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24 juli 2007: Veertig jaar Raffinaderij  
 

Deze keer een Seconer-nieuws die voor het grootste 

deel in het teken staat van het veertigjarige bestaan 

van de raffinaderij in Europoort. We zijn daartoe in 

staat gesteld door een groot aantal lezers die hun 

eerste raffinaderij ervaringen voor ons hebben 

opgetekend. Het is een nostalgische terugblik 

geworden op onze eerste jaren. We hopen dat u er net 

zoveel plezier aan beleeft als de redactie. 

Op de foto de heer Luns, die na de officiële opening 

van 24 juli 1967 een wandeling over de plant maakt.  

 

12 oktober 2007: Seconer Reünie 
 

Ook dit jaar organiseert het Seconer bestuur weer een reünie 

waarvoor op de laatste pagina van dit blad het inschrijfformulier. U 

treft daarbij tevens de spelregels voor deelname aan. We blijven deze keer dicht bij huis en 

hebben gekozen voor Recreatierestaurant La Campagne, gelegen in het Recreatiegebied 

Bernisse Oost te Geervliet. Het restaurant is geheel uit hout opgetrokken en heeft daardoor 

een zeer gezellige ambiance. In 2004 werd het restaurant gekozen als meest innoverende 

recreatie onderneming en ontving het tevens de kwaliteitsprijs 2004-2006. 

Als we u een advies mogen geven; vul het inschrijfformulier nu in en stuur het gelijk op! 
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 4. Luns kwam bijna ten val 12. Rondje Raff. 
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Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco) 
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Bovenstaande foto is gemaakt op 23 mei 1966, een jaar voor de officiële opening van de BP 
Raffinaderij. De foto geeft een goed beeld van het ontstaan van de Europoort en laat tevens 
zien onder welke omstandigheden er in die tijd gewerkt moest worden. Carla Holzhauer heeft 
dat aan den lijve ervaren en vertelt erover in het volgende artikel.  

 

 

2.  Het begin was een houten keet in een immense zandvlakte 

 
BP-club gaf een impuls aan mijn sportieve leven 

 
Door Carla Holzhauer-Zandbergen 

 

Als oud werkneemster van de BP Raffinaderij (1967-1978) en als echtgenote 
van Harry Holzhauer lees ik met enige regelmaat Seconer-Nieuws. Omdat ik uit 
ervaring weet dat een blad altijd wel kopij kan gebruiken, een kleine bijdrage 
van mijn kant. 
 

Rob de Pionier 

De opkomst van de olie-industrie in de Europoort in de jaren 60 bood werkkansen voor 

iedereen in overvloed. Niemand dacht nog aan stank- of geluidsoverlast. Iedereen had 

guldentekens in de ogen want het gemiddelde loon in de regio schoot pijlsnel omhoog. Elke 

handige fietsenmaker kon toen nog worden omgeschoold tot operator. Ik solliciteerde bij 

Havenwerken, het bedrijf dat de havens mocht graven in het prachtige natuurgebied “De 

Beer”. Ik werd daar tewerkgesteld in een houten keet opgezet in een immense zandvlakte. 



3 

Geen sprietje groen meer te bekennen in het gebied waar ik vaak met mijn vader op een 

zondagmiddag doorheen had gewandeld. De mensen waar ik hand en span diensten voor 

mocht verrichten waren van Engelse herkomst wat een grote impuls gaf aan mijn 

spraakvaardigheid in een aantal dialecten. We voelden ons als pioniers en aten soms ook in de 

nabijgelegen snacktent met bijna gelijkluidende naam “Rob de Pionier” Eten en drinken was 

in die tijd zo wie zo een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Elke week wel een borrel in de 

keet en na afloop van elke dag was er even een gezellig samenzijn in restaurant “Buitenlust” 

of “De Dam”. Een tijd ook van grote feesten en grote buffetten met onbeperkt drinken. En 

wij, de vrouwelijke bezetting, werd altijd uitgenodigd want er waren meer heren dan dames 

op de werkvloer en ook daarbuiten. Ik heb er leren drinken en leren praten.  

 

Passie 

Na ongeveer 2 jaar werd ik overgenomen door de BP Raffinaderij. Ik had mijn kantoor in het 

Operations gebouw, dat minder dan vijf meter van de plant afstond. De ramen waren voorzien 

van gewapend glas (glas met ijzerdraad erin) en het geluid van de Plant dreunde de gehele dag 

in je oren. Gelukkig werd ik toen al een beetje doof en stoorde het mij niet al te veel. Ik had 

meer moeite met dat glas. Je voelde je een beetje roofdierachtig. De BP Raffinaderij heeft een 

enorme impuls gegeven aan mijn toen nog sluimerende sportieve leven. Met mijn 

lidmaatschap van de BP-club leerde ik paardrijden, waterskiën, tennissen, en zeilen. Vooral 

paardrijden werd mijn grote passie. Tien jaar lang reed ik elke zondagmorgen met een van de 

paarden van manege Kaandorp twee uur lang over het strand van Oostvoorne samen met o.a. 

Petra Hoks en de helaas veel te jong overleden Henk van de Berg. 

 

Bridgen 

Ook mijn geestelijke vermogens werden in die tijd wat opgekrikt. Dit gebeurde tijdens de 

lunchpauze. Deze pauze duurde toen nog zo’n anderhalf uur. Na een half uurtje had je je drie-

gangen-menu à la 1 gulden wel verorberd. Wat nu te doen met dat resterende uur? Iemand 

opperde om te gaan bridgen. Er waren twee personen aan onze tafel die dit edele denkspel 

beheersten en zij waren wel bereid het ons te leren. Zo gezegd, zo gedaan. Het was een harde 

leerschool, zonder leerboekje, zonder een Acol biedsysteemkaartje. De kennis werd vanuit 

verschillende invalshoeken mondeling overgedragen en de resultaten waren navenant. Maar 

de liefde voor het spelletje is me altijd bijgebleven en later heb ik wel wat beter begrepen wat 

bridgen inhoudt. Ik speel nu al weer zo’n 13 jaar competitie in Ouddorp. Voor de bridgeclub 

Ouddorp maak ik ook het clubblad. 

En omdat ook een bridgeclubblad 

gevuld moet worden schreef ik 

hiervoor het gedicht dat u op 

pagina 17 aantreft. Dit gedicht heb 

ik ook aangeboden aan de redactie 

van het landelijke bridgeblad 

“Bridge Beter met Berry” die het 

in het decembernummer van 2003 

heeft geplaatst. Ik bied het nu ook 

Seconer-Nieuws aan omdat de 

wortels van mijn bridge carrière bij 

de BP liggen. 

 

Vriendelijke groet 

Carla Holzhauer-Zandbergen 

Ouddorp, 13 mei 2007 



4 

 

 
 

De heer Patric O’Meara heet als directeur van BP Nederland bij de officiële opening van de 
raffinaderij op 24 juli 1967 de genodigden welkom. 

 Kort daarna zal de heer J.M.A.H. Luns de openingshandeling verrichten. 

 

 

3.  Training Officer had even geen tijd 

 
Door René Sandbergen. 

 
Het was juni 1967 toen de brief van BP Raffinaderij Nederland N.V. in de bus viel met de 

mededeling dat ik was aangenomen en of ik zo goed wilde zijn me op 24 juli om 09.30 te 

melden bij de heer Pieter van Bergum van de afdeling Training. De opleiding tot operator zou 

op die dag bij de afdeling Operations aanvangen. 

 

Tot mijn verbazing kreeg ik vijf dagen voor dat ik me moest melden een brief van de afdeling 

Training met de mededeling of ik maar en dag later wilde komen want op 24 juli had de 

Training Officer geen tijd. Wat later bleek was dit de dag van de officiële opening en het 

personeel had wel wat anders aan het hoofd. Alles moest natuurlijk tot in de puntjes geregeld 

worden want niet minder dan zijne excellentie Mr. J.M.A.H. Luns zou de opening verrichten. 

 

Ik weet niet wat er tussen de afdeling Training en Personeelszaken is voorgevallen maar twee 

dagen voor de officiële opening kreeg ik van de afdeling Personeelszaken een telefoontje of ik 

me gewoon op 24 juli 's morgens wilde melden. 
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De eerste dag was ik natuurlijk keurig op tijd met m'n brommertje vanuit den Briel naar de 

B.P. Raffinaderij gereden. Een beetje zenuwachtig was ik natuurlijk wel zo op de eerste 

werkdag bij een nieuw bedrijf. Maar die zenuwen waren gauw verdwenen want tot mijn 

verbazing werd ik opgevangen door een personeelslid die hiervoor speciaal was aangesteld en 

mij naar de tribune begeleidde en mij daar een plaats aanwees. Dit personeelslid bleek later 

Jan Hooymeier te zijn, maar dat wist ik op dat moment natuurlijk niet. 

 

Na een poosje landde er een helikopter met belangrijke gasten en ook de heer Luns arriveerde 

op de raffinaderij om de opening te verrichten. Na deze officiële handeling heb ik me te goed 

mogen doen aan de nodige hapjes en drankjes. Ook kreeg ik een klokje aangeboden wat me 

nog jaren op tijd gewekt heeft om naar de zaak te gaan. Die dag heb ik weinig meer aan 

training gedaan en mocht weer op tijd naar huis. 

 

Een dag later, op 25 juli 1967 ben ik begonnen met de training die al was gestart voor Siem 

van de Graaf en Aad Visser. Het is jammer dat ik van die trainingsweken geen dagboek heb 

bijgehouden want het was een heel gezellige tijd waarin we veel hebben meegemaakt en 

geleerd maar ook veel plezier hebben beleefd. Met die verhalen had ik wel een Seconer 

kunnen vullen, vooral over de manier van lesgeven van Pieter van Bergum. 

  

 

 
 

Een aantal medewerkers van het eerste uur. Op de eerste rij links René Sandbergen die op 
24 juli 1967 bij de raffinaderij in dienst trad. 

 
De foto is waarschijnlijk gemaakt in 1977, tijdens de uitreiking van een jubileum speldje. 
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4.  Minister Luns kwam op 24 juli 1967 bijna ten val 

 
Door Bob Stekelenburg 

 
Op het moment dat de raffinaderij werd geopend was ik al twee jaar in dienst van BP. Ik 

begon mijn loopbaan als chauffeur bij het hoofdkantoor in Amsterdam waar ze in die tijd de 

beschikking hadden over veertig personenauto’s en acht chauffeurs. De chauffeurs waren 

natuurlijk verantwoordelijk voor het vervoeren van de directieleden, maar ook techneuten en 

ander belangrijk volk dat in opdracht van onze werkgever regelmatig het land in moest werd 

door mijn collega’s en mij bediend. Zo kwam het regelmatig voor dat ik op maandagmorgen 

met een koffertje de deur uitging om pas op woensdagavond weer thuis te komen. Inmiddels 

had mijn vrouw dan een nieuw koffertje voor me klaar staan zodat ik de volgende dag weer 

aan een nieuwe trip door het land kon beginnen. Het is in de huidige tijd niet meer voor te 

stellen dat er destijds voor al die bezoeken in het land een chauffeur beschikbaar was, maar 

voor ons was het leuk werk dat we met veel plezier deden.   

 

Als gevolg van de ontwikkelingen rond de bouw van de raffinaderij in Europoort ontstond er 

zo omstreeks 1966 bij het kantoor van BP in Rotterdam behoefte aan een directiechauffeur. 

Dat betekende dat een van de acht Amsterdamse chauffeurs naar de maasstad moest worden 

overgeplaatst. U zult wel begrijpen, een Amsterdammer staat niet direct te springen om naar 

Rotterdam te verhuizen. Geen van mijn collega’s had belangstelling voor het baantje, ze 

huiverden bij de gedachten in de regio Rotterdam te moeten wonen. Het gevolg was dat ik 

werd aangewezen om voor het directietransport in het Rotterdamse te gaan zorgen, eerst 

vanuit de vestiging in Rotterdam en later vanuit de raffinaderij in Europoort. Mijn vrouw en 

ik hebben er overigens nooit spijt van gehad en wonen nog steeds met veel plezier in Brielle. 

 

Voor de officiële opening waren natuurlijk heel veel prominenten uitgenodigd die, zoals dat 

toen gebruikelijk was, allemaal per auto met chauffeur werden aangevoerd. De opvang van al 

die hoogwaardigheidsbekleders was natuurlijk prima geregeld. Uit ervaring wist ik echter dat 

je het als chauffeur bij dergelijke gelegenheden maar zelf moest uitzoeken. Ik ging dus maar 

eens vragen wat er voor die mensen geregeld was. En wat ik al vreesde, er was dus niets 

geregeld. 

 

Zoals het vaak gaat, hij die de vraag stelt mag het probleem oplossen. Ik kreeg dus de 

opdracht om al die collega’s ergens onder te brengen. De eerste suggestie die me werd gedaan 

was om mijn collega’s in de kantine van het administratiegebouw op te vangen, iets dat me 

niet zo’n goed idee leek, omdat daar gedurende de gehele dag ook veel van de gasten zouden 

verblijven. We hadden in die tijd op de raffinaderij ook nog de zogenaamde Wescon kantine, 

een ruimte in het Stores gebouw waar het contractor personeel de lunch kon gebruiken. Ik heb 

toen maar het initiatief genomen om de chauffeurs daar onder te brengen en van koffie te 

voorzien.  

 

Mijn belangrijkste taak op die gedenkwaardige 24e juli van het jaar 1967 was natuurlijk het 

ophalen van de eregast van die dag, de toenmalige minister van Buitenlandsezaken, de heer 

Jozef Luns, die de officiële openingshandeling zou verrichten. Daartoe moest ik me in Den 

Haag op het ministerie vervoegen. De reis van Den Haag naar de Europoort verliep zonder 

enige problemen en bij aankomst op de raffinaderij stopte ik voor de ingang van het 

administratiegebouw, precies bij de betonnen trap waar de Worksmanager, de heer Johson, al 

op ons stond te wachten. 
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Nu waren in die tijd nog niet veel auto’s uitgerust met veiligheidsgordels. Als ze er al in zaten 

dan rolden ze niet netjes op zoals dat tegenwoordige het geval is, maar hingen ze los te 

slingeren in de wagen omdat ze over het algemeen toch niet werden gebruikt. Zo ook bij de 

Humber Super Snipe waar ik toen in reed, een geweldige wagen met een motor van enorme 

omvang. Alleen het carter bevatte al 12 liter motorolie.  

 

Nadat ik de Humber voor het administratiegebouw tot stilstand had gebracht stapte ik snel uit 

en liep om de auto heen zodat ik het portier voor de heer Luns kon openhouden. Het 

uitstappen verliep echter niet zo vlekkeloos als gepland. De heer Luns bleef met zijn linker 

been achter de los hangende veiligheidsriem hangen en kwam struikelend uit de auto te 

voorschijn. Terwijl ik hem opving flapte ik eruit: 
 

"Je kunt beter hier vallen dan in Den Haag" 
 

Ik had dit natuurlijk nooit mogen zeggen, maar gelukkig kon de heer Luns er wel om lachen.  

 

Nu weet ik niet of dit incident daartoe de aanleiding is geweest, maar korte tijd later werd de 

Humber voor 1800 gulden verkocht aan een Engelsman, die gespecialiseerd was in het lassen 

onder water, z’n naam is me ontschoten.  

 

 
 

Bij aankomst op de raffinaderij blijft de heer Luns met zijn been achter de veiligheidsriem 
hangen. Bob Stekelenburg weet hem nog net op tijd voor een val te behoeden.  

Rechts op de foto de heer Johson die, naar later zou blijken, niet zo te spreken was over de 
opmerking van zijn chauffeur.  
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Voor de ingang van het Infocentrum van de raffinaderij; Petra Hoks temidden van een groot 
aantal mannelijke collega’s die, gezien de aanwezigheid van de heer Rinck rechts achter, 
kennelijk jubileerden. Op deze trap zouden nog vele foto’s gemaakt worden.  

 
5.  De officiële opening van de raffinaderij 

     gezien door de ogen van een vrouw 

 
Door Petra Hoks 

 
Ik herinner me de opening van de raffinaderij op 24 juli 1967 nog heel goed. Er werkten toen 

niet meer dan 120 mensen op de raffinaderij waaronder zo’n 10 dames in administratieve 

functies. Ik was destijds directie secretaresse van de Refinery Manager D.A. Johnson. 

Derhalve maakte ik de voorbereidingen voor de opening van zeer dichtbij mee. 

 

Aan de achterkant van het administratie kantoor was een enorme tent opgesteld waar de 

openingsceremonie gehouden zou worden en die werd verricht door de heer Joseph Luns, 

destijds onze minister van buitenlandse zaken. De Board uit Londen met de chairman, Sir 

Maurice Bridgeman, en de General Manager van BP Amsterdam, G.P. O’Meara, waren 

eveneens aanwezig. De supervisie over dit gewichtige gebeuren was in handen van de 

toenmalige directeur van de raffinaderij G.P. Panckridge. En terwijl het management van de 

raffinaderij die dag doodzenuwachtig rondliep, zaten wij dames in ons kantoor het gedoe op 

ons gemak gade te slaan. 
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Want wat was het geval? Een paar weken voor het evenement moest ik een memo schrijven 

gericht aan alle mannelijke medewerkers van de raffinaderij waarin ze werden uitgenodigd de 

openingsceremonie in de tent bij te wonen. Wij dames werden niet uitgenodigd want dat 

bracht maar ongeluk. Vergeet niet dat BP een Engels bedrijf was en nog steeds is en dat 

Engelsen zeer bijgelovig zijn. Ik vond dat destijds heel gewoon en geen van de andere dames 

liet ook maar iets van protest horen. Het was zelfs zo erg gesteld met de bijgelovigheid van de 

Engelsen dat zelfs prinses Ann in die tijd niet toegelaten werd op een booreiland. Het idee 

alleen al, een vrouw op een booreiland, nee dat was vragen om moeilijkheden. Toen ik dat 

verhaal jaren later aan een andere refinery manager vertelde, een Nederlander, wilde hij me 

niet geloven totdat ik als bewijs het bewuste memo liet zien. 

 

Na de openingsplechtigheid was er nog een officiële lunch voor de genodigden uit Londen en 

Amsterdam in de board room van het admin gebouw. Daar mocht ik de heer Luns een pen 

overhandigen zodat hij zijn handtekening in het gastenboek kon zetten. Wat vond ik dat toen 

geweldig. Als ongelukbrengende vrouw had ik toch maar mooi ook mijn steentje aan de 

opening bijgedragen. 

 

 

6.  Het begon allemaal op 1 februari 1967 

 
Door Piet Bout 

 
Het was in de wachtruimte van de Arbo Unie in Rozenburg, de organisatie waar ik vroeger als 

operator voor periodieke keuringen naar toe werd gestuurd. Ik zat daar in afwachting van de 

arts die moest bepalen of ik fysiek en mentaal nog wel in staat was om een 

vrachtwagencombinatie te besturen. De aanleiding voor dit alles was een brief van het 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen dat mij er op attent maakte dat in het voorjaar van 

2007 mijn rijbewijs zou verlopen. Omdat het hier een zogenaamd “grootrijbewijs” betrof kon 

ik er niet mee volstaan om een huisarts te consulteren. 

 

Al wachtend op de arts die de keuring zou uitvoeren realiseerde ik me dat het precies 40 jaar 

geleden was dat ik voor het eerst voor BP gekeurd werd. In gedachten zag ik weer die eerste 

twee maanden in de dagdienst aan me voorbijtrekken. De ontvangst op die gedenkwaardige 

eerste februari in 1967 door het toenmalige hoofd van de afdeling Personeelszaken, de heer 

Drs. P.G.M. Versteeg, die ons in de hal van het administratiegebouw de hand schudde. Van 

zijn welkomst speech weet ik me niet zo veel meer te herinneren, maar wat me nog wel helder 

voor de geest staat is zijn opmerking over het salaris. Dat was volgens hem een strikt 

persoonlijke aangelegenheid die niet voor discussie vatbaar was. Op 1 maart van datzelfde 

jaar zou blijken wat die woorden betekenden. Na een maand lang in het trainingslokaal op 

elkaars lip te hebben gezeten, hadden we niet zo erg veel geheimen meer voor elkaar. En wat 

de heer Versteeg natuurlijk al vreesde, de eerste salarisstroken waren nog niet uitgereikt of ze 

lagen naast elkaar op tafel. Grote hilariteit. 

 

Wat bleek, gedurende de sollicitatie procedure had men bij het vaststellen van het 

aanvangssalaris, het actuele salaris van de toekomstige werknemer genomen en daar telkens 

zo’n honderd gulden bovenop gedaan. In die tijd geen gering bedrag en voor een ieder 

voldoende aanleiding om de overstap naar BP te maken. Het resultaat was echter wel dat er 

bijzonder grote onderlinge salaris verschillen waren ontstaan die nog vele jaren voor onrust 
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zouden zorgen en er uiteindelijk toe hebben geleid dat de vakbeweging binnen de poort 

kwam.  

 

Voor de relatief grote groep nieuwkomers, we hebben het over zo’n vijfentwintig tot dertig 

man, had men voor de komenden twee maanden een uitgebreid trainingsprogramma 

opgesteld. Onder leiding van Tjeerd de Haan en Henk van der Schans werden we ingeleid in 

de geheimen van het raffinaderijproces, terwijl de heer Praat, een uit Amsterdam 

overgekomen BP-er, ons volstopte met de schei- en natuurkundige aspecten van het raffinage 

proces. Maar het bleek al snel dat onze hersens nog veel meer te verwerken zouden krijgen. 

 

Zo had de directie bepaald dat we in die eerste twee maanden allemaal ons EHBO diploma 

moesten halen, of we daar nu in geïnteresseerd waren of niet. En of dat nog niet genoeg was, 

een ieder die een rijbewijs bezat werd ook geacht om op kosten van de raffinaderij het 

vrachtwagenrijbewijs te halen. Er waren uiteindelijk ook nog brandweerauto’s die bestuurd 

moesten worden. Voorwaar een redelijk vol programma dat in twee maanden door een paar 

jonge honden moest worden afgewerkt, dolle pret dus. 

 

Zo kregen we een hele dag per week EHBO les van een gepensioneerde brijfsverpleegkundige 

van  de  Shell.  We  noemden  hem met  veel  respect  “dokter” Noordzij. De man wist ons op 

onverstoorbare en autoritaire wijze dagen lang te vervelen met zijn deskundigheid op medisch 

gebied. Het was dan ook een verademing wanneer de echte “dokter” Schep ons les kwam 

geven, die man wist tenminste hoe je een groep jonge kerels wat moest leren. Hoe bizar het nu 

misschien ook klinkt, het gros van de collega’s wist uiteindelijk het EHBO diploma te behalen 

en daar ging het uiteindelijk toch om. 

 

Met de lessen voor het rijbewijs ging het niet veel anders. Eén dag in de week kwam de grote 

Bedford van de firma Van Druunen uit Rotterdam voorrijden. Om beurten mochten we dan 

een halfuurtje over het eiland Voorne crossen met als hoogtepunt wat gemanoeuvreer in de 

smalle straatjes van Brielle. Dat halfuur les was overigens effectief niet meer dan twintig 

minuten, omdat de instructeur af en toe ook een kop koffie moest drinken en een sigaretje 

moest roken. Nu was het niet de bedoeling dat iedereen het rijbewijs ook daad werkelijk zou 

halen. Van Druunen had de opdracht net zolang door te gaan met lessen tot er voldoende 

mensen voor het examen waren geslaagd. Nu deed het verschijnsel zich voor, dat de meesten 

van ons van de eilanden kwamen. Ze hadden daardoor weinig of geen ervaring met het drukke 

verkeer in Rotterdam, de plaats waar we moesten afrijden voor het examen. Het resultaat was 

dat er na een flink aantal examens nog steeds geen geslaagden te melden waren. 

 

Na enige tijd was voor mij de grote dag aangebroken en diende ik de eer van BP en de firma 

Van Druunen hoog te houden. Als geboren Rotterdamse schooier had het stratenplan van die 

stad en de intensiteit van het verkeer aldaar voor mij weinig of geen problemen. Na eerst het 

theorie examen (overigens niet geheel foutloos) te hebben afgelegd, kroop ik vol jeugdig 

zelfvertrouwen achter het stuur van de Bedford. Onder toeziend oog van de strenge 

examinator draaide ik het door hem voorgeschreven rondje op foutloze wijze door de grote 

stad. Bij het horen van de uitslag slaakte de instructeur van Van Druunen een diepe zucht, 

eindelijk kon hij bij BP en bewijs van bekwaamheid overleggen. Maar ook bij Van Druunen 

zat men met smart te wachten op de eerste geslaagde, de druk van BP bleek nogal groot te 

zijn. Na afloop van het examen werd ik dan ook door de instructeur naar het kantoor aan de 

Heemraadsingel gebracht waar ik tot mijn verbazing vol trots aan het daar aanwezige 

personeel werd voorgesteld en vele felicitaties in ontvangst mocht nemen. 
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Nog vele verhalen zouden er te vertellen zijn over de bijna 35 jaar die daar op volgden en die 

ik in verschillende functies op de raffinaderij heb mogen doorbrengen. Maar wat mij nog 

steeds het meest voor de geest staat zijn die eerste twee maanden in 1967. Daar werd, naar 

wat later zou blijken, de basis gelegd voor de carrière van veel fijne collega’s. 

 

 
 
Een van de brandweerauto’s waarvoor in 1967 vele medewerkers het vrachtwagen rijbewijs 

moesten halen. 
Op de foto ziet u Harry Schipper en Douwe de Wagt, samen met een aantal dames van 

kantoor, gereed voor een praktijktraining.  
De beide heren hebben er zo te zien wel zin in.  

 
  

7.  Leuke dingen in de nachtdienst 

 
Door Huib Marsman 

 
Nachtdiensten, ik had er een gloeiende hekel aan omdat ik moeilijk sliep. Toch hadden ze ook 

wel een voordeel omdat alle dagbazen dan niet aanwezig waren en niet liepen te gillen als er 

iets niet helemaal goed ging. 

 

Toen de raffinaderij net was gestart hadden we wel een shift kantine maar dáár mocht je 

alleen even een bakkie doen en je brood eten, niet met z’n tweeën of drieën blijven zitten om 

wat te kletsen, nee, dat was ten strengste verboden. Daarom was het min of meer een 

gewoonte geworden om voor iedereen die het wilde, koffie te halen en dat in de 

controlekamer op te drinken. Er werd een dienblad vol met bekertjes koffie gehaald, plus 

suikerklontjes en een fles koffiemelk, voor de liefhebbers. Zo ook in dit verhaal dat zich 

afspeelde even na elf uur, ’s avonds, nadat we de wacht hadden overgenomen. 
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De meesten van onze shift stonden in de controlekamer wat met elkaar te praten over werk 

en/of andere interessante zaken; één man was koffie aan het verzorgen. Er was toe echter ook 

nog iemand die waarschijnlijk ook eens vlot wilde wezen en zich alvast in zijn operator’s - 

tenue aan het hijsen was. Toen die uiteindelijk in de controlekamer kwam stond iedereen al 

druk aan z’n koffiebeker te lurken; dus was de reactie van deze figuur: 

 

‘Hé, waarom krijg ik geen koffie?’ 

 

Degene die voor koffie gezorgd had was de rotste niet en ging voor hem nog een bekertje 

halen dat hij hem overhandigde met een vriendelijk woord, misschien zoiets als: ‘Alsjeblieft 

vlotte jongen’ maar ik weet eigenlijk wel zeker dat hij iets minder vriendelijks zei want de 

uitdrukkingen waren meestal wel duidelijk maar niet altijd even beleefd. 

 

Nou wilde die man ook melk in zijn koffie en de 

melkfles was ook al weer terug in de kantine; ook die 

werd gehaald door de ‘ober’. Toen die weer in de 

controlekamer kwam stond zijn opdrachtgever met zijn 

rug naar hem toe te wachten op de melk. In plaats van 

de melk in de beker koffie van de wachtende te 

schenken, schonk hij het voorzichtig echter in zijn nek, 

in de kraag van zijn overall. Iedereen die het zag 

verwachtte natuurlijk zoiets als een explosie, maar…… 

er gebeurde helemaal niets. De melk stroomde tussen 

de overall en de kleding, die hij eronder droeg, omlaag. 

Uiteindelijk stroomde het uit de pijpen van de overall 

op de grond en toen pas merkte de man wat er aan de 

hand was. Zijn ogen begonnen te rollen, z’n gezicht 

kreeg een vervaarlijk rode tint en z’n hand greep naar 

de pipewrench, die bijna elke operator tegen zijn 

rechterdij had hangen, zoals een cowboy naar z’n 

revolver greep. 

 

Dit ziende ging de man met de koffiefles ervandoor, achtervolgd door een moordzuchtige, 

pipewrench-zwaaiende operator. Ze hebben een hele tijd achter elkaar gerend in de 

controlekamer, af en toe even rustend om op adem te komen. Maar zodra de achtervolger 

weer opstond begon ook de andere weer te rennen. Een begin van een nachtdienst om nooit te 

vergeten, we lagen allemaal blauw van het lachen. 

 

Rare man 

Een ander raar voorval, eens in een nachtdienst, deed zich voor in off-sites. 

 

Bij het aannemen van personeel wilde BP zo goedkoop mogelijk te werk gaan en daarom 

liepen we niet alleen met heel weinig personeel maar ook met heel weinig ervaren mensen. 

De shiftbezetting in offsites telde 5 man, een ervaren eerste operator, een ervaren operator en 

3 operators die nog nauwelijks wisten wat olie was. Alle operaties werden vanuit de 

controlekamer geleid. Als er een afsluiter, die niet op afstand bediend kon worden, moest 

worden geopend of gesloten, werd er iemand naar toe gestuurd. Met behulp van een portofoon 

werd hem dan precies voorgekauwd wat en hoe hij iets moest doen. 

 

In die tijd waren er allemaal Engelsen die het op alle afdelingen voor het zeggen hadden. In 

de off-sites liep een vrij zenuwachtig mannetje, hij liep ook altijd liedjes te fluiten, die zich 
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overal druk om maakte. Hij liep vaak te schreeuwen en heen en weer te rennen, ook als er 

nauwelijks iets aan de hand was. Hij had ook altijd een vrij rood hoofd maar dat kan ook het 

gevolg zijn van zijn gedrag aan de bar, weet ik niet zeker. Die Engelsen waren hier maar 

tijdelijk en ze waren ondergebracht in diverse hotels in Oostvoorne, Rockanje en Rozenburg; 

deze baas logeerde bij Van Marion in Oostvoorne. 

 

Op een nacht, om een uur of drie was dat, moest er een verpomping gestart worden en de 

eerste operator had een van zijn discipelen naar buiten gestuurd om een paar afsluiters goed te 

zetten. Die had de eerste afsluiter al open gedraaid, de tweede afsluiter had hij volgens 

aanwijzing keurig dicht gezet en toen zei die eerste operator zoiets als: ‘Nu ga je naar de 7e 

straat en daar zie je, naast die grootste pomp, een afsluiter en als het goed is staat daar 

nummer V11266 (of zoiets dergelijks) op, en die moet je open draaien. Zie je die?’ 

 

Even geen antwoord en toen : ‘Ja, dat klopt, ik heb ‘m gevonden’. En direct daarop een, met 

overslaande stem gegilde kreet door de portofoon: ‘Don’t open that bloody valve!!!!!!!!’ 

 

Het was die Engelse dagbaas die vanuit het Van Marion hotel kennelijk alles op de voet had 

gevolgd en meende dat het helemaal fout zou gaan als die afsluiter open zou worden gezet. 

 

Rare jongens, die Engelsen, en een vertrouwen dat ze hadden in ons……. 

 

Diefstal 

Ben was gek op auto's, net als de hele D-shift. Hij had een BMW waar hij vaak mee naar de 

zaak kwam. 

 

Eens, na afloop van de middagdienst, liep hij even na elf uur van de controlekamer naar de 

parkeerplaats, druk kakelend met een paar ploeggenoten. Op de parkeerplaats aangekomen 

...... grote paniek, de BMW was verdwenen. Uiteraard werd er van alles gedaan en iedereen 

gewaarschuwd, ook de politie werd op de hoogte gesteld van de diefstal. 

  

Het is wel zeker dat Ben een heel slechte, slapeloze nacht heeft gehad en met een heel slecht 

gevoel is op gestaan. De volgende morgen: geen nieuws over zijn gestolen auto, geen 

berichtje of wat dan ook van de politie. 

 

Wat later in de morgen ging hij naar de garage om iets te halen of wat te prutsen. Hij schoof 

de garagedeur omhoog en ........ daar stond de BMW te glimmen. Hij was, de vorige dag 

gewoon vergeten dat hij met de shiftbus naar de zaak was gegaan. 

 

Dat nachtdiensten en auto’s eigenlijk niet samen gaan blijkt uit een vergelijkbaar verhaal dat 

de ronde deed over ene Hans, eveneens werkzaam in de D-shift. Die was ’s avonds met de 

auto naar de raffinaderij gekomen voor de nachtdienst. Nu was Hans in de nachtdienst nogal 

duf, met als gevolg dat hij de volgende morgen achteloos in het shiftbusje stapte en zich al 

soezend naar huis liet brengen. Na en aantal uren te hebben geslapen komt hij z'n bed uit, 

kijkt uit het raam en ziet dat de auto weg is. Grote paniek, politie gebeld en aangifte gedaan 

van diefstal. 

 

Komt tie 's avonds op de raffinaderij, ziet hij z'n auto op de parkeerplaats staan! Naar verluid 

is Hans met hangende pootjes naar de politie gegaan. 
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8.  In den beginne ……….. BP Raffinaderij Europoort 

 
Door Cees Mastenbroek 

 
E.H.B.O. les 

Begin 1967, toen er nog druk gebouwd werd en er reeds Operationspersoneel met raffinaderij 

ervaring in dienst was, startte een groep van ongeveer dertig toekomstige operators met hun 

training in dagdienst. Eerst onder leiding van een Engelse trainer en later door operations 

personeel met ervaring zoals John Purvis en Henk van der Schans die ons het oliekoken 

moesten leren. 

 

Ook moesten de toekomstige operators met een personenwagenrijbewijs rijles volgen voor 

een groot rijbewijs om in de toekomst de brandweer wagen te mogen besturen. Een 

rijschoolhouder uit Rotterdam kwam dan met een Bedford vrachtwagen naar de raffinaderij 

en om beurten werd er dan in de omgeving getracht de vrachtwagen door het verkeer te 

loodsen. 

 

Een ander deel van onze opleiding was E.H.B.O. training. Het was dus zaak om ons, voor dat 

we de continudienst in zouden gaan, van een E.H.B.O. diploma te voorzien. De lessen werden 

op een enthousiaste manier gegeven door de heer Noordzij, een gepensioneerde verpleger van 

de Shell raffinaderij. We spraken hem vaak aan met “dokter” en je kon aan zijn gezicht zien 

dat dit erg in de smaak viel. 

 

Vaak kregen we tijdens de lessen opdracht maatregelen te nemen bij een ongeval. Zo kregen 

we bijvoorbeeld de volgende opdracht. U rijdt op een fiets door de polder en voor u rijdt een 

persoon, ook op de fiets. Deze persoon valt een breekt een been, wat doet u? 

 

Cursist: Ik ga hem spalken. 

Noordzij: Waarmee? 

Cursist: Ik haal een paar takken van een struik. 

Noordzij: Alle struiken zijn weggesnoeid, er is geen takje meer re vinden in de 

polder, wat doet u? 

Cursist: Ik haal een bos riet uit de sloot. 

Noordzij: Alle riet is weggehaald, wat doet u? 

Cursist: Ik spalk het been op het frame van zijn fiets want die is nog aanwezig. 

 Noordzij: Heee…., we gaan geen geintjes maken hé, E.H.B.O. is een serieuze zaak.  

 

De eerste nachtdienst 

Na een korte opleiding en indeling in de vier shiften, moesten we starten in de continudienst. 

Onze eerste shift begon op vrijdagavond om 23.00 uur in de nachtdienst. Bij het betreden van 

de controlekamer riep een van onze nieuwe collega’s uit het noordelijk deel van ons land: 

“Héé, daar hangt iets aan het plafond dat iedere keer klik zegt en verspringt”. Hij bestudeerde 

het apparaat nog een tijdje en riep toen, “merkwaardig, het lijkt wel een klok”, waarop een in 

onze ogen zeer oude headoperator opmerkte: “Moeten we daar de oorlog mee winnen?” 

 

Veel werk 

Het eerste wat op de Foster Wheeler unit werd opgestart was de Watertreating, bestemd voor 

de productie van ketelvoedingwater. Het volgende onderdeel dat moest worden opgestart was 

de Steam Generator SG 1002. Deze stoomketel was toen nog voorzien van een start-up 

schoorsteen en de pilotbrander (waakvlam) werd brandende gehouden met behulp van flessen 
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propaangas. De oliebranders werden gestookt met gasolie en de regeling van de ketel was 

geheel op de hand, zoals het waternieveau, brandstoftoevoer, verbrandingslucht, stoomdruk 

en stoomproductie. 

 

De stoom was nodig voor het uitstomen van gereedgekomen plantonderdelen, te beginnen met 

de diverse stoomsystemen. Waarschijnlijk als gevolg van mijn vorige loopbaan werd ik tot 

stoker gebombardeerd. In verband met de handbediening moest ik permanent bij de ketel 

blijven en werd ik door een collega afgelost voor het drinken van een kop koffie, of aan het 

einde van de wacht, door mijn opvolger van de andere shift. 

 

Tijdens een nachtdienst kwam de reeds eerder genoemde collega afkomstig uit het noorden 

des lands, mij aflossen voor het nuttigen van het kopje koffie dat ik één keer per wacht mocht 

nuttigen. We stonden bij de schoorsteen van de Foster Wheeler units (die nu allang is 

afgebroken). Mijn collega kijkt naar boven en zegt: “Wat een werk, wat een werk zo’n 

schoorsteen bouwen.” Waarop ik antwoordde: “Ja dat is zeker een werk en dat helemaal aan 

elkaar geschroefd.” Waarop hij antwoordde: “ook dat nog, dan is het helemaal veel werk 

geweest!” 

 

De schoorsteen was in stalen mallen gestort. De staalplaten van de afzonderlijke maldelen 

waren met verzonken schroeven op een frame geschroefd zodat de schroefafdrukken in het 

beton zaten. Terwijl ik wegliep om koffie te gaan drinken liep ik om de schoorsteen heen en 

zag ik hem met zijn vinger over de schroefafdruk wrijven.  

 

Crude switch 200 unit 

Het gebeurde nogal eens dat bij het overschakelen van de ene op de andere crude 

voedingtank, er wat-, en soms heel veel water mee kwam. Dat was ook het geval tijdens een 

crude switch op de 200 unit (CDU 2) waarbij de Desalter de hoeveelheid water niet kon 

verwerken. Joop, een gezagsgetrouwe operator die op de 200 unit liep, werd door de 

boardoperator via de Tannoy (intercom) gevraagd de waterinjectie pomp te stoppen. “Doe ik” 

riep Joop. Even later ging de zijdeur van de controlekamer open en stond Joop daar in een 

geheel bruinzwarte vermomming. In onvervalst Amsterdams riep hij naar de boardoperator 

“Dacht je dat je leuk was, Joop vindt dat helemaal niet”. Hij was er vast van overtuigd dat de 

boardoperator volledig schuldig was aan zijn gewijzigde uitmonstering in chocoladebruin.  

 

De oorzaak lag ergens tussen hen beiden. Joop had, zoals gevraagd, de waterinjectiepomp 

gestopt en was op z’n gemak de persafsluiter dicht gaan draaien. Bij ingewijden was bekend 

dat de terugslagkleppen in dit systeem snel vervuilden en daardoor niet goed werkten. Toen 

Joop de waterinjectiepomp stopte en daardoor de persdruk wegviel, stroomde de crude terug 

van het injectiepunt naar de breaktank van waaruit het water geïnjecteerd werd. Dit was een 

open vat, een vergrote uitvoering van een toilet stortbak op poten. Toen deze vol was met 

water en crude, liep de tank vanzelf over. Op dat moment stond Joop onder de breaktank, de 

persafsluiter dicht te draaien.  

 

Arbowet 

Nadat de CDU I, ook wel 100 unit genoemd, kortstondig in bedrijf had gestaan, ontstond door 

een constructiefout, een lekkage op het ammonia injectiepunt. Het injectiepunt zat in de bocht 

van de dampline van T 101, de Crude toren. De unit werd uitbedrijf genomen, de toren sweet 

gestoomd, afgeblind  en  de  damplinebocht  gedemonteerd.  Het  ammonia  injectiepunt  werd 
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gemodificeerd waarna de bocht van de dampline 

weer terug werd gebracht, gereed voor hermontage. 

Inmiddels was de dagdienst al naar huis. 

 

In de tijd waarover ik het nu heb, waren alle torens 

nog voorzien van een ‘David’. Door middel van een 

touw door het blok aan de david werd geprobeerd om 

met mankracht de bocht op te hijsen. Alle operators 

van de betreffende shift, met uitzondering van 

degenen op de steigers en in de controlekamer, 

moesten helpen bij het hijstouw. Het lukte niet de 

bocht omhoog te krijgen. Een Volkswagen pick-up 

van Wescon werd er bijgehaald, touw aan de trekhaak en de bocht ging omhoog, totdat de 

achterwielen van de pick-up het wegdek verlieten en het voertuig achteruit reed en de bocht 

weer op de grond lag. Daarna zoveel mogelijk operators in de laadbak van pick-up, deze weer 

gestart en de bocht ging omhoog. Op een gegeven moment kwamen er ondefinieerbare kreten 

van boven, aangevuld met armgebaren. Gestopt met hijsen en bij naderonderzoek bleek er 

voor het blok aan de david een knoop in het touw te zitten. Met vereende kracht de bocht op 

een tussenbordes laten zakken, het touw omgekeerd en de bocht naar z’n bestemming 

gehesen. De klus werd verder geklaard, maar de huidige Arbowet had er waarschijnlijk wat 

problemen mee gehad. 

 

Promotie bijkomstigheden 

Een operator in volcontinudienst was redelijk goed bevriend met een collega in de hogere 

operationele organisatie. Wanneer de operator op zijn werk was bracht de betreffende collega 

wel eens een bezoek aan zijn vrouw. Het was vaak moeilijk voor die twee om tot een nauwer 

contact te komen in verband met vijf aanwezige kinderen. Ze losten dit probleem op door zich 

terug te trekken in de caravan die voor het huis stond. 

Een buurman die 

dit een aantal 

malen had gezien, 

koppelde de 

caravan achter zijn 

auto en maakte een 

rondrit in de 

omgeving van de 

woonplaats waar 

dit verhaal zich 

afspeelt. Aan het 

einde van de 

rondrit heeft hij de 

caravan weer op 

zijn oude plaats 

geparkeerd. Het is 

niet bekend of de 

buurman later 

vragen, verwijten 

of een verzoek 

voor herhaling 

heeft ontvangen. 
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Ik vraag mij af…… 
 

Heb ik door het spel der spellen 

van 1 tot 13 leren tellen? 

Heb ik door mijn bieding het bij partner laten dagen 

dat zij azen moet gaan vragen ? 

Weet ik door kundig analyseren 

de verblijfplaats van de heren te traceren? 

Kies ik bij ‘t snijden van of naar de hand 

voor de juiste kant? 

Kan ik een speelplan bedenken en 

heb ik niemand zitten krenken? 

Kan ik dit contract wel aan 

zal ik niet ten onder gaan? 

Moet ik mij generen 

als we gaan degraderen? 

Partner, vind je mij nog wel aardig 

is mijn speelstijl je wel waardig? 

Ben ik wel sociaal genoeg 

pas ik wel in deze ploeg? 

 

Zoveel twijfels, zoveel vragen  

kan ik dat elke week verdragen? 

Wat is het toch dat mij zo bindt 

wat ik zo gelukzalig vind 

aan dit spel der spellen? 

Ik zal het u vertellen ……. 

ik hèb van 1 tot 13 leren tellen 

Ik geniet van spannende contracten 

en de sociale contacten 

en ik vind het een belevenis 

dat geen enkel spel hetzelfde is 

 

Carla Holzhauer-Zandbergen 
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9.  Zeilclub BP Rotterdam Refining heeft een nieuwe boot 
 

Het schip heet Artemis 

 
Door Inge de Ritter 

 
Het nieuwe zeilseizoen is voor de zeilclub goed begonnen. Na een nieuwe naam van de 

raffinaderij heeft ook de zeilclub een zo goed als nieuwe Polyvalk aangekocht. Dit ter 

vervanging van de spanker “Bie Pie” die na 28 jaar trouwe dienst op het Brielsemeer is 

verkocht.  

 

 

 
De Polyvalk heeft de naam “Artemis” en ligt in Box 121 bij de jachthaven van Geijsman in 

Oostvoorne, ongeveer op dezelfde plaats waar vroeger de Bie Pie lag. De Artemis is uitgerust 

met een rolfok en is geheel van polyester, wat het schoonhouden en het onderhoud van het 

schip een stuk makkelijker maakt. Verder is de Artemis met een Gaffeltuig uitgerust en zijn 

alle metalen delen uitgevoerd in roestvaststaal. De motor is, na een grondige opknapbeurt 

door een van de leden, overgehangen van de “Bie Pie” op de “Artemis”. 

 

De leden van de zeilclub kunnen vanaf heden gebruik maken van de “Artemis” tegen het 

tarief van € 15,- per dag of € 10,- per avond. Het reserveerboek ligt bij de portier, waar u de 

boot telefonisch kunt reserveren.  

Op het Haringvliet hebben wij bij een zeilschool annex verhuurbedrijf afspraken gemaakt om 

daar ook een kajuitjachtje te kunnen huren en eventueel voor onze leden lessen te verzorgen. 
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Indien u daarin geïnteresseerd bent, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand 

emailadres. 

  

Om het nieuwe materiaal in optimale conditie te houden worden de regels voor de zeilclub 

wel aangescherpt. Zo zal schade die wel of niet onder de verzekering valt en niet gemeld 

wordt, verhaald worden op de laatste gebruiker. Als bestuur moeten we er gelijk bij zeggen 

dat de leden de laatste jaren redelijk netjes met het materiaal zijn omgegaan en er geen schade 

van betekenis is geweest. Het schoon maken na afloop is nog wel een bron van ergernis en 

daar zullen wij zeker naar gaan kijken. Maar u begrijpt dat wij deze onpopulaire maatregelen 

wel moeten nemen om het dure materiaal netjes te houden opdat ook onze toekomstige 

collega’s gebruik kunnen blijven maken van deze werkelijk prachtige boot. 

 

Indien u vragen heeft of wanneer u een proefles met de “Artemis” wilt maken, dan kunt u dit 

doorgeven via onderstaand mailadres. Ook de leden die met Nerflex of met pensioen zijn en 

lid zijn van de PV en/of Seconer nodigen wij uit om gebruik te maken van het 

reserveringsboek bij de portier. Tel. 0181 259560. Na gebruik dient u er wel voor te zorgen 

dat uw adres en telefoon nummer bij het bestuur bekend is zodat wij contact met u kunnen 

opnemen voor de betalingswijze. Ook die gegevens kunt u doorgeven via onderstaand 

emailadres. Voor de activiteiten op het Haringvliet moet u zich aanmelden bij Inge de Ritter. 

Die neemt dan samen met u de verhuurafspraken en de betaling door.  

 

Tevens melden wij dat de afgelaste wedstrijd van 12 mei op de Kaag, eind augustus alsnog 

wordt gevaren. Nadere gegevens komen op het intranet te staan. De 27e Haringvliet wedstrijd 

wordt op 15 september 2007 gevaren. U wordt uitgenodigd om ook hiervoor het Intranet in de 

gaten te houden voor de inschrijving. 

 

Rick, Ruud en Inge wensen u en de Artemis een goede vaart en veel vaarplezier na een 

drukke dag op het werk of genietend van uw pensioen. 

 

emailadres Zeilclub BP Rotterdam Refining: ritteria@hotmail.com 
 

 

 

10.  Pensioenspreekuren Stichting Pensioenfonds Nerefco 
  

Zoals al eerder aangegeven zullen er nog een aantal pensioenspreekuren worden gehouden. 

Aan Mieke Wit kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken 

overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. Het kan handig zijn om uw meest 

recente pensioenopgave mee te nemen. Voor elk gesprek wordt maximaal 20 minuten 

gereserveerd. De komende spreekuren zullen plaatsvinden op: 

 

Dinsdag 21 augustus van 11.00 tot 13.30 

 

Vrijdag 21 september van 8.30 tot 10.30 

  

Indien u gebruik wilt maken van een van de spreekuren dan kunt u contact opnemen met 

mevrouw A. de Keijzer van PVF Achmea telefoon 020 6074982. Zij zal dan het exacte 

tijdstip met u afspreken. 

mailto:ritteria@hotmail.com
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11.  Licht in het donker 
 

Vuurbakens in onze woonomgeving 
 

Door Nico ter Horst 

 
Voortdurende veranderingen in de zeegaten en riviermondingen kenmerkten de vroegste 

geschiedenis van ons land. Duidelijke bewijzen voor het aanwezig zijn van vuurbakens komen 

pas als deze zaken op schrift worden gesteld. Ons landje was vooral in het westen en noorden, 

door de vele moerassen en veenplassen, een moeilijk begaanbaar gebied. De natuurlijke 

waterwegen, rivieren en de kreken, waren daardoor veel aantrekkelijker. In die tijd was het 

dus eenvoudiger en veiliger om over water te gaan, dan over land. 

Tot diep in het binnenland bevonden zich handelsplaatsen, allemaal via de rivier bereikbaar. 

Zij hadden een groot belang bij een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Toen zich dit ging 

uitbreiden tot de Oostzee, Engeland en Frankrijk, werd verkenning van de kust ook voor dat 

achterland belangrijk. Dus zijn zoals al eerder geschreven ook daar in de middeleeuwen 

vuurbakens opgericht: van Nieuwpoort - Blankenberg - Heist tot Scheveningen - Katwijk - 

Vlieland en Terschelling. 

De stad Den Briel komt de eer toe het allereerste bericht over een vuurbaken te hebben 

nagelaten, dezelfde stad die in de geschiedenis van de visserij ook de eer heeft gehad de eerste 

haringvissers in het jaar 1164 te zien uitvaren. Sedert 1289 bezat Den Briel al het Caap en 

Vierboetrecht * en werden er tenminste twee vuren brandend gehouden voor het aanlopen van 

de Maas-Mond bij nacht. 

 

De Stenen Baak werd in 1630 gebouwd 

door de toenmalige stadstimmerman 

Maerten Cornelis Paeyse. Hij bouwde 

de toren met vier metselaars binnen vier 

maanden tijd. Behalve hardsteen 

werden ook 180.000 bakstenen 

gebruikt. 

 

De Stenen Baak fungeerde in 

samenhang met een verplaatsbaar lager 

baken in Oostvoorne. Als men vanaf 

een schip beide vuren in één lijn zag, 

was de positie de juiste om de vaargeul 

binnen te kunnen varen **. Omdat de 

geulen zich verlegden door verplaatsing 

van zandbanken, moest het lagere baken 

worden aangepast aan de gewijzigde 

situatie. Uit getekende bronnen blijkt 

dat de Stenen Baak bovenop de derde 

geleding een soort opbouw had, de 

lantaarn. Daarin werd een groot 

kolenvuur gestookt. De vele glas in lood 

ruitjes onder een overstekend tentdak 

zorgden ervoor dat het vuur van veraf 
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zichtbaar was. Het vuur werd met twee blaasbalgen gaande gehouden. Twee wachters 

moesten ’s nachts voortdurend blazen en stoken; de kolen werden naar boven getakeld. 

 

*   Caap = houten vuurbaak   Vierboet = stenen vuurbaak 

 ** Op de landtong bij Rozenburg is dit ook te zien. 

 

Wordt vervolgd. 

 

12.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nerefco wordt “BP Raffinaderij Rotterdam B.V.” 

  

Ook het telefoonnummer verandert 

Per 1 juli 2007 wordt de naam Nerefco gewijzigd in BP Raffinaderij Rotterdam B.V. Dit 

betekent dat alle verwijzingen naar Nerefco met ingang van die datum zijn beëindigd. Als 

gevolg van de naamswijziging moeten er intern veel zaken worden aangepakt. Een 

inventarisatie is al afgerond en aanpassingen zijn in voorbereiding. Daarbij moet worden 

gedacht aan zaken als: kleding (o.a. overalls, doorwerkjassen, helmen), Intranet, de 

bewegwijzering op de site, instructieboeken en standaard presentatiemateriaal. Door de 

invoering van de nieuwe naam verdween ook de bestaande huisstijl. In het weekend van 30 

juni en 1 juli werden veel huisstijldragers vervangen en/of aangepast. 

Ook het telefoonnummer 0181-250xxx van Nerefco is veranderd. Met ingang van maandag 2 

juli is dat 0181-259xxx. Deze verandering was nodig omdat men intern overgaat op toestellen 

met 4 cijfers. Belde u voorheen het doorkiesnummer 123 dan wordt dat nu 9123. De reden 

van deze wijziging is dat raffinaderijorganisatie enorm is gegroeid. 

Meeuwenplaag …… de uitleg van Nerefco 
   

In de maanden mei en juni zijn er over Nerefco (Netherlands Refinery Company B.V.) 

gevestigd in de Europoort, enkele berichten in de media verschenen over vermeende 

verstoring van de aanwezige meeuwenkolonie en konijnen. Dit mede naar aanleiding van 

enkele persberichten van de Flora en Faunabeheer. Dit heeft zelfs geleid tot een aangifte bij 

de politie en milieupolitie. Inmiddels heeft de politie en de milieupolitie twee bezoeken aan de 

raffinaderij afgelegd en zijn er geen overtredingen geconstateerd. Het terrein waarover het 

hier betreft wordt gereed gemaakt voor de realisatie van tijdelijke onderkomens voor de 
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werknemers die na de zomer werken aan een fabriekstop van CDU4. Strengere regelgeving 

met betrekking tot de personal safety rondom tijdelijke onderkomens van personeel heeft er 

overigens toe geleid dat dit terrein van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. gehuurd en de 

onderkomens buiten het bestaande terrein worden geplaatst. 
  

Het tijdelijke terrein wordt conform de huidige regelgeving bouwrijp gemaakt en vinden er 

conform de vigerende vergunningen (o.a. die op van de Wet op de Flora en Faunabeheer) 

werkzaamheden plaats. Zoals het onderzoek van de politie en andere handhavers dus heeft 

uitgewezen, houdt Nerefco zich dus aan de daartoe gestelde wetgeving. Een ander deel van 

het terrein wordt overigens door een externe partij gebruikt voor de aanleg van een LNG 

installatie waarin Nerefco geen aandeel heeft. 

 

Lagere energiekosten door gebruik van aardgas markt  
 

De prijs van aardgas was traditioneel gekoppeld aan de prijs van olie, waarmee de gas 

leveranciers hun aardgas verkoop portofolio risico's afdekten. Nerefco is pro-actief geweest in 

de geliberaliseerde aardgas markt en is sinds 2000 een aantal malen overgestapt van 

leverancier, waarbij de aardgas prijs bepaald was door verschillende vormen van olie 

indexatie. 
 

Het Nederlandse aardgas handelsplatform is de TTF (Tittle Transfer Facility), waar 

leveranciers en afnemers kopen en verkopen voor de komende dag tot een paar jaar vooruit. 

Historisch gezien is deze markt van een beperkte omvang geweest en alleen gebruikt door een 

select groepje deelnemers (leveranciers en afnemers) om de vraag- en aanbodvolumes te 

balanceren. Vorig jaar is het marktvolume echter sterk toegenomen, waarschijnlijk omdat er 

al ingespeeld werd op nieuwe directe gastransportleidingen tussen de UK en Nederland, 

waardoor een derde poot werd gevormd onder het handelsplatform - NBP (UK), Zeebrugge 

(België) en TTF (Nederland). 
 

Een andere ontwikkeling was dat de Gasunie in de eerste helft van 2006 hun gas voor 2007 

hadden uitverkocht, waardoor hun flexibiliteit voor het balanceren van vraag- en aanbod 

wegviel en de leveranciers hun onbalansrisico verplaatste naar de gebruikers. Hierdoor 

dreigde hoge onbalanskosten en een grote administratieve rompslomp. 
 

Door BP Manufacturing Procurement & Energy Source IST, Nerefco Purchasing en 

Commercial Utilities is aan het eind van 2006 een innovatieve oplossing gevonden. Met Nuon 

is toen een contract afgesloten, waarin het grootste deel van het aardgas dagelijks voor de 

volgende dag wordt genomineerd en gekocht wordt op het handelsplatform TTF. 

De aardgas prijs op de TTF markt was veel lager dan de traditioneel aan de olie gerelateerde 

gasprijs, waardoor ca. € 4 miljoen minder aan aardgas is uitgegeven in het eerste kwartaal van 

2007. Dit is een heel goed resultaat van een gezamenlijk door BP Manufacturing Procurement 

& Energy Source IST, Nerefco Purchasing en Commercial Utilities bepaalde strategie. 

 

Werkzaamheden noordterrein 
 

Nerefco is gestart met werkzaamheden aan de noordzijde van zijn terrein. Het daar aanwezige 

terrein wordt ontwikkeld en ingericht ten behoeve van de huisvestiging van turn around 

gebouwen en verblijven en vindt plaats naar aanleiding van het Texas Incident. Dit incident 

heeft onder meer geleid tot een zonering van het bedrijfsterrein, waardoor er sprake is van 

veilige gebieden die niet getroffen zullen worden indien zich een incident zou voordoen, 

vergelijkbaar met dat van Texas city. De waarschijnlijkheid dat dit ooit zal voorkomen is laag. 
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Toch heeft BP gemeend dit dwingend te moeten voorschrijven. Nerefco heeft zich hier aan 

geconformeerd. 

Als eerste fase is Nerefco begonnen met de versterking van zijn tijdelijke gebouwen. Op basis 

hiervan is er een zogenaamde "waiver" verstrekt door BP, waarop men voorlopig in de 

tijdelijke gebouwen mag blijven. Er wordt een nieuw hoofdgebouw ontwikkeld om het 

grootste deel van de mensen die nu in de tijdelijke gebouwen verblijven, te huisvesten. 

Nerefco is eveneens gestart om aan de noordzijde een extra terrein te huren om onze TA 

organisatie te kunnen huisvesten. Wij hebben inmiddels veel grond opgebracht om het terrein 

gelijk te trekken met ons eigen terrein. Intussen is het broedseizoen van de meeuwen gestart. 

Een mogelijk conflict dus. Nerefco heeft zich immers te houden aan de wet, in dit geval de 

Flora- en fauna wet. Binnen het kader van de wet zijn de werkzaamheden begonnen. Nerefco 

heeft folie geplaatst om te voorkomen dat de meeuwen ter plaatse gaan broeden.  

Hierover is in de media commotie ontstaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat de politie een 

onderzoek heeft uitgevoerd naar mogelijke overtreding van de wet. Na afronding van het 

onderzoek heeft de politie gerapporteerd dat er geen overtredingen zijn geconstateerd.  

 

Eerste Toertocht Nerefco Wielerclub 
   

Na een periode van voorbereidingen zoals het oprichten van een wieler-peevee en het zoeken 

van sponsoren, was het zondag 6 mei dan eindelijk zover, de eerste toertocht van de wieler-

peevee was daar. 

 Na wat aan- en afmeldingen zijn in totaal 14 mannen en een vrouw aan de toertocht naar 

Zeeland begonnen. Maar eerst werd er in de Nerefco kantine koffie gedronken en bijgepraat 

over de snelheid. Daarbij was men al aan het kijken naar de benen van elkaar om te zien of er 

echte grootheden bij zaten. Om 10.00 uur vertrok de groep in de hoop rond 12.00 uur Renesse 

binnen te rijden. Dat we eindigden met 13 mannen en een vrouw was puur te wijten aan 

materiaal pech, het advies is dan ook: spullen nakijken voor vertrek. 

 Dat de eindstreep werd gehaald, was voor sommigen al een hele prestatie, zeker doordat de 

wind ons niet meezat (in wielertermen: pal tegen). Dit betekende uiteraard dat de terugweg 

makkelijker ging en het kwartje voor de telefoon niet nodig was om het thuisfront te bellen. 

 Na het nuttigen van een welverdiende appelpunt en een bak koffie kwam voor de terugreis de 

moed er weer een beetje in. Na het schieten van wat foto’s voor het tuisfront waren we binnen 

1,5 uur weer terug op de Nerefco site met een keurige afstand van 103,84 km op de teller. Een 

geval van pech was dat op 1 km voor de eindstreep iemand zijn regenjas verloor die 

vervolgens in zijn achterwiel belande. Het koste hem een band. Uiteindelijk werd er in de 

kantine door diverse toppers nog nagepraat. Het werd al snel duidelijk dat we dit vaker 

moesten doen.  

 

Stadis en Ionol Project 
  

Eindelijk is de kogel door de kerk, dit jaar nog krijgt de afdeling Oilmovement een nieuwe 

Stadis en Ionol skid. Dat betekent dus geen "gedoe" meer met vaten en product mengen met 

kero. Drum 108 en 109 zijn dan verleden tijd, deze worden na het in gebruik nemen van de 

nieuwe skids direct afgebroken. De nieuwe skids gaan werken met puur product, dus 

kwalitatief een verbetering maar ook het vervangen van de containertjes is simpel, en kan dan 

zonder knoeien. Het systeem zal volledig getraced worden zodat men ook daar geen omkijken 

meer naar heeft. Het zal dicht bij het huidige injectie punt achter sub E gebouwd worden. 

Dank zij het vast houdende initiatief van enkele Oilmovement operators, de hulp van project 

manager Peter Wattel en de engineers van Jacobs komt er weer een stukje verbetering van 

werkomstandigheden in Oilmovement. 
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13.  Een reis naar een onbekend gebied in India 

 
Door Marijke van den Bos  

 
“Orissa, waar ligt dat” vraagt m’n vriendin, en na enig nadenken “is het niet iets met rijst?” 

 

Een aantal jaren geleden was er een reclame op TV waarin een bekende Nederlander 

(Boudewijn Büch), staande in de rijstvelden, vol trots een pakje Orissa-rijst omhoog hield. 

Ja, naar dat gebied gaan we toe, maar niet om de rijst. 

In de prospectus van Sawadee staat een prachtige vrouw afgebeeld met erboven als titel 

“Orissa, inheemse stammen en heilige steden”. De tekst noemt een tocht naar de Adivasi, de 

oudste stammen van India die nog ver van de bewoonde wereld in de heuvels en berggebieden 

wonen. Ze moeten er kleurrijk en bijzonder uitzien. Als we de reisbeschrijving lezen zijn we 

verkocht. 

 

Met de trein en later met een busje reizen 

we van Kolkata, zoals Calcutta 

tegenwoordig heet, eerst naar het Nationale 

Park Bhittarkanika. Sinds 1975 zijn de 

uitlopers van de rivier de Brahmani een 

beschermd gebied vol zijarmen, 

waterlopen, mangrovebossen en… 

krokodillen.  In een houten bootje varen we 

urenlang door de vele kreken. Kleine 

blauw-witte vogels voeren een pirouette uit 

vóór onze boot. In de bomen krijsen apen. 

Verder horen we alleen het getjoek van de 

motor. Dán zien we ze liggen aan de oever, 

lange grijsgeschubde krokodillen, doodstil, onbewegelijk. Eén glijdt er geruisloos en soepel 

het water in. 

In het park is een afgesloten kweekvijver voor krokodillen. Een ranger pakt er een beet, hij is 

ongeveer 60 cm en al 15 jaar oud. Dat het hier niet helemaal ongevaarlijk is, lezen we op een 

bord bij een grote open vijver: enkele jaren geleden is hier een ranger door een krokodil 

gegrepen. Niet helemaal gerust loop ik ’s avonds met m’n zaklamp terug naar ons 

onderkomen in een betonnen gebouwtje. 

 

We reizen verder. Nu naar Bhubaneshwar, 

de hoofdstad van Orissa. Ooit, in de 4e 

eeuw, stonden hier honderden tempels. Nu 

zijn er nog enkele tientallen over,  van 

onder tot boven prachtig versierd met 

beeldhouwwerk.  

 

Onze 13-daagse wandeltocht begint. Het 

busje brengt ons uren rijden over 

hobbelige zandwegen naar een afgelegen 

dorpje. Behalve onze reisbegeleider gaat 

Rashmi mee, onze Indiase gids en twee 

koks die voor ons zullen koken.  Hier 

zetten we, aan de rand van het dorp, onze 
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tenten op. Wild kamperen, heet het. 

Sanitair is er niet.  

 

“Om half 7 staan we op, om 7 uur is het 

ontbijt, dan kunnen we om half 8 gaan 

lopen”zegt Rashmi. Zo gaat dat elke 

dag, nee, “vakantie” kun je dit niet 

noemen! 

Wat is het ’s morgens mooi. De bergen 

nog grijsblauw, nevelig. De dauw op de 

bladeren glinstert in de zon. We ruiken 

een houtvuurtje, we horen het 

regelmatig geklop van het rijst-

stampen, een haan kraait, ’t is nog 

lekker fris buiten. Uren lopen we over smalle zandpaadjes, over dijkjes, langs dikke 

mangobomen, soms een klimmetje naar een afgelegen dorp. Rashmi gaat voorop. Bij elk dorp 

begroet hij als eerste de hoofdman voordat wij met onze camera’s het dorp inlopen. Rashmi 

spreekt niet alleen het Oriya, de taal die in Orissa gesproken wordt, maar ook de talen van de 

verschillende stammen. 

“Maak eerst kontakt met de mensen” drukt hij ons op het hart, “ga niet gelijk met je camera 

voor hun neus staan”. We begroeten de mensen met “namaskaar”, onze handen voor ons 

gezicht gevouwen. Het betekent: “ik groet het goddelijke wat in u is”. We lachen  naar de 

mensen, we maken grapjes met de kinderen, en als we een gemaakte foto aan hen laten zien 

(wat is digitaal toch makkelijk!) dan is het ijs gebroken. 

 

Hun dorpen zijn langgerekt. Aan weerszijden van de 

brede middenstrook staan de lemen huizen met hun 

daken van rijststro. De okerkleurige hutten zijn vaak met 

rijstpasta beschilderd :  olifanten, bloemen, geometrische 

figuren.  

In de middenstrook ligt gierst te drogen. Een oude vrouw 

jaagt de kippen weg, een jong zwijntje scharrelt rond. 

Een meisje in een goudgele sari houdt in haar linkerhand 

een zware houten stamper en laat die neerkomen in een 

holletje gevuld met rijst. Haar rechterhand schuift er 

telkens nieuwe korrels in. Er staat een offerplaats, lemen 

muurtjes om een 

verhoging waarop een 

pot met een 

geneeskrachtige plant. 

Aan een lange tak hangt 

een slinger afrikaantjes 

en een dood vogeltje. Wat is er veel te zien, en niet alles 

begrijpen we. 

 

De bus brengt ons om de 2 dagen naar een ander gebied waar 

we weer prachtige wandelingen maken.  We zien de 

verschillende stammen, de Desia Khond, de Gadaba, de 

Mahali, elk met hun eigen taal, en als klapstuk de Gonda. De 

vrouwen van deze stam dragen alleen een lendendoek. Hun 

borsten zijn bedekt met lange kleurige kralenkettingen, ze 
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hebben het haar afgeschoren en een “mutsje”van kralen bedekt hun hoofd. Enorme oorringen 

bungelen langs hun gezicht, en om hun hals dragen ze 5 à 6 zware bronzen spangen. We zien 

ze lopen, soms 15 km, om naar een markt te gaan. Op blote voeten, op het hoofd manden met 

bananen, papaya’s, tabaksbladeren, soms een zak met graan. Ze zijn sterk en tanig. De 

mannen zijn jagers, soms nog met pijl en boog. Zelfgestookte drank maakt hen agressief, we 

mogen ze niet fotograferen. 

Dagenlang reizen en wandelen we door het binnenland van Orissa, en dan is het tijd om 

verder te gaan. 

 

In Puri staat de Jagannath tempel, een van de vier heiligste plaatsen in India. Wij, als niet-

hindoes mogen er niet in en kunnen hem alleen vanaf een dakterras bekijken.  

30 Kilometer buiten Puri staat de beroemde zonnetempel van Konark, gebouwd in de vorm 

van een strijdwagen met 7 paarden en 24 wielen. Elk wiel heeft een diameter van 3 meter! 

Van onder tot boven is de tempel versierd met prachtig verfijnd beeldhouwwerk. 

 

En zo loopt onze 

reis ten einde.  

 

Rijst, daar begon ik 

mee…. ook dát 

hebben we veel 

gezien: droge, 

stoppelige 

rijstvelden, de oogst, 

het handmatig 

dorsen en wannen, 

de “hooi”bergen-op-

pootjes, maar ook de 

nieuwe aanplant 

voor een tweede 

oogst. 

 

“Je hebt zeker wel 

veel rijst gegeten” 

vraagt mijn 

vriendin. Ja, dat kan 

ik beamen: twee 

keer per dag, 28 

dagen lang. 

Voorlopig maar 

weer pasta en 

aardappels. 

 

Marijke van den Bos  

De Wilgen 

dec.06/jan 07   

 

 

 
        Tattoo-faced Desia Khond vrouw 
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Dankbetuiging 

 
Directie, Bestuur en vrienden. 

 
De leegte bij het overlijden van mijn lieve vrouw Babs is een zeer grote klap voor 
mij en kan ik moeilijk aanvaarden. 

 
Maar zoveel betrokkenheid, blijken van medeleven bloemen en niet te vergeten de 
vele condoleance kaarten verzachten het verdriet en vergroten de moed om verder 
te gaan. 

 
Met vriendelijke groet, Gerard Koster 

 
 

 

 

14.  Personalia 
  

 Met Nerflex   :  Mei 2007 J. Augusteijn 

    W.N. Hoogerheide 

    H.J.P. van Opstal 

  

   Juli 2007 A. Bos 

    C. Klerk 

    H. Hobo 

    C.A. Klop 

    C.P. Aldus-van Wetering 

    

 Met Pensioen : Juli 2007 H.J. Boek 

    J. Paris   

    C. van Everdingen 

    E. le Noble 

 

Overleden: 21 april 2007, de heer A. van der Kaai, in de leeftijd van 75 jaar. 

  25 mei 2007, de heer J.B.M. Schmitz, in de leeftijd van 63 jaar. 

  15 juni 2007, de heer F.H. Meiburg, in de leeftijd van 76 jaar. 

 

 

 
De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 oktober 2007. 

 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 oktober aan: 
 

Redactie Seconer-nieuws 
 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne  

e-mail: redactie@seconer.nl 
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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 

 voorzitter@seconer.nl  secretaris@seconer.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 

 administratie@seconer.nl wimnellblok@live.nl  010 4851692 

         pensioen@seconer.nl 

Piet Bout   Gerrit Kamperman  

 Redactie Seconer-nieuws IT specialist 

 Hoefweg 4a   Kraanvogelhoek 12 

 3233 LG Oostvoorne  3201 HE Spijkenisse   

 0181 482927   0181 626506    

redactie@seconer.nl  info@seconer.nl   

         

Huib Marsman  Piet van Kessel  CONTACTPERSOON 

IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws PERSONEELSZAKEN 

redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80  A.N. van Seeters 

Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  Doorgeven van mutaties 

4325 BW Renesse  010 5016851   Telefoon 0181 259785 

0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net Postbus 1033 

hmarsman@zeelandnet.nl     3180 AA Rozenburg 

     

         HUISBEZOEK 

          Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 

 

Stichting Pensioenfonds Nerefco 

           Postbus 9261, 1006 AG Amsterdam, Telefoon 020 607 27 17 

Groeps e-mail: pensioenfonds_nerefco@achmea.nl 

www.pensioenfondsnerefco.nl 

Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346 

   

 Stichting Pensioenfonds BP   Pensioenfonds Chevron/Texaco 

 Telefoon 020 4266310   Telefoon 030 2579696 

 e-mail: info@pensioenfondsBP.nl  e-mail: chevrontexaco@nl.fortis.com 

 www.blueskygroup.nl  

 

 

mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:pensioen@seconer.nl
mailto:redactie@seconer.nl
mailto:info@seconer.nl
mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:hmarsman@zeelandnet.nl
mailto:pensioenfonds_nerefco@achmea.nl
mailto:info@pensioenfondsBP.nl
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Spelregels voor de Reünie 

 
Afhankelijk van de locatie, waar het evenement plaats vindt, kan 

het soms noodzakelijk zijn om een maximum te stellen aan het 

aantal deelnemers. In zo’n geval zal de regel “Wie het eerste 

komt, het eerste maalt” gelden. Schrijf dus z.s.m. in! 

 

Echtgenoten en vaste partners van Seconer-leden hebben dezelfde 

rechten als Seconer-leden t.a.v. het bezoeken van een reünie, 

uiteraard met in achtname van het bovenstaande. 

 

Alleenstaande Seconerleden mogen één vriend(in), kennis of 

familielid als ‘introducé’ meenemen. Dit dient duidelijk aangegeven 

te worden op het inschrijf-formulier. 

Indien het maximaal aantal deelnemers overschreden wordt, zullen 

deze introducés, als eerste, van de deelnemerslijst worden geschrapt. 

 

Het bestuur van Seconer heeft het recht om een inschrijving van een 

introducé te weigeren. Betrokkenen zullen hierover door het bestuur 

op de hoogte worden gesteld, daarbij zal de reden worden aangeven. 
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2007 

                  
Ik kom naar de Reünie in Restaurant  La Campagne (Bernisse) Geervliet     

op vrijdag 12 oktober 2007 
 
 
                

Naam:  Dhr/Mevr/Mej  ……………………………………   Voorl.………….……     

 

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

 

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

 

Telefoonnummer: ………………………… 

 

Hieronder aangeven wat van toepassing is (rondje zwart maken). 

 

Ik kom    - Alleen  - O       - met mijn Partner  -  O        - met een Introducee  -  O 

 

Naam van Partner/Introducee :  Dhr/Mevr/Mej ………………………………….. 

 
Dieet, indien van toepassing, hieronder aangeven ( rondje zwart maken). 

 

Diabetes – O               Zoutarm – O               Vegetarisch – O 

 

 

 

Handtekening …………………………………... Datum …………………………… 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dit formulier VÓÓR  15 september 2007  opsturen naar:   H.M. Marsman 

        Zeelelieweg 12 

        4325 BW   Renesse   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      LET OP !!! 

 

• Inschrijfformulier  volledig invullen en ondertekenen s.v.p. 

 

• Indien U verhinderd bent, dient U een bericht te sturen, eveneens naar                      

H.M. Marsman, en wel VOOR 1 oktober 2007                                                                 

( Briefje, e-mail (hmarsman@zeelandnet.nl) of telefoon 0111-463654) 

 

• Indien U niet op tijd een bericht van verhindering stuurt zijn wij helaas genoodzaakt 

om  € 10.00 in rekening te brengen. 

 

mailto:hmarsman@zeelandnet.nl

