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00  Een reünie zonder ellebogen werk  
 

 

Met de PV naar  Mooi Vlaanderen 

 

Naar  Blijdorp by Night met Seconer 

 
Vlaanderen 

Het is zaak dat u op tijd van vakantie terug bent, want het komende najaar belooft ons oud 

medewerkers van Nerefco weer veel leuks te bieden. Zo heeft Wim Coolen namens de 

Personeelsvereniging van Nerefco in september van dit jaar weer een leuke dagtocht 

georganiseerd. De reis gaat deze keer naar Vlaanderen. Na een jaar van stilte rond de PV 

reizen, zijn we blij dat we voor deze reis op pagina 8 weer de nodige informatie en het 

inschrijfformulier mogen afdrukken. Maar let wel op, uw inschrijving moet uiterlijk op 15 

augustus bij Wim Coolen binnen zijn, anders loopt u kans de bus te missen. 

 

Reünie 

En wanneer u bekomen bent van de vermoeienissen van de vakantie en ook hebt genoten van 

de busreis van de PV dan kunt zich gaan voorbereiden op de SECONER Reünie, die dit jaar 

zal plaats vinden op donderdag 14 oktober. 

 

 
 INHOUD 
  

 1. Vlaanderen en Blijdorp 9. Oplossing Kruiswoordpuzzel 

 2. Van het Bestuur 10. Olie, olie en nog eens olie 
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 7. Rondje Raff. 15.  Inschrijfformulier Reünie 2004
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Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco) 
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Blijdorp by Night 

Na de vele leuke reacties die we als bestuur mochten ontvangen naar aanleiding van de 

bootreis van vorig jaar, zijn we ook voor de reünie van 2004 op zoek gegaan naar een locatie 

waar volop gelegenheid bestaat om bij te praten met oude vrienden en bekenden. Dat is 

immers de belangrijkste doelstelling van onze bijeenkomsten. Daarnaast is het natuurlijk leuk 

wanneer dat dan plaats vindt in een ambiance waarbij tevens de nodige ontspanning geboden 

wordt en er ook op culinair gebied het nodige te genieten valt. Met deze uitgangspunten in het 

achterhoofd en na het nodige voorbereidende werk van onze voorzitter, is dit jaar de keuze 

gevallen op een volledig verzorgde avond met een avontuurlijke rondleiding in de 

Rotterdamse Diergaarde Blijdorp. 

 

Op donderdag 14 oktober hopen we u, onder het genot van een feestelijke cocktail van 

champagne, zo rond de klok van 19.00 uur te mogen begroeten in de feestelijk ingerichte 

ruimte van het restaurant van Diergaarde Blijdorp. Omdat ’s avonds de nieuwe ingang 

gesloten is, moet u gebruik maken van de oude ingang van Diergaarde Blijdorp, recht 

tegenover de Bentincklaan. U kunt daar vanaf 18.00 uur vrij parkeren. Ook bestaat de 

mogelijkheid om uw auto te parkeren achter de Frank van Borselenschool die schuin 

tegenover de oude ingang van de diergaarde ligt. En mocht u of uw partner slecht ter been 

zijn, dan staat er bij de ingang een rolstoel klaar. 

 

Een klein halfuurtje na aankomst zal er vanaf een gedecoreerd buffet een keur van koude en 

warme gerechten worden gepresenteerd. Tijdens het diner zullen er dranken uit het Hollands 

assortiment en witte en rode wijn worden geserveerd. 

We gaan er vanuit dat u na het diner nog over voldoende energie beschikt om een wandeling 

door het park te maken. We zullen namelijk vanaf 21.00 uur in kleine groepen door 

deskundige gidsen in het park worden rondgeleid. U krijgt daarbij de gelegenheid de dieren te 

aanschouwen op een manier die alleen in het duister mogelijk is. Het Oceanium is overigens 

niet in de rondleiding opgenomen, daarvoor zult u overdag en op eigen gelegenheid nog een 

keer terug moeten komen. 

Na terugkomst van de wandeling, de klok zal dan ongeveer 22.30 uur aanwijzen, is het 

natuurlijk nog niet afgelopen, er wacht ons dan nog een dessertbuffet. De avond zal worden 

afgesloten met koffie of thee met garnituren. Met het oog op de dieren moet de reünie om 

24.00 uur worden afgesloten. 

 

We gaan er natuurlijk van uit dat u zich weer massaal voor de reünie van 2004 zult 

aanmelden. Daarom wijzen we erop dat er door maximaal 200 personen aan dit Blijdorp 

evenement kan worden deelgenomen. We zullen dan ook de regel moeten hanteren, wie het 

eerst komt het eerst maalt. Wilt u dus niet de kans lopen om op 14 oktober achter het 

“Blijdorp By Night” net te vissen, vul dan zo snel mogelijk het inschrijfformulier in en stuur 

het direct op aan Huib Marsman. Zijn adres vindt u op het inschrijfformulier dat u aantreft op 

de laatste pagina van dit blad. 

 

En dan nog iets, heeft u zich op tijd aangemeld maar bent u desondanks om wat voor reden 

dan ook verhinderd om aan de reünie deel te nemen, laat het ons dan voor 10 augustus weten 

zodat we wellicht een ander een plezier kunnen doen. Verzuimt u zich af te melden dan 

moeten we helaas € 10,- in rekening brengen. 

 

Bewaar deze pagina of noteer in uw agenda dat u op 14 oktober de oude ingang van 

Diergaarde Blijdorp moet gebruiken. Via Seconer-nieuws kunnen we u niet meer 

informeren omdat ons volgende nummer pas in de tweede helft van oktober verschijnt. 
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2.  Van het Bestuur 
  

In het vorige Seconer-nieuws heeft Jaap van Oijen geschreven over het Nerefco pensioen. 

Omdat er nog een aantal vragen over aanverwante pensioenzaken bij het bestuur waren 

binnen gekomen heeft het bestuur besloten om Nerefco per brief om opheldering te vragen 

over de door Seconer gesignaleerde problemen. Onderstaand drukken wij deze brief voor u af, 

gevolg door de reactie van Nerefco. 
 

 

Aan de Directie Nerefco Raffinaderij Europoort. 
 
Het bestuur van het Senioren Contact Nerefco vraagt uw aandacht voor klachten die regelmatig door 
niet actieven onder onze aandacht worden gebracht. 
 
Deze zijn ; 
 

0 Onvolledige informatie over pensionering en de daarmee samenhangende Financiële 
zaken, zoals actuele pensioenkaarten, te verwachtte inhoudingen en premie ziektekosten 
verzekering. 

1 Tijdige uitbetaling van de pensioenuitkering. 
2 Begeleiding door Nerefco na het overlijden van een pensioengerechtigde partner. 

 
Tevens vragen wij nogmaals aandacht voor de bereikbaarheid van contactpersonen bij Nerefco. 
 
Een ander onderwerp waar wij uw aandacht voor vragen is de informatie die door u verstuurd wordt 
naar de niet actieven met betrekking tot; 
 

3 Vorming van de Stichting Nerefco pensioenfonds. 
4 Brieven van Aegon betreffende de FVP (Fonds Voortzetting Pensioen). 
5 Indexatie. 

 
De wel verstrekte informatie is vaak onvolledig, niet begrijpelijk en vaak niet op tijd. 
 
Voor het verstrekken van informatie aan de niet actieven kunt u, mits tijdig aangeleverd, altijd gebruik 
maken van het Seconer-nieuws. 
 

 

Het bestuur van Seconer ontving van Nerefco de volgende reactie:  
 

0 Heeft te maken met de overgang van een verzekerd pensioencontract naar een 
Pensioenfonds in eigen beheer. 

1 Nerefco is hierover van mening dat dit niet kan en heeft contact opgenomen met Aegon. 
2 Indien nodig kan men contact opnemen met Nerefco. 
3 Nerefco geeft toe dat het een lastige materie is maar is van mening dat zij duidelijke informatie 

hebben verschaft. 
4 Nerefco heeft Aegon verzocht deze brieven niet meer te versturen. 
5 Nerefco betreurt het dat de indexatie van reeds ingegane pensioenen langer op zich heeft 

laten wachten dan wenselijk. Dit had te maken met enerzijds de vorming van Pensioenfonds 
BP en Pensioenfonds Nerefco. Voor de toekomst zal men trachten dit sneller te realiseren. 

 
Nerefco is bereid om op een Seconer-dag uitleg te geven over pensioenen en de daar levende 
vragen. 

 

Dit wat betreft het antwoord van Nerefco. 

 

Namens het bestuur van Seconer, 

Wim Blok en Nico ter Horst 
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3.  2004 voor Nerefco een jubileumjaar (deel 3) 

 

 
De redactie van Seconer-nieuws bezocht deze keer een jubilaris met een Pernis verleden die 

het, met veel inzet en doorzettingsvermogen, via de lange weg ver heeft geschopt bij Nerefco. 

Aan het woord is: 

Peter le Kluse 
 

Geboren op 15 januari 1959 en opgegroeid in de Haagse Van Bielandstraat. Peter woont 

sinds 1994 samen met  Sylvia in de Bep Vuykstraat 32 in Spijkenisse.  

 
 

 

Man van de praktijk 

 
Tongval 

“Ik herinner me mijn sollicitatie bij de 

Chevron raffinaderij in Pernis nog heel 

scherp” zegt Peter le Kluse, Teamleader 

(Shift Supervisor) A-shift FCCU. Peter is 

één van de 94 jubilarissen die in 2004 hun 

25-jarig dienstverband bij Nerefco vieren. 

Een maansalaris extra is de bonus voor deze 

trouw aan het bedrijf Chevron dat hem 

ongevraagd via Texaco bij Nerefco deed 

belanden. 

 

“Als twintigjarige solliciteerde ik bij diverse 

bedrijven, zowel in Europoort als in de 

Botlek, naar de vacature van Leerling 

Operator”. Met deze woorden start Peter zijn 

25-jarige zwerftocht door de olie-industrie en 

vervolgt: “Door Herman Labrie, de 

technische man van de Chevron raffinaderij 

werd ik ondervraagd en bekeken. Deze 

Hagenaar herkende mijn tongval al bij het 

tweede woord en de afwezigheid van enig 

diploma of getuigschrift wezen erop dat ik 

wel een man van de praktijk moest zijn. 

Voor Labrie bleek dat gelukkig eerder een voordeel dan een nadeel.” Nico ter Horst die dit 

gesprek met zijn voormalige pupil graag wilde bijwonen knikt instemmend. 

 

Straatjochie 

 “Labrie zond mij naar Gerrit Hoogerwaard van Personeelszaken om mijn contract op te 

halen.” vervolgt Le Kluse. “Kijk” zegt Peter, en haalt uit een klapper het 25 jaar oude officiële 

document. Daarna wijst hij naar een door hem onderstreepte alinea en leest voor: “Zoals u 

heeft gezien is het bereiken van de functie van Allround Operator mogelijk voor iedereen die 

zich voldoende inzet en over de nodige capaciteit beschikt” Einde citaat. “Dat ga ik doen, 
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dacht ik toen eind 1979, en na het behalen van mijn Vapro-B diploma mocht ik me op 1 juli 

1984 vijf jaar later dus, Allround Operator noemen. Ik was best trots op dat voormalige 

straatjochie uit den Haag” zegt Peter wat afwezig nog in zijn aanstellingsdocument 

doorlezend. 

 

Olie in de familie 

“De olie zat al vroeg in de familie” wil Peter zijn verhaal vervolgen als Nico zich hardop 

afvraagt of misschien de familie al vroeg in de olie was. “Allebei” antwoord Peter lachend. 

“Mijn vader voer namelijk op een Shell-olietanker en was hierdoor maar zelden thuis. Zelfs 

niet toen ik op 15 januari 1959 in de Bielandstraat werd geboren. Mijn moeder stond alleen 

voor de opvoeding van haar kinderen. Ik heb desalniettemin een heerlijke Haagse jeugd 

gehad. De Vierde Technische school in Loosduinen werd na de Lagere school mijn volgende 

stap in het leven. Mijn vriendjes scheurden me altijd voorbij als ze op hun glimmende Puch 

brommer met veel lawaai en branie de buurt onveilig maakten. Hierdoor ben ik net als zij ook 

op mijn 15e jaar gaan werken voor vijftig of zestig gulden in de week. Achteraf stom 

natuurlijk, maar gedane zaken................” 

 

Tatoeage 

“Je eerste baas vergeet je natuurlijk nooit” zegt Peter enthousiast alsof hij morgen weer bij het 

Haagse loodgieterbedrijf VEBU zal gaan beginnen. “Drie dagen in de week loodgieterwerk in 

de nieuwbouw snel, snel, snel... een dag naar de vakschool en een dag naar het 

vormingscentrum. Ik was echt een kind van de praktijk. Tot een ‘pijpfit-examen’ is het nooit 

gekomen, want toen kwamen de meiden in zicht” zegt Peter een beetje ondeugend lachend. 

“Een leerschool die mijn volledige aandacht opeiste, weer geheel praktijkgericht. Uit deze tijd 

stamt ook de noodzaak om op mijn werk hemden met lange mouwen te dragen. Kijk” zegt ie 

en laat een tamelijk primitieve tatoeage op zijn linker arm zien. “Deze slangenkop is er door 

één van mijn vriendjes van toen ingeprikt, gewoon met een naald en een verbandgaasje in 

Oost Indische inkt gedoopt. We tatoeëerden elkaar en soms ook onszelf! Kijk maar hier, dit 
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hartje heb ik zelf gedaan, stom hè. Ik was toen 14 jaar en mijn moeder vond het vreselijk. Het 

pak slaag was snel vergeten, de tatoeage bleef.” 

 

Hash, drugs en mazzel 

“Er was in die tijd volop hash en drugs om me heen, daar heb ik me altijd ver van gehouden, 

het gedoe stond me tegen. Wat een mazzel wanneer een jong mens van nature zo’n aversie 

tegen die rommel heeft, dat is dan zijn redding in zo’n maatschappij. De buurtwerkers van het 

‘Jeugdhonk’ deden hun best om ons van de straat te houden met bijvoorbeeld een donkere 

kamer waarin we onze zwart-wit foto’s leerden afdrukken. De bijgaande braniefoto is door 

een vriendje gemaakt en door mezelf afgedrukt. We hebben er wat geleerd en er tevens leuke 

jeugdfoto’s aan overgehouden.” 

 

Bewijzen 

“Als 19 jarige toerde ik met mijn servicewagen als zelfstandig loodgieter door Zuid-Holland. 

Door een klusje in Brielle ontmoette ik mijn eerste vrouw en ik beloofde haar in Brielle te 

gaan wonen en in de buurt werk te zoeken. Op dat punt in mijn leven solliciteer ik bij 

Chevron en begint voor mij het eerste jaar van mijn 25-jarig jubileum. Soms heeft een mens 

een prikkel of een duwtje in de rug nodig om een stap verder te komen in ’t leven. Tijdens een 

beoordelingsgesprek met Cees de Baar, mijn toenmalige Shift Supervisor, werd ik uitgedaagd 

om het VAPRO-C diploma te gaan halen. Die uitdaging heb ik aangenomen om hem, maar 

ook mezelf te bewijzen. Pfff…. dat heb ik geweten hoor, want in de praktijk leer je geen 

wiskunde, dat moest vanaf bladzijde één uit de boeken komen. Zware tijden op de 

zolderkamer, een inhaalslag op latere leeftijd. Op 1 oktober 2002 is mijn geploeter met het C-

diploma beloond. Dat diploma heeft me op 1 januari 2004 tot de functie van Teamleader 

gebracht. Het was een lange weg, maar zo kan ’t ook!” 

 

Europoort 

“Na de joint venture behoorde ik tot de eerste groep ‘Pernissers’ die naar Europoort werd 

overgeplaatst. Ik zou hierdoor niet meer deelnemen aan het afbouwen van de geliefde Texaco 

raffinaderij die ik als het ware kon dromen. Ik voelde me buitengesloten, verwijderd uit de 

Texaco club. Bij Nerefco Europoort heb ik toen als eerste vreemde eend in de ex-BP bijt de 

spits afgebeten. Achteraf ben ik heel content met deze vroege overstap. Het bezorgde me een 

voorsprong in kennis en gewenning. Toen de laatste ‘Pernisser’ naar Europoort kwam was ik 

allang door mijn BP stiefbroeders in de Nerefco familie opgenomen. Het klinkt misschien 

allemaal een beetje hoogdravend voor mijn doen, maar zo was het nu eenmaal.” 

  

Hands On Car 

Wanneer de redactie van Seconer-nieuws bij aankomst in de Bep Vuykstraat in Spijkenisse de 

auto parkeert naast een blauwe Mitshubishi Charisma zegt Nico ter Horst, “Dit is nou die 

‘Hands On Car car’ die Peter een paar jaar geleden gewonnen heeft in de wedstrijd: wie het 

langst zijn hand ononderbroken op een auto kan houden. Een wedstrijd die dag en nacht 

voortduurde. Ik ben daar indertijd nog als wedstrijdcontroleur bij betrokken geweest.”  

Le Kluse vertelt hierover, “Toen ik er al 84 uren op had zitten of beter gezegd, op had staan, 

stonden we nog met z’n tweeën naast die auto te knikkebollen. Toen even later mijn 

concurrent overmand door slaap en vermoeidheid ’s nachts om 4 uur de auto even losliet was 

de wedstrijd ten einde. Een onachtzaamheid die mij plotseling tot winnaar van de Mitsubishi 

auto had gemaakt. Sylvia, mijn vrouw en toeverlaat, bracht de winnaar die als een zombie 

naast haar in de auto zat naar Spijkenisse. De betrokken arts had Sylvia geadviseerd mij elk 

uur even wakker te maken omdat ik anders door het hevige slaaptekort in een comaslaap zou 
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kunnen geraken. De wedstrijd had door die twee laatste hardnekkige volhouders veel langer 

geduurd dan de organisatie had voorzien.” 

 

Doping controle 

Nico ter Horst vertelt hierover: 

“Op de laatste zes deelnemers 

is zelfs een dopingcontrole 

uitgevoerd. De inhoud van de 

zes plasflesjes zijn in het 

laboratorium van het 

Deltaziekenhuis te Poortugaal 

gratis onderzocht. Alle 

monsters bleken gelukkig 

negatief, zodat de grote prijs 

met pers en TV Rijnmond erbij 

kon worden uitgereikt aan de 

oververmoeide winnaar. “Een 

prachtig cadeau, precies op de 

eerste verjaardag van mijn 

zoontje Jim” aldus Peter. Een 

dik plakboek vol 

krantenknipsels maken 

duidelijk dat het een heel 

spektakel is geweest daar in 

Hellevoetsluis. 

 

 

Er is veel veranderd 

Als nerflexer wil de redactie graag weten wat er de afgelopen vijf jaar volgens de jubilaris op 

het bedrijf veranderd is. “Veel” zegt Peter kort en bondig. “Nadat de schade van directeur Jim 

Lamana door zijn opvolger Xavier Bontemps was weggewerkt, is de ‘Pappen en nat houden’ 

cultuur afgezworen. Een meer toekomstgericht transparant beleid is er voor in de plaats 

gekomen. We worden goed geïnformeerd en weten op elk moment hoe de vlag erbij hangt.” 

 

Jong en fris 

“Verder krijgen we te maken met een toestroom van jong volk. Verfrissend vind ik deze 

instroom van geschoolde jeugd, niet belast met een Texaco- of BP-verleden maar direct 

ingebed in de Nerefco club. Nerefco geschiedenis was geen leervak op hun vakschool 

Procestechniek te Brielle of Rotterdam. Het zijn leergierige jongelui die door oefening op de 

Raffinaderij-simulator zich al behoorlijk zeker voelen achter de echte besturingsknoppen in de 

controlekamer. In vergelijking met mijn lange en op de praktijk gerichte leerschool hebben 

deze nieuwkomers toch wel een comfortabele start. Nee, ik ben niet jaloers want elk voordeel 

hep natuurlijk ook zijn nadeel”  

 

Op en niet af 

Op de vraag of de jubilaris de jaren richting Nerflex al aftelt antwoordt Peter le Kluse een 

beetje verontwaardigd, “Tuurlijk niet, ik ben net lekker op dreef, nee hoor ik tel nog steeds 

op, het aftellen laat ik voorlopig aan anderen over.................” 
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4.  Nerefco Personeelsvereniging 
 

Dagtocht naar Mooi Vlaanderen 
 

Met een tussenpauze van een jaar wordt er deze keer door de Nerefco Personeelsvereniging 

weer een dagtocht georganiseerd waarbij men kan kiezen uit twee verschillende data, te weten 

zaterdag 11 september of zaterdag 25 september 2004. De busreis gaat deze keer naar Mooi 

Vlaanderen. 

 

Wat heeft de Nerefco Personeelsvereniging U te bieden: 
 

“Een goede buur is beter dan een verre vriend“ zegt het Nederlandse spreekwoord. Dus 

waarom ver gaan als je goede buren hebt……? Aan de zuidkant van Nederland zijn er 

bovendien buren die er in slagen van het goede leven te genieten en dat graag willen delen 

met anderen. 

 

Tijdsduur circa 08.15 – 20.00 uur. 

 

Opstappen Nerefco Raffinaderij Parkeerplaats. 

 

De kosten voor deze reis bedragen 15 Euro per persoon. 

 

Penningmeester Nerefco Personeelsvereniging  rekeningnummer  570786096. 

 

Aanmelden via de aanmeldingsstrook bij: 

W. Coolen, Zwaluwenlaan 468, 3136 VH Vlaardingen of via telefoonnummer 010 4744016. 

 

Wij wensen u alvast een fijne dag toe op 11 september of wanneer u daarvoor kiest op 25 

september. 
 

Uiterste inschrijfdatum 15 augustus 2004 
 

 

 

Hierlangs afknippen 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

 

Naam --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Adres --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Postcode en woonplaats ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Wenst met ---------- perso(o)nen deel te nemen op 11 september of 25 september 2004. 

 
(Omcirkelen wat van toepassing is.) 
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Het programma voor de dagtocht naar Mooi Vlaanderen ziet er als volgt uit:  

 

10.00 – 13.00 uur. Na een lekker kopje koffie met gebak vertrekken we met een gids naar de 

prachtige stad  St.-Niklaas, met het grootste marktplein van België met zijn kathedraal en het 

slot Walburg. Vervolgens gaan we via Lokeren, de vroegere textielstad en Zele naar Berlaere. 

 

13.00 – 14.00 uur. Tijd voor een smakelijke koffietafel. 

 

14.00 – 16.30 uur. We komen hier bij het grootste en visrijkste meer van België, het 

Donkmeer waar we per boot naar het vogeleiland en eendenkooi varen. U kunt hier een korte 

wandeling maken en alles eens goed bekijken in dit unieke stukje natuur. Na dit bezoek rijden 

we verder naar de Dendervallei. U komt langs Dendermonde, de historische hoofdstad van 

Oost-Vlaanderen. Via de Belgische Kempen weer terug naar Nederland. 

 

17.00 – 18.30 uur. In Ulvenhout wordt nog een prima diner geserveerd tot slot van deze 

mooie dag bij onze Zuiderburen. 
 

 

5.  Leuk afscheidspraatje 
 

Vroeger ging het er op onze raffinaderij vaak deftig aan toe, English style met party’s en met 

Boardroom lunches en dat soort zaken. Er kwamen vaak dure gasten uit de UK over en dan 

zag je al onze bazen in dure pakken en met een interessante blik in hun ogen op het werk 

verschijnen. Dan wist iedereen: “Er zijn weer belangrijke gasten en ze mogen weer aan tafel 

bij de directeur eten”. 

 

Er waren ook heel veel groepen die de splinternieuwe raffinaderij bezochten, bijna elke week 

zag je wel een paar bussen vol belangstellenden over het terrein rijden. Al die activiteiten 

werden georganiseerd door een echte Public Relations Officer: Wim Hart. Hij had vele jaren 

bij de BP Handel Maatschappij in Amsterdam gewerkt en was, toen de raffinaderij in 

Europoort klaar was, overgeplaatst en aldaar als zodanig te werk gesteld. 

 

Wim was een aardige vent, altijd grapjes makend (werd je soms wel wat moe van) en 

enthousiast bezig met z’n werk. Maar ook aan zijn loopbaan kwam een eind en, uiteraard, 

werd er voor hem een afscheidsreceptie georganiseerd in het info-centrum. Velen waren 

uitgenodigd voor een hapje en een drankje en natuurlijk waren er ook diverse sprekers die 

allemaal vertelden wat een aardige, geweldige vent Wim toch wel was en hoe verschrikkelijk 

jammer het was dat hij ons ging verlaten en….. bla, bla bla. 

 

Er was ook een groep van zijn oud-collega’s uit Amsterdam aanwezig en één van hen vroeg 

het woord want hij had nog iets voor Wim. Na de gebruikelijke lofuitingen kwam hij 

uiteindelijk met een klein pakje voor de dag. “En hier, Willem, is nog een cadeautje voor je. 

Het is, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen: een stropdas!! En nou zal je misschien wel 

denken: ‘Nou ja zeg, al weer een stropdas’ maar dìt is een héééle bijzondere stropdas. Want je 

weet nog wel dat je in Amsterdam vaak moet wachten voor een brug, hè, als die weer eens 

open staat. Nou, voortaan geldt dat voor jou niet meer hoor; want als er een brug open staat, 

en als jij dan aankomt met deze stropdas om, dan mag jij gewoon doorlopen, beste Wim!”  

 

Eén van de weinige keren dat ik hem heb zien staan met z’n mond vol tanden. 

Huib Marsman 
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6.  Afgezakte broek 
 

Toen ik in 1966 op de BP Raffinaderij begon stonden er een paar torens en lagen er wat 

pijpen en drums op het terrein waar nu CDU 1 staat. Van de meeste gebouwen stond alleen 

nog maar het geraamte en overal stonden draglines, kranen en heimachines. Er werkten nog 

maar weinig mensen van BP op het bedrijf: een zootje Engelsen, een man of tien van 

Operations, shift-supervisors en hoofd-operators. Daarnaast nog een paar man bij 

Engineering, Stores en ook wat administratieve medewerkers, dat was alles. 

 

Er was wel al maatschappij vervoer, alleen maar taxi’s en VW-busjes, en één daarvan reed 

ons elke dag van en naar de pont Rozenburg-Maasluis. ‘Ons’, dat waren zes Operations 

mensen, meneer Pardoen, zoiets als Accounting Manager (een hele hoge baas dus) en ook een 

baas van Stores die ik voor dit doel maar even Gijs Gluiperd noem. Hij had een functie die 

later als Superintendent zou worden betiteld. 

  

De dag voor Sinterklaas stonden we bij de portiersloge te wachten op het busje dat ons naar 

de pont zou brengen en even later kwam ook Gijs aanlopen. Na ons beleefd begroet te hebben 

zei hij handen wrijvend:  

“Zo, morgen gaan we lekker een uurtje eerder naar huis, hè!” 

 “Oh ja?” zei iemand van ons, ”weten wij niets van.” 

“Ja, ik hoorde dat van een medewerker bij ons en er schijnt op het publicatiebord ook al een 

briefje te hangen waar dat op staat.” 

“Oh, mooi dan, we zullen het morgen wel horen van onze baas!” 

 

Inmiddels kwam de heer Pardoen aansloffen en toen hij bij ons stond zei die Gijs tegen hem: 

“Meneer Pardoen, morgen wordt het werk een uur eerder gestopt, is het niet?” en direct er 

overheen, om geen slechte indruk te maken, “ Ja…., niet dat het mij wat uitmaakt hoor, maar 

de jongens hier begonnen er net over!”  

 

Toen zakten al onze broeken toch wel een beetje af hoor! Slijmbal!  

  

Huib Marsman 
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7.  Rondje Raff. 

 
 

Xavier Bontemps nam afscheid van Nerefco 
 

Op maandag 28 juni heeft Xavier Bontemps als Refinery Manager afscheid genomen van 

Nerefco en haar medewerkers om daarna te vertrekken naar het zonnige Frankrijk. Onder het 

genot van een hapje en een drankje waren van 15.00 tot 17.00 uur vele medewerkers in de 

filmzaal aanwezig om de scheidende Refinery Manager de hand te schudden. 

 

Drie grote onderhoudscontracten 
  
Op 14 mei 2004 heeft industrieel dienstverlener Mourik Services drie nieuwe 

onderhoudscontracten afgesloten met Nerefco. De prestatiecontracten omvatten het volledige 

onderhoud alsmede modificatieprojecten op de productielocatie in Europoort voor de 

disciplines mechanisch werk, industriële reiniging en civiel werk. Na uitgebreid 

marktonderzoek  en een nieuwe aanbestedingsronde heeft Nerefco wederom voor Mourik 

Services gekozen. 

De contracten zijn ingegaan per 1 april 2004. Het betreft driejarige "evergreen" contracten, 

hetgeen inhoudt dat Nerefco na die periode van drie jaar niet meer procedureel verplicht is om 

deze contracten opnieuw aan te besteden. Het zijn daarmee min of meer overeenkomsten voor 

onbepaalde tijd, mits Mourik voldoet aan de contractuele voorwaarden op gebied van 

veiligheid, kwaliteit en kosten. De totale waarde van de overeenkomsten bedraagt voor de 

eerste drie jaar circa dertig miljoen euro, exclusief grote projecten en shutdowns. 
 

Nerefco introduceert Veiligheidsintroductie Training 

Na een aantal weken van voorbereidingen heeft op 5 mei jl. de eerste Veiligheidsintroductie 

Training plaatsgevonden. Deze training werd gehouden in het Nerefco Veiligheid Introductie 

Centrum, kortweg gezegd VTC. Intussen hebben in de maand mei 168 personen aan de 

training deelgenomen. Het overgrote gedeelte heeft de tests met goed gevolg doorstaan en 

mocht daarna dus het Nerefco terrein betreden. Diegene die niet voor de testen slaagde mocht 

het terrein dus niet betreden.   

De Veiligheidsintroductie Training omvat o.a. het HSE-beleid, de gouden regels, 

veiligheidsvoorschriften en veiligheidsprocedures maar ook de H2S-instructructie en de 

werkvergunning houder training. Als de test dus met goed gevolg wordt afgelegd heb je ook 

wat en mag je twee jaar lang je werkzaamheden uitvoeren. Na twee jaar volgt er dan de 

herhalingstraining.   

In de maanden mei en juni worden de trainingen uitgetest en waarnodig bijgesteld. Naar 

verwachting hebben de grootste aanpassingen al plaatsgevonden. Nu werkt men aan het 

invoeren van het elektronische examensysteem. Op dit moment wordt er aan het einde van de 

training een aantal schriftelijke vragen gesteld, maar in het nieuwe systeem worden er na elk 

onderdeel een aantal vragen gesteld die dan elektronisch worden beantwoord. Na afloop van 

de training is de uitslag dan direct bekend. Dit verhoogt de efficiency. In de loop van juni zal 

de training naar het Engels worden vertaald waarna de Engelstalige training kan beginnen.  
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Nerefco is trots op het Roparun Team 

Het hele Nerefco team was zaterdag ochtend 29 mei al vroeg uit de veren. Zij moesten om 

06.30 aanwezig zijn om af te reizen naar Parijs, voor het moment waar al lange tijd naar uit 

gekeken is, "de start van de Roparun 2004''. 

 

Het Nerefco team is om 18:58:28 uur vertrokken vanuit Parijs, en is om 15:22:59 aangekomen 

in Rotterdam op de Coolsingel. De totale tijdsduur van Parijs naar Rotterdam van het Nerefco 

Team was 44:24:31. 

Al onze renners zijn gelukkig heelhuids en in goede staat over de eindstreep gekomen. Een 

compliment en een felicitatie hiervoor zijn zeker op zijn plaats!  

 

 

Een Great Trader verhaal  

In de GOH3 (Gas Oil Hydrofiner) wordt gasolie ontzwaveld. Milieugedreven ontwikkelingen 

leiden er toe dat het zwavelgehalte van het eindproduct (diesel) steeds verder moet worden 

verlaagd. Als antwoord op die ontwikkeling wordt bij Nerefco sinds enige tijd een nieuw, 

innovatief type katalysator ingezet: de Nebula 1 katalysator. 

De kracht van de overgang naar dit type katalysator is vooral sinds de unit turnaround van 

oktober vorig jaar duidelijk zichtbaar geworden. Een betrouwbare en goed beheerde en 

geopereerde unit kan, met de juiste katalysator, zeer opmerkelijke resultaten opleveren. 

Resultaat: 

• Continu, een zeer diepe ontzwaveling (tot in de ppm-en range)  

• Een verhoging van het maandgemiddelde doorzet-record van 309 naar 351 m3/uur  

• Reductie van het waterstofgebruik met bijna 40%  

Opbrengst Innovatie: 

De hierdoor toegevoegde waarde kan oplopen tot circa 1 miljoen euro per maand, een 

schitterend resultaat. 

 

Mourik Services sloopt Pernis  

Op woensdag 9 juni werd het contract getekend voor de sloop van de process plant in Pernis 

met de firma Mourik Services. Vijf jaar na het stilleggen van de installaties is hiermee het 

startschot gegeven voor een operatie die circa twee jaar zal duren. Mourik zal samen met de 

firma van Schie asbest en andere afvalstoffen verwijderen en de fabrieken slopen tot op het 

maaiveld. Funderingen en ondergrondse infrastructuur zullen in een volgende fase worden 

aangepakt. De sloop area wordt volledig afgezonderd van de operationele area in Pernis en zal 

alleen via de oude hoofdpoort te bereiken zijn. Toegang naar de terminal is, zoals tevoren, via 

de ingang aan TTLR. 
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ISPS certificering binnen handbereik 

 

Teneinde in aanmerking te komen voor het International Ship and Port facility Security 

(ISPS) certificaat, heeft Nerefco haar beveiligingsplannen ingediend voor de Europoort- en de 

Pernis locatie. Het  beveiligingsplan van de Europoort locatie is reeds eerder beoordeeld en  

hierover is een positief oordeel uitgesproken.  

Vrijdag 11 juni is de Pernis locatie bezocht door het ISPS toetsingsteam van de Rotterdamse 

Havenautoriteit. Het door Nerefco ingediende Port Facility Security Plan (PFSP = haven-

beveiligingsplan) is beoordeeld en goed bevonden. Men heeft gekeken naar de samenhang 

tussen het plan en de feitelijke beveiligingssituatie.  De samenwerking tussen Nerefco en 

Argos is helder beschreven en heeft onze inzichten over een gecombineerde Port Facility 

Security Officer (PFSO) niet veranderd. 

Met slechts enkele aanbevelingen is de toezegging ontvangen dat een positief advies zal 

worden uitgebracht aan de Burgemeester van Rotterdam over de certificering van Nerefco. 

Zowel Europoort als Pernis zullen gelijktijdig hun internationaal geldend certificaat 

ontvangen. 
 

Brand in dampretour installatie 

Op woensdag 16 juni heeft een brand de damp retourinstallatie van de lichterbelading in de 

Oil Movement van Nerefco ernstig beschadigd. De brand is, door tot nu toe onbekende 

oorzaak, om ongeveer 21.30 uur uitgebroken in de compressor unit. Er waren geen gewonden. 

Door uitstekende samenwerking van de gezamenlijke incidenten-bestrijdingsdiensten werd na 

ongeveer een uur het sein veilig gegeven. Omdat de consequenties van de brand niet geheel 

duidelijk waren, werden de lichterbeladingen tijdelijk stopgezet. 

 

Vacuüm Destillatie fornuis gepiged 

Vrijdag 11 juni ging de Vacuum Destillatie Unit uit bedrijf om het fornuis te decoken door 

middel van pigging. Daarnaast moesten een aantal andere onderhoudsklussen worden 

aangepakt. In de oorspronkelijke planning zou de unit 10 dagen uit bedrijf zijn en dus op 

woensdag 16 juni weer producten gaan aflopen. Op deze manier zou ongeveer twee miljoen 

dollar verdiend kunnen worden doordat de VDU tot de turnaround van herfst 2005 op een 

hogere doorzet zou kunnen opereren. Elke dag vertraging zou Nerefco ongeveer een half 

miljoen dollar kosten, onder meer door gemiste doorzet op de FCCU. 

Het piggen van het VDU fornuis is iets later dan gepland gereedgekomen, maar 

het werk  aan de bodem-bemetseling was iets eerder klaar dan gepland. Dat maakte het 

mogelijk allerlei afrondende werkzaamheden zoals het sluiten van het fornuis, terugplaatsen 

van een deel van de thermokoppels, draaien van de bochten van de eerste fornuis-passes etc., 

al uit te voeren terwijl de laatste fornuis-pass nog gepigd werd. Hierdoor is het gelukt de 

geringe vertraging om te buigen in een kleine voorsprong op de planning. 

Omdat de uitgangssituatie geheel nieuw was, is er voor deze situatie een aangepaste opstart-

procedure opgesteld. Het fornuis was immers nooit eerder gepigd. Deze procedure bevatte 

alleen die onderdelen, die gezien de uitgangssituatie noodzakelijk waren. Zaken als een druk- 

en een vacuum-test zijn daarom niet uitgevoerd. Door deze uitgekiende start-up procedure, 

die bovendien op een uitstekende en voortvarende manier is uitgevoerd, is men er in geslaagd 
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drie dagen eerder dan gepland de eerste wax naar de FCC af te lopen, ruim binnen de 

oorspronkelijke planning, waardoor de eerder genoemde 2 miljoen extra opbrengst kan 

worden gerealiseerd. Bovendien kon de FCC unit, door deze tijdwinst van ruim 3½  dag, nog 

eens 1½  miljoen dollar extra opbrengst realiseren. 

 

 

Vacature bij Nerefco 

 

Op de Afdeling Human Resources bestaat momenteel de vacature voor een enthousiaste  

 

Personnel Officer Hands-on projecten, teamwork 

De Personnel Officer is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de 

teamleaders van de toegewezen sector bij het uitvoeren van het personeelsbeleid.  In verband 

hiermee draagt de Personnel Officer, samen met andere HR collega's, zorg voor de 

ontwikkeling  en implementatie van de benodigde HR instrumenten, gericht op de optimale 

in-, door- en uitstroom. De ene keer ben je actief als projectleider, de andere keer als 

projectdeelnemer, dan wel zelfstandig als het je eigen sector betreft.  Er wordt gewerkt 

volgens van te voren opgestelde personeelsplanning. 

Functie-eisen: 

• circa 5 jaar ervaring in het HR vakgebied  

• HBO-academisch werk- en denkniveau  

• specifieke kennis van arbeids- en sociaalrecht  

• gedegen kennis van HR instrumenten  

• affiniteit met hands-on werkomgeving  

• bij voorkeur bedrijfskundig en financieel inzicht  

• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

• persoonstypering: flexibel, pro-actief, verstandig, innovatief, zakelijk en adviesvaardig  

• werkstijl: samenwerkingsgericht, plan- en projectmatig, klantgericht 

Propositie: 

• dynamische organisatie met een aansprekende werkomgeving  

• modern personeelsbeleid met veel aandacht voor ontwikkeling van medewerkers via 

training en opleidingsfaciliteiten en 'job-rotation'  

• zelfstandige functie met eigen sector  

• de mogelijkheid deel te nemen in een aantal interessante projecten  

• een team met enthousiaste HR collega's   

Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde vacature, nodigen wij je uit contact op te 

nemen met Saskia van 't Veld-Hendriks, Personnel Officer.  Zij is te bereiken op 

telefoonnummer 0181 - 250642, of e-mail: veld@bp.com.  

100-jarig bestaan BP 

Onlangs is door BP Nederland bekend gemaakt dat de wereldwijde BP Groep in het jaar 2008 

haar 100-jarig bestaan zal vieren. BP Nederland zal zich hierbij aansluiten. Het is op dit 

mailto:veld@bp.com
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moment nog te vroeg om aan te geven hoe het 100-jarig bestaan, zowel intern als extern, 

gevierd zal worden.  

BP wereldwijd meest maatschappelijk verantwoord ondernemer 

Bij een onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het vooraanstaande Amerikaanse 

Fortune Magazin, werd in de editie van 8 maart 2004, BP uitgeroepen tot ‘most socially 

responsible company worldwide’. BP stijgt daarmee van de derde naar de eerste plaats. De 

tweede en derde positie worden bekleed door respectievelijk Procter & Gamble en United 

Parcel Services (UPS). 

 
 
 

BP Scoort op maatschappelijke betrokkenheid 

BP is als tweede geëindigd in de index voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

waarin 139 Britse bedrijven beoordeeld zijn. Het rapport “Companies that Count”, werd 

gepubliceerd in de Sunday Times van 14 maart jl. Deze index beoordeelt de invloed die 

bedrijven hebben op hun personeel, de samenleving waar ze in opereren en hun invloed op het 

milieu. Het is een geweldige prestatie voor BP, en het laat zien dat BP voorop loopt met het in 

kaart brengen van zaken die in de toekomst belangrijker worden.  
 

 

 

8.  Brief uit de gevangenis in de U.S.A. (uiteraard)  
 

In een klein dorpje in Ohio, schrijft een oude vader aan zijn enige zoon, die in de gevangenis 

zit: 

 

Beste Jack, 

Ik zal dit jaar in mijn moestuin geen aardappelen en groenten kunnen planten. Ik heb het 

geprobeerd, maar het spitten valt me te zwaar. Gewoonlijk hielp je me daarbij, maar ja...  

"Je Vader"  
      

Een paar dagen later, antwoord uit de gevangenis:  

      

Beste Pa, 

Spit in hemelsnaam niet in je moestuin. Daar heb ik de LIJKEN begraven. 

"Jack."  
      

Als gevolg van de censuur op de gevangenisbriefwisseling, staan een paar dagen later FBI en 

lokale politie aan het huis van de oude man,  graven en spitten de hele tuin ondersteboven, op 

zoek naar de lijken.  

Er wordt niets gevonden, de politiemensen verontschuldigen zich bij de man en vertrekken.  

      

Dag later, opnieuw een brief uit de gevangenis: 

 

Hallo Pa, 

Blij met de Tuin? 

”Jack " 
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9.  Oplossing Kruiswoordpuzzel 

 
R. van Baardwijk,  winnaar van de Seconer Nieuws Kruiswoordpuzzel ! 

 

  
 

Tennis zonder tegenspelers 

 
Het samenstellen van Seconer nieuws heeft vaak iets weg van een partijtje tennis zonder 

tegenspeler. Hoe makkelijk of slap je een bal ook serveert, een reactie blijft meestal uit. Het is 

natuurlijk wél zo dat géén bericht, goed bericht betekent, dus mogen we ook weer niet klagen 

over zoveel goed bericht. 

Om toch enige reactie van de lezer uit te lokken hebben we zelfs geld geboden. Een 

kruiswoordpuzzel moest tegenspelers lokken, die het balletje in de vorm van een ingezonden 

oplossing zouden terugslaan. 

De puzzelredactie dankt de 4 deelnemers voor hun snelle reactie, samen scoorden zij vier 

matchpunten want alle inzendingen waren correct opgelost. Zelfs uit het woelige EK 

voetballand Portugal ontvingen we van Wally Vreke een juiste oplossing als bewijs dat hij het 

Nederlands nog niet verleerd is. 

 
Notaris Dobbelsteen heeft geblinddoekt R. van Baardwijk als winnaar van de Seconer 
kruiswoordpuzzel geloot. De prijs van € 25,- wordt in deze enveloppe samen met deze 
Seconer-Nieuws meegezonden. Gefeliciteerd. 
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Horizontaal: 1 behoeftige, 5 ongerustheid,  9 armoede, 12 resterend, 15 kruisboog van een gewelf, 16 brandstof, 
18 bisschopsstad in Portugal, 19 vloerbedekking, 20 klein bedrag, 21 levensmiddelen, 22 zijrivier van de Weser, 
24 plaats in Drente, 25 strijdperk, 26 stap,27 grondsoort, 29 zeer grote man, 31 voormalige koningin van 
Griekenland, 33 slede, 35 deel van Nerefco raffinaderij, 37 soort verlichting, 38 waarden (engels), 40 brandverf, 
43 eilandje bij Venetië,  44 koraaleiland, 45 beroep, 48 doeniet, 50 pers. voornaamwoord, 52 deel van een 
raffinaderij, 53 heilige, 55 Europeaan, 57 Europese hoofdstad, 58 rustig,  60 brandstof, 61 badgast,63 tennisterm, 
65 hoofdstad  van Bulgarije, 67 verzoek om te worden ontvangen, 68 herfstbloem, 69 ontvettingsvloeistof, 
70 deelgebied, 72  zijrivier van de Donau, 73 Spaans rijpaard, 74  soort  muurverf, 76 godin van de dageraad, 
77 palmmeel, 78 tralie. 
 
 
Verticaal:  1 luchtgeest, 2 troep herten, 3 plaatmateriaal van fijngeperst zaagmeel, 4 water in Friesland, 
5  bijwoord, 6 voornaam van Kindvall, 7 deel van een jas, 8 geen kleine, 9 verstandskies, 10 insecteneters  
11 voeg, 13 godin van de vrede, 14 borg, 16 grijns, 17 krachtig,  23 ontvangstbewijs, 25 bijzondere uitstraling, 
28 erepoort, 30 broeibak met één ruit, 32 het geheel, 34 communicatiemiddel, 36 aanduiding van een 
hoeveelheid, 38 very important person, 39 pret, 41 gietvorm, 42 plukje hoofdhaar, 46 goudland, 47 ingrediënt 
voor de rijsttafel, 48 blieven, 49 Egyptische godin,  50 persoonlijk  voornaamwoord, 51 koude berg, 
53 Rotterdamse voetbalclub, 54  tangens, 56 oude Duitse munt, 57 deel van het oog, 59 kansspel, 
60 inhoudsmaat, 62 Franse schilder, 64 vulkaan op Sicilië, 66 koolstofverbinding, 71 zintuig, 73 aquariumvisje,  
75 soort onderwijs, 76 spil  

 

 

10.  Olie, olie en nog eens olie (deel 14) 
 

Gas en elektriciteit. 
 

Gaslicht zou al lang de voornaamste lichtbron zijn geworden als men er direct in geslaagd was 

de volle lichtkracht ervan te benutten. In 1792 waren er al proeven gedaan om steenkoolgas 

als lichtbron te gebruiken. In 1802 werd de gevel van het kantoor van de firma Boulton en 

Watt’s verlicht met gaslichten ter ere van de vrede van Amiens met de Fransen. In 1807 werd 

Golden Lane in Londen met gaslicht verlicht, twee jaar later volgde Pall Mall. Daarna begon 

het gaslicht zijn triomftocht door Europa. 

 

In 1883 vond ene Auer von Welsbach het gloeikousje uit en gaf daarmee het gaslicht in de 

steden van West-Europa een voorsprong. In armere wijken van Europa, Azië en Afrika bleef 

de petroleumlamp nog lang de onbetwiste meester van de verlichting. 

 

De stormachtige ontwikkeling van de toepassing van elektriciteit was in de 19de eeuw 

begonnen. In 1800 had de Engelsman Sir Humprhy Davy (van de mijnwerkerslamp) 

uitgevonden, dat men met een elektrische lichtboog een fel licht kon produceren. Tot een 

praktische toepassing kwam men toen de Fransman Jules Duboscq op de Parijse 

tentoonstelling van 1855 zijn elektrische booglamp demonstreerde. 

 

De gloeidraadlamp liet langer op zich wachten. De Engelse natuurkundige Michael Faraday 

(van de kooi van Faraday) experimenteerde door een elektrische stroom door een platinadraad 

te sturen. De economische bruikbare gloeilamp werd in 1878 vrijwel gelijktijdig door Swan 

en Edison ontdekt. De Engelsman Swan demonstreerde de eerste bruikbare kooldraad-

gloeilamp te Newcastle on Tyne, maar pas in 1886 was men instaat deze lamp voor de handel 

te produceren. 

 

Voor mij en ik denk velen met mij was Thomas Alva Edison de ontdekker van de gloeilamp. 
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In de literatuur, die ik gebruik voor deze verhalen (1960), stelt de schrijver “thans behoeft 

gelukkig niemand zich meer zorgen te maken of hij wel de kosten van voldoende licht in zijn 

huis zal kunnen betalen”. 

 

Of de hier boven geplaatste opmerking in 2004 en later, met de ophanden zijnde vrije 

energiemarkt ook zo zal zijn, waag ik te betwijfelen. Maar ook al in het begin van de vorige 

eeuw maakte men zich in Nederland zorgen over de olievoorraad. Ik vond dit verhaaltje 

tussen de spullen van mijn vader: 

 

De Nederlandse staatsmachine heeft gebrek aan vet en smeer, 

Trots vernuft en vindingrijkheid, stijgt de nood al meer en 

meer. 

 

Een der knapste machinisten met een zeer geleerde kop, 

sprak tot zijn bedrukte vrinden, neen ik geef de moed niet op. 

 

Uren ging  hij zitten peinzen en bracht alzo zijn dagen zoek, 

Tot hij plotseling riep “gevonden in van Dale’s woordenboek”.  

 

OP bladzij 1018 las hij ’t woordje MONOPOLIE, daaraan had 

hij nooit gedacht. Grote goden MONOPOLIE daarvan is de 

voorraad groot,  

Kan ik daar beslag op leggen dan zijn wij uit de nood. 

 

Nico ter Horst (wordt vervolgd) 
 

 

Stier 
 

Een echtpaar is al een tiental jaren getrouwd en heeft de goede gewoonte elke 
zondag te gaan fietsen. Na alle bossen en duinen willen ze wel eens iets anders en 
zodoende rijden ze deze keer door de polders. 
Op een weiland staat een stier met een bord erbij : "Deze stier heeft het afgelopen 
jaar 100 keer gedekt."  De vrouw stapt af, wijst op het bord en zegt "Nou Jan, da's 
twee keer per week, daar mag je best wel eens een voorbeeld aan nemen. 
Jan zwijgt en stapt weer op zijn fiets. Even later weer een stier en weer een bord: 
"Deze stier heeft het afgelopen HALF JAAR 100 keer gedekt." 
Ze stapt weer af, wijst op het bord en zegt : "Nou Jan, da’s vier keer per week. Petje 
af hoor voor dat beest. Daar mag je best wel eens een voorbeeld aan nemen!" 
Jan zwijgt en stapt weer op zijn fiets. Even verder weer een stier en ditmaal staat op 
het bord: "Deze stier heeft de afgelopen MAAND 100 keer gedekt." De vrouw valt 
bijna van haar fiets en rekent Jan hijgend voor: "Da's drie keer per dag! Besef je dat 
wel Jan?” 
”Wauw, neem daar toch eens een voorbeeld aan !" 
Nu begint Jan er toch wel wat genoeg van te krijgen en merkt geërgerd op: "Vraag jij 
eens aan die stier, of het ook 100 keer dezelfde koe was!" 
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11.  Man bij rechter 
 

Een man staat voor de rechter omdat hij zijn vrouw heeft doodgeslagen. Zegt de rechter: 

 

"Dat is een zwaar misdrijf, als U verzachtende omstandigheden kunt aantonen wordt de straf 

niet zo hoog."  

 

De man antwoord: "Ze was dom, ik moest haar gewoon doodslaan." 

 

De Rechter: "Dat is niet echt een verzachtende verklaring van u, als u echt niet levenslang 

achter tralies wilt, zult u toch echt met iets beters moeten komen." 

 

Dan volgt de verklaring van de man: "We woonden in een flat. Op de 12e verdieping woonde 

een gezin met twee kinderen, het was gewoon zielig. Ze waren heel klein. De zoon van 12 

was maar 90 cm en die van 19 was maar 85 cm. Op een dag zei ik tegen mijn vrouw 'dat is 

toch zielig hè?, die kinderen van die mensen' 

 

‘'Ja', zegt mijn vrouw 'dat zijn pyrineën' Ik zeg 'je bedoelt pygmeeën' 'Nee' zegt ze 'pygmeeën 

dat is dat wat onder de huid zit waar je sproeten van krijgt' Ik zeg 'dat is pigment' 'Nee' zegt ze 

'pigment dat is waar de oude Romeinen op schreven' Ik zeg 'dat is perkament' 'Nee' zegt ze 

'perkament is als een dichter iets begint en niet afmaakt.' 

 

De man vervolgt: ‘Edelachtbare, U kunt zich voorstellen dat ik niet van plan was te zeggen 

dat het fragment is. Ik ging dus in mijn stoel zitten en las mijn krantje. Plotseling komt mijn 

vrouw met de volgende zin en ik denk: 'Ze is rijp voor het gesticht...' 'Schat kijk eens', ze 

maakt een boek open en laat een stuk tekst zien: 'Het zonnedak van de handtas was de lerares 

van pooier 15'. 

 

Ik neem het boek en zeg: 'Maar schat, dat is Frans daar staat: 'La Marquise de Pompadour est 

la Maîtresse de Louis XV.' Dat betekent: De Marquise van Pompadour was de maîtresse van 

Louis de 15e'. 

 

'Nee' zegt mijn vrouw, 'dat moet je letterlijk vertalen. 'La marquise = het zonnedak, 

Pompadour = de handtas, la maîtresse = de lerares, Louis XV = de pooier.' Ik moet dat 

toch weten ik heb extra voor mijn Franse les een legionair in dienst gehad.' 

 

Ik zeg: 'je bedoelt een lector' 'Nee' zegt ze 'Lector is een Griekse held' Ik zeg: 'dat was Hector 

en dat was een Trojaan' 'Nee' zegt ze 'Hector is een vlaktemaat' Ik zeg: 'dat is een hektaar' 

'Nee' zegt ze 'hektaar is een godendrank' Ik zeg: 'Dat is nectar' 'Nee' zegt ze 'dat is een rivier in 

Zuid-Duitsland' Ik zeg: 'dat is de Neckar'.  

Daarop komt mijn vrouw met de opmerking: 'Ken jij dat lied niet 'Gauw graas ik aan de 

Naktar, gauw raas ik aan de rijn', dat heb ik pas nog met mijn vriendin in duo gezongen'. Ik 

zeg: 'in duet' 'Nee, zegt ze' duet is als twee mannen met een sabel vechten' Ik zeg: 'dat is een 

duel'. 'Nee' zegt ze 'duel is als een trein uit een donker berggat naar buiten komt' ' 

 

Edelachtbare...toen heb ik de hamer genomen en haar doodgeslagen.'  

 

Ze zwijgen ........ en uiteindelijk zegt de rechter: "Vrijspraak! Ik had haar bij Hector al 

doodgeslagen!" 
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12.  Hoe het was …… en hoe het werd 
 

We leven in een tijdperk waarin alles verandert en waar bij de technologische ontwikkelingen 

nauwelijks nog zijn bij te houden. De bijgaande foto’s staan als het ware symbool voor de 

enorme ontwikkeling die de laatste twintig jaar op het gebied van automatisering heeft plaats 

gevonden.  

 

 

Deze foto is gemaakt in 

augustus 1974. 

 

Op de achtergrond  ziet 

u het controlepaneel 

van CDU I en CDU II, 

ook wel de Foster  

Wheeler Unit genoemd. 
 

De panelen links op de 

foto  zijn van CDU III 

en CDU IV, de 

zogenaamde Badger 

units. 

 

Aan het werk zijn de 

heren John Schulz, Aad 

Visser en Frits Bosch. 

 

 

Onderstaande foto is min of meer gemaakt vanuit dezelfde positie. De exacte datum waarop 

hij is genomen is bij 

de redactie niet 

bekend, maar het zal 

halverwege de jaren 

90 zijn geweest. 

Op de achtergrond 

ziet u nog het restant 

van het Foster 

Wheeler paneel van 

CDU I. 

 

Het Badger paneel is 

geheel verdwenen en 

vervangen door 

beeldschermen. 

 

Aan het werk de 

heren John Ladesteijn 

en Siemon Wiersma 
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13.  Personalia 
  

  Juni 2004   Juli 2004 Augustus 2004  

 

 Met Nerflex   :  J.G. Vroegindeweij A Burgwal R. Korver  

    H.J. Boek 

 

 Met Pensioen :  November 2003, Mevr. L.A. Kruik   

  Juni 2004, P.K. Bout     

  Juni 2004, W.F. Schot 

  Juli 2004, T.K.M.H. de Man 

  

Overleden    : 17 april 2004, de heer C. van Oord in de leeftijd van 73 jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

Oproep 
 

Hiermee wil ik de Seconer leden meedelen, dat ik door omstandigheden gestopt  ben 
met de activiteiten van Seconer contactpersoon. 
 
Ik weet nu nog niet of ik deze activiteiten volgend jaar weer op mij zal nemen. 
 
Daarom wil ik vragen of er nog leden zijn die ook Seconer contactpersoon willen worden.  
 
Het is namelijk van belang dat het contact naar Seconer leden intact gehouden blijft. 
 
Voor aanmelden als contactpersoon kan je contact opnemen met Theo Eijkman. 
 
Aad van Staveren 
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Contact adressen 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Aad van Biezen 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Kerklaan 136 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  2912 CL  

 0181 632418   0181 217203   Nieuwerkerk a/d Yssel 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@hetnet.nl  0180 314432 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 bsroos@hetnet.nl      010 4851692 

         th.eijkman@hetnet.nl 

 

Piet Bout   Huib Marsman  Piet van Kessel  

 Redactie Seconer-nieuws IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws

 Hoefweg 4a   redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80 

 3233 LG Oostvoorne  Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  

 0181 482927   4325 BW Renesse  010 5016851 

BoutPietK@hetnet.nl  0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net 

    marsman@zeelandnet.nl     

 

      

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN 

 

 Ad van ‘t Zelfde  C.A. de Wolf 

Telefoon 0181 250389  Doorgeven van mutaties 

Postbus 1033    Telefoon 0181 250357 

3180 AA Rozenburg  Postbus 1033 

ZelfdeAH@BP.COM  3180 AA Rozenburg 

 

  

 HUISBEZOEK  
 

De behoefte aan persoonlijk contact of een huisbezoek van één van de Seconer vrijwilligers is 

in de praktijk niet groot gebleken. 

Mocht er om wat voor reden dan ook behoefte bestaan aan een persoonlijk gesprek, neem dan 

contact op met Theo Eijkman of Wim Blok, de coördinatoren van de huisbezoekregeling, zij 

brengen u dan in contact met de juiste persoon. Hun adres treft u bovenstaand aan.  

 
 

 

 

mailto:kooylandt@hetnet.nl
mailto:th.eijkman@hetnet.nl
mailto:BoutPietK@hetnet.nl
mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:ZelfdeAH@BP.COM
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Blijdorp by Night 
 

 

 

Inschrijfformulier voor de Seconer Reünie 

op 14 oktober 2004 

 
Ik wil graag deelnemen aan de Reünie in Blijdorp 
 

Naam: ………………………………………...…  Voorletters …………  M/V *) 

 

Straat en Huisnummer : ….….………………..…………………………………. 

 

Postcode en Woonplaats : ..………….      ...……………………………………… 

 

Ik kom alleen *)  

                     

Ik kom samen met: Naam …………………………  Voorletters ……… M/V *) 

 

Dit formulier z.s.m. opsturen naar:  H.M. Marsman 

Zeelelieweg 12 

      4325 BW   Renesse        

      Tel. 0111-463654 

      e-mail: marsman@zeelandnet.nl 

 
Eventueel bericht van verhindering dient, voor 10 augustus 2004,  schriftelijk, per 

e-mail of telefonisch te worden doorgegeven 

 

Indien U hierin in gebreke blijft, zijn wij helaas genoodzaakt € 10.00 in rekening 

te brengen.    **) 

            

 

Naam ……………………………………… 

 

Handtekening …………………………….. 

 

 

*)   doorhalen wat niet van toepassing is. 

**) dit geldt niet indien er een zeer dwingende reden is dat U niet kan komen. 


