uiteindelijk ook leidt tot minder ongeplande outages. 
 

Financieel gezien werd het eerste half jaar bepaald door lage marges met als gevolg een totaal verlies 

van $48 miljoen in juni. Hoe groot kan het contrast zijn als we kijken naar het eind resultaat in 2014 

van $158 miljoen. Een opzienbarende omslag! Marges zijn aanzienlijk verbeterd in de tweede helft 

van 2014 en ons optimisation proces heeft maximaal gebruik gemaakt van de kansen in de markt 

waardoor we een resultaat behaalden over de laatste zes maanden van meer dan $200 miljoen. Binnen 

de gespannen wereld van raffinage is dit een fantastisch resultaat waarmee we een serieuze bijdrage 

leveren aan ons Downstream segment. 
 

Tot slot heeft ons Projects team de grootste investering van de afgelopen 5 jaar succesvol opgeleverd 

met de geslaagde commissioning van onze nieuwe ETP plant in november. Voor deze immense klus 

voor het Projects team heb ik zeer veel bewondering en ben onder de indruk van de bijdrage die 

iedereen binnen de raffinaderij hieraan heeft geleverd. De succesvolle commissioning is het resultaat 

van cross functioneel samenwerken. Dank jullie wel! 
 

Kijkend naar de toekomst en vanuit een persoonlijk oogpunt gezien, dank ik jullie oprecht voor de 

inzet, betrokkenheid en ondersteuning over de afgelopen jaren. Tot ziens! 
 

Thys Heyns 
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Eerste 

kennismaking met 

Emilio 
 

Collega’s, 

 

Dit is mijn eerste mededeling als 

raffinaderij manager en als eerste wil ik 

graag mijn waardering uitspreken voor het 

werk wat Thys in zijn rol als raffinaderij 

manager de afgelopen jaren heeft verricht. 

Onder zijn leiderschap heeft BPRR zich 

zichtbaar verbeterd op het gebied van Safety 

en het systematisch toepassen van onze 

processen. Iedereen zal hem herinneren als 

een goede BUL en een fijn mens. Thys, 

dank voor alles en veel succes met je 

nieuwe leven in Australië. Je hebt het hier 

fantastisch gedaan! 

 

Tevens ben ik blij met zowel het gegeven vertrouwen vanuit het BP management maar zeker ook dat 

van de Ondernemingsraad, jullie vertegenwoordigers, om de komende jaren leiding te mogen geven 

aan BPRR. En ik heb jullie hulp nodig bij het uitvoeren van deze rol! 

 

Dit gezegd hebbende, begin ik met het aanbieden van mijn verontschuldigingen aan jullie omdat ik 

mijzelf in het begin niet kan uitdrukken in het Nederlands. Maar ik beloof dat ik mij de komende tijd 

zal inspannen om jullie taal te leren en meer te weten te komen over de cultuur omdat ik mij graag 

snel als één van jullie wil voelen. Dank voor jullie begrip en geduld! 

 

BP Raffinaderij Rotterdam neemt een belangrijke positie in binnen BP en ik kan jullie vertellen dat de 

verwachtingen vanuit BP erg hoog zijn. Mede daarom, maar ook voor onszelf, moet ons doel zijn om 

één van de beste, of zelfs de beste, raffinaderij van de groep te worden. Om dat te bereiken kunnen we 

al rekenen op een indrukwekkende groep van werknemers en (integrated-) contractors, waarmee me 

kunnen bereiken wat we willen.  

 

Ik kijk er naar uit om een ieder van jullie persoonlijk te ontmoeten zodat wij elkaar leren kennen. Deze 

raffinaderij heeft zich in de afgelopen jaren sterk verbeterd en dit zullen we ook moeten blijven doen, 

om te kunnen blijven overleven als Europese raffinaderij. Mijn belofte aan jullie is dat ik er alles aan 

zal doen om de resultaten van onze raffinaderij verder, dag in dag uit, te verbeteren. Uiteraard kan ik 

dit niet alleen, wij hebben elkaar nodig om, stap voor stap, onze strategie te bewerkstelligen. 

 

Emilio Marin 

Rotterdam Refinery Manager  
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BP wil Amsterdam Terminal verkopen 
 

 
 
Na een studie van haar activiteiten, heeft BP aangekondigd van plan te zijn om de BP Amsterdam 

Terminal (BAT) te verkopen. De locatie wordt op dit moment gebruikt voor de handelsactiviteiten van 

IST en de belading van tankwagens voor de bevoorrading van tankstations. 

 

Uit strategische studies is gebleken dat het voor BP het beste zou zijn om de BAT te verkopen met een 

voorkeur om deze daarna van de nieuwe eigenaar te huren. Het is op de langere termijn beter voor de 

terminal om een eigenaar te hebben die een strategische interesse heeft om in de toekomst van deze 

locatie te investeren. 

 

“We zijn van plan om gedurende de komende maanden bieders uit te nodigen en hopen in het derde 

kwartaal van dit jaar een koper te kunnen aankondigen. Het is de bedoeling om de transactie tegen 

eind 2015 af te ronden, afhankelijk van diverse goedkeuringstrajecten” aldus BP. 

 

De Ondernemingsraad van BP Nederland en de BP medewerkers op de terminal zijn geïnformeerd. De 

BP terminal medewerkers zullen naar verwachting mee overgaan naar de nieuwe werkgever.  

 

De voorgenomen verkoop zal geen impact hebben op de bevoorrading van de BP tankstations en 

klanten. Voor nu is het “business as usual” totdat er een overeenkomst met een koper is gesloten. BP 

zal ook na de verkoop van de terminal zorgen dat de BP tankstations en overige klanten worden 

bevoorraad. 

 

Betrokken medewerkers en belangrijke belanghebbenden zullen van de voortgang van het proces op 

de hoogte worden gehouden. 
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11. PV Golfsectie 2015 
 
Binnenkort starten wij met een golfcursus. Aan deze cursus kunnen alle personeelsleden, die lid zijn 

van de BPRR Personeelsvereniging mee doen. De cursus bestaat uit een aantal lessen die zullen 

worden gegeven op Golfbaan Kleiburg te Brielle. 

 

De opzet is hetzelfde als vorig jaar en gaat als volgt: Het is de bedoeling dat iedereen een aantal lessen 

(circa 3) zelf kan boeken. Per les kan men met anderen van BPRR afspraken maken tot maximaal 4 

personen per keer/les. Hierdoor is het mogelijk dat men meer lessen mee kan doen door samen 

afspraken te maken met andere PV leden (voorbeeld als 3 mensen samenwerken dan hebt je 3x3 = 9 

lessen of 2 mensen = 2x3 = 6 lessen). 

 

Na de inschrijving zal ik iedereen een lijst geven van de deelnemers en dan is men geheel vrij om de 

lessen te boeken en samen met anderen afspraken te maken voor de lessen met de golf leraren van 

Golfclub Kleiburg. 

 

De eigenbijdragen voor deze cursus zijn € 75.00 per deelnemer. S.V.P. over maken voor 1 mei 2015 

op Rekening Nr 46.98.65.075 Amro bank Oostvoorne t.n.v. BP Raffinaderij PV "o.v.v. Golf Cursus". 

Golfstokken/ballen zijn gratis te leen voor de lessen. 

 

Gaarne voor 15 april een mail naar smithaj@bp.com als je interesse hebt. 

 
Golf Bedrijfscompetitie (met Shell, Akzo, EPO, Estec , PIT en VOPAK) 
 

Voor mensen met ervaring en minimaal een GVB is het mogelijk mee te spelen in een aantal  

bedrijfscompetitie wedstrijden. 

 

Het zou leuk en gezellig wezen als jij ook komt! 

Neem contact op met A. Smith indien je interesse hebt. 

 

A. J. Smith 

Captain Golf Sectie 

9401 

 

 

https://webtopboc2.bp.com/http:/bprafrotterdam.bpweb.bp.com/onderwerpen/hr_o/mailto:smithaj@bp.com


23 

12. Wine & Dine Event - De BBQ workshop 2015 
 
Beste PeeVee leden,  
  

Het buitenleven is een populaire ‘life-style’ En er gaat niets boven 

het genieten van een heerlijke maaltijd in de buitenlucht, in fijn 

gezelschap. Dus met veel plezier meld ik u dat er een BBQ 

workshop gegeven zal worden door onze wedstrijd BBQ’ert Martin 

de Goeij. 
  

Weet u dat er heuse BBQ wedstrijden gehouden worden door heel 

Nederland en zelfs door heel Europa? En dat onze collega Martin 

met een team van 9 daar aan mee doet? Zie de website 

www.purebbq.nl . 
      

In 2015 zullen dat 21 wedstrijden zijn , het team van PureBBQ zal aan 17 wedstrijden deelnemen. In 

deze workshop zullen we leren wat het verschil is tussen BBQ’n en grillen, Martin laat ons graag zien 

dat er zoveel meer mogelijk is dan het bereiden van de welbekende halfgare karbonade en 

aangebrande worst, de basis technieken, wat kan er allemaal met een BBQ, wat heb je nodig om te 

BBQ’n. 
 

Een ding is zeker, je moet zeker geen haast hebben. Dus doe mee met de BBQ workshop en maak 

kennis met allerlei bereidingstechnieken en de lekkerste gerechten voor in de zomer én in de winter...! 
   

Wanneer – 08 juli 2015 - woensdag 

Aanvang BBQ: 18.00 – Wees op tijd!! 

Waar?  – de Keijzer, Voorstraat 15 , 3201 BA Spijkenisse 

Website - www.cafedekeijzer.nl 
  

Aanmelden voor 30 april 2015 per mail bij astrid.halle-knutzen@bp.com 

Eigen bijdrage : € 15.00  dit graag overmaken naar PEEVEE rek BPRR NL05ABNA0469865075 

onder vermelding van BBQ. (Kosten van dit evenement is ongeveer € 45,- dit is inclusief het eten, de 

hapjes tussendoor, lekker dessert, kopje koffie en 3 consumpties) 
  

Wat je moet weten: max 40 deelnemers voor de BBQ 
 

Huisregels voor deelname aan de Wine & Dine sectie 
 

Voor wie organiseren wij deze avond :  PeeVee leden. 

• Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is voor deze BBQ eerst de PeeVee leden en 

indien er nog plaats is dan kan er pas een (1) introducé (partner) mee.  

• Wie ‘t eerst komt, wie ‘t eerst maalt. 

• Deelname aan evenementen is op eigen risico en de PV BPRR heeft het recht om 

evenementen bij onvoldoende deelnemers te annuleren.  
 

Indien je je aanmeldt moet je natuurlijk ook komen. Er staat een bijdrage tegenover. Deze dien je eerst 

te voldoen zoals omschreven in de uitnodiging, dan ben je pas definitief ingeschreven. Indien je je 

hebt opgeven en niet komt, is restitutie niet mogelijk. Afgelopen jaar ben ik een aantal keren 

geconfronteerd met annuleringen vlak voor het evenement. Dit jaar zullen de gemaakte kosten voor 

rekening komen voor degene die zonder overleg en geldende reden afzegt voor dit evenement. 
 

Tips bij inschrijving: Geef je e-mailadres op dat je (zo goed als) dagelijks checkt en je 06 nummer. 
  

 Met vriendelijke groet, 
 

Astrid Halle-Knutzen   

Tel. :  +31 (0)181 259020 - Mobile:+31(0) 6 46051155 - e-mail: astrid.halle-knutzen@bp.com 

 

http://www.purebbq.nl/
http://www.buitenkookcursus.nl/wintercursus.html
http://www.cafedekeijzer.nl/
mailto:astrid.halle-knutzen@bp.com
mailto:astrid.halle-knutzen@bp.com
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Ga nooit 

 in discussie met 

 een vrouw ! 
 

 

Op een morgen komt een man terug van een vistochtje en besluit  een dutje 

 te doen. 

 

Ondanks het feit dat zijn vrouw niet vertrouwd is met het meer, besluit ze toch 

om de boot van haar man eens te gebruiken. 

 Ze vaart een eindje het meer op, gooit het anker uit en leest een boek. 

 

Plots komt de terreinbeheerder langs met zijn boot en zegt, 

 "Goede morgen mevrouw. Wat bent u aan het doen ?" 

 

"Een boek aan het lezen" antwoordt ze, "dat ziet u toch!” 

"U bevindt zich in een Verboden Te Vissen zone" informeert hij haar. 

 

"Sorry vriend, ik ben niet aan het vissen, ik ben aan het lezen" 

 

"Ja, maar u hebt wel al het gereedschap om het te doen bij u. Voor zover 

ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen. 

Ik moet u een bekeuring geven en uw materiaal in beslag nemen." 

 

"Als u dat doet, zal ik u moeten aangeven voor seksuele intimidatie" zegt 

 de vrouw. 

 

"Maar ik heb u zelfs nog niet aangeraakt" zegt de man. 

 

"Dat is waar, maar u hebt al het gereedschap om het te doen bij u. 

Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen ', zegt 

 de vrouw. 

 

"Nog een prettige dag verder mevrouw",  

en hij vertrok. 
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13. 

 
Personalia 
 

 Met Pensioen : December 2014 A. van Marion 

 

   Januari 2015 L. Vermeulen 

      M.P. Brörens 

      A.C.E. Holman 

      H.T. Schaaij  

 

   Februari 2015 Mevrouw G.C.J. Dries-Peek 

      J.W.B. van Ladesteijn 

       

   Maart 2015 R. Kousbroek 

 

   April 2015 J.G. Ketellapper 

      E. de Wit 

 Overleden :  
 

 2 januari2015, Mevrouw Meijboom-Monster 

 19 december 2014, Mevrouw P.T.L. van der Stoep-de Boer, in de leeftijd van 88 jaar. 

 5 februari 2015, Mevrouw M.J.A. van Katwijk-Schouten, in de leeftijd van 73 jaar. 

 21 maart 2015, de heer J.C. Koning, in de leeftijd van 83 jaar. 

  
 

Noteer in uw agenda  
 

Seconer reünie 2015: 28 september a.s. 
 

Meer informatie en inschrijfformulier treft u aan in de volgende Seconer-nieuws.  

 
 

 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 juli 2015. 

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  
 

 

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl
mailto:pensioenfonds@chevron.com

