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Seconer reünie 2011 

 

Meld je aan en bezoek het leukste  
 

waterpark van Nederland 
 

Zoals we in ons vorige nummer al hebben aangekondigd, zal het Deltapark Neeltje 

Jans dit jaar een belangrijke rol spelen tijdens de Seconer reünie die plaatsvindt 

op vrijdag 23 september. Er zal ons die dag een gevarieerd programma 

worden aangeboden waarvoor de gasten van Seconer zo rond 13.30 uur in 

het restaurant van het park worden verwacht. Koffie en thee staan dan klaar 

waarbij een lekker stuk huisgemaakte appeltaart wordt geserveerd.  

 
Deltaplan 
Na de koffie wordt het Seconer gezelschap uitgenodigd om plaats te nemen in de filmzaal van het 

park. Een deskundige gids verzorgt daar een inleiding over de Deltawerken waarna de vertoning van 

de film ‘Delta Finale’ zal plaatsvinden. 

Wat ging er vooraf aan Neeltje Jans? Al voor de Ramp van 1953 bestaan er plannen voor de afsluiting 

van de zeearmen. De watersnood versnelt echter de planvorming en uitvoering. In 1955 ligt het 

Deltaplan op tafel. Volgens het Deltaplan worden de belangrijkste zeegaten in het Zuidwesten van 

Nederland afgedamd. Alleen de open zeeverbindingen met Rotterdam en Antwerpen moeten 

gehandhaafd blijven. Naast het vergroten van de veiligheid is ook een verbetering van de 

zoetwaterhuishouding een doelstelling van het Deltaplan. In 1957 wordt de Deltawet door het 

parlement aangenomen.3 
r 2011 
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Stormvloedkering 
 

Bij een bezoek aan Deltapark Neeltje Jans mag 

een bezichtiging van de Stormvloedkering 

natuurlijk niet ontbreken. Zeeland ligt voor een 

groot deel op of onder de zeespiegel. In 1953 

waren de dijken slecht en laag. De kans op een 

overstroming was toen 1 x per 80 jaar. Dankzij 

de stormvloedkering is die kans nu minder dan 

1 x per 4.000 jaar. Na afloop van de film 

krijgen we de kans om dit bouwwerk van 

binnen en buiten te bezoeken. Onder 

deskundige leiding van een gids bezoeken we  

de Stormvloedkering. Daartoe wordt het 

gezelschap tijdelijk in kleine groepen gesplitst. 

Beton met een garantie van 200 jaar omringt 

ons, stalen deuren van 45 meter breed 

verheffen zich en het getij raast onder ons 

door. Voorafgaand aan de rondleiding is een 

kort bezoek aan de tentoonstelling over de 

ramp van 1953 mogelijk. 

 
Nationaal park  
 

Na de rondleiding over de Stormvloedkering 

kan een bezoek worden gebracht aan het 

Aquariumgebouw en staat ons een exclusieve 

rondvaart over het Nationaal park De 

Oosterschelde te wachten. Klokslag 16.30 uur 

worden de trossen van het schip losgegooid en 

begint de rondvaart door dit prachtige 

natuurgebied. Er is rekening gehouden met het 

gegeven dat het Seconer gezelschap inmiddels 

toe is aan een versnapering. Bij aankomst op 

het schip staan drankjes en hapjes voor ons 

klaar. 

 

Buffet 
 

Traditie getrouw is het hoogtepunt van elke 

Seconer reünie het buffet dat aan het einde van 

de dag wordt geserveerd, ook deze keer is dat 

niet anders. Het zal die middag rond half zes 

zijn wanneer ons schip de haven van Neeltje 

Jans binnenloopt en we ons begeven naar het 

restaurant van het Deltapark. Een uitgebreid 

“Waterland Buffet” staat dan op ons te 

wachten waarbij voor ieders smaak wel iets 

speciaals te vinden is. Uiteraard gecompleteerd 

met een passend drankje en afgesloten met een 

overheerlijk dessertbuffet, bestaande uit 

diverse kaassoorten en fruitsalades. Inmiddels 

is het dan negen uur in de avond, een naar we 

hopen geslaagde en vanouds gezellige reünie 

loopt dan teneinde.  

 

Inschrijving 
 

U kunt op twee manieren inschrijven voor de 

reünie: 

 

• Ten eerste via onze website 

www.seconer.nl. Op de homepage 

klikt u op Contact en vervolgens 

klikt u op Aanmelden reünie 2011. 

Nadat u het formulier volledig hebt 

ingevuld sluit u af door te klikken op 

Indienen. 

• Beschikt u niet over Internet dan treft 

u op de laatste pagina van deze 

Seconer-nieuws zoals gebruikelijk het 

inschrijfformulier aan. 

 

Houdt er in verband met uw vakantieplanning 

rekening mee dat uw  

 

aanmelding vóór 1 september 2011 
 

bij Piet Timmers binnen moet zijn, dit met het 

oog op een zorgvuldige registratie en een 

goede voorbereiding van de reünie. Zoals 

gebruikelijk zullen de aanmeldingen in 

volgorde van binnenkomst worden behandeld, 

volgens het beginsel “wie het eerst komt het 

eerst maalt” en vol = vol. Aanmeldingen die na 

1 september binnen komen zullen niet meer in 

behandeling worden genomen. Een ieder die 

zich heeft opgegeven zal voor 15 september 

van Piet Timmers een bevestiging ontvangen. 

http://www.seconer.nl/
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Met eigenvervoer naar Deltapark 
Neeltje Jans 
 

Zoals reeds eerder aangegeven gaan we er 

vanuit dat u de reis op eigen gelegenheid kunt 

maken. Het Deltapark beschikt over een ruime 

parkeerplaats die voor de bezoekers van de 

Seconer reünie gratis toegankelijk zal zijn. Bij 

aankomst trekt u een inrijkaart waarna de 

slagboom open gaat, de kaart heeft daarna 

geen waarde meer. Na afloop van de reünie 

ontvangt u bij vertrek een uitrijpenning 

waarmee het Deltapark kan worden verlaten.  
 

Komt u vanuit de Randstad: volg dan 

Rotterdam-Beneluxtunnel of Brienenoordbrug. 

Daarna richting Zierikzee (A15-A29-N59). Na 

Zierikzee richting Burgh-Haamstede. Voor 

Burgh-Haamstede neemt u de afslag 

Westenschouwen/Middelburg (N57). U volgt 

de borden Neeltje Jans en daarna de borden 

Deltapark. 
 

Vanuit Brabant en omgeving Antwerpen: volgt 

u richting Bergen-op-Zoom. Op de A58 volgt 

u richting Middelburg/Vlissingen. Bij Goes 

volgt u de borden Neeltje Jans. Op Neeltje 

Jans volgt u de borden Deltapark. 
 

Wanneer u tijdens de rit een navigatiesysteem 

gebruikt, adviseren wij u de Faelweg in 

Vrouwenpolder aan te houden. 

 
Tot slot 
 

Het Seconer bestuur hoopt weer op uw 

aanwezigheid te mogen rekenen en wenst u op 

voorhand een gezellige reünie 2011. Hebt u 

naar aanleiding van het geschetste programma 

of de overige informatie nog vragen, neem dan 

contact op met een van de bestuursleden. U 

vindt de telefoonnummers en e-mail adressen 

achter in dit blad.  
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2.  
 
 

 

BP Pensioenfonds  
 
Door Piet Houtman 

 
Persoonlijk bericht 
 
In de eerste plaats wil ik graag Seconer bestuur en 

redactie bedanken voor de belangstelling en het 

plaatsen van het artikel in het vorige Seconer-

nieuws naar aanleiding van mijn ernstige ski 

ongeval in Oostenrijk in januari. 

 

Verder mijn hartelijke dank voor het medeleven en de aandacht die daarna van de lezers op 

gang kwamen in de vorm van telefoontjes, E-mails en kaarten. Ik heb het enorm op prijs 

gesteld! 

 

Inmiddels zijn de zaken aardig gestabiliseerd. Op 27 april werd ik ontslagen uit het Rijndam 

Revalidatiecentrum waar ik behoorlijk vooruit was gegaan, sneller dan de aanvankelijke 

inschatting van de artsen was geweest. Het was geweldig om na circa drie maanden 

ziekenhuisverblijf weer gewoon thuis te kunnen zijn. Wel volg ik nog twee dagdelen in de 

week poliklinisch therapie in het Vlietland Schiedam. Mijn linkerarm en hand functioneren 

nog niet helemaal zoals het zou moeten, maar er zit inmiddels goede vooruitgang in. 

  

Van 20 t/m 23 mei werd ik opgenomen in het Erasmus EMC om de schedel te repareren. Die 

operatie is prima gelukt zodat mijn hoofd de oude vertrouwde vorm weer heeft herkregen. Ik 

heb nu ook het gevoel dat zaken afgesloten zijn en ik weer met een nieuw leven mag 

beginnen. Het lijkt er op dat er geen grote negatieve gevolgen zullen overblijven. Dat is na 

het gebeuren een zegen en vooral een groot wonder. Ik hoop u dan ook op de komende 

Seconer reünie van 23 september weer in gezondheid te mogen ontmoeten. 

 

 

Pensioenzaken 
 
Het zal duidelijk zijn dat pensioenzaken de afgelopen maanden buiten mijn gezichtsveld 

lagen. Over belangrijke zaken zoals indexaties ontvangt u direct van het pensioenfonds 

bericht. Ik verwacht zelf dat ik na de zomervakantieperiode mijn bestuurstaken binnen VOBP 

en het BP pensioenfondsbestuur weer zal kunnen oppakken. Ik zal u dan ook graag in de 

toekomst via Seconer-nieuws weer op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen op 

pensioengebied. 

  

phoutman@kabelfoon.nl -  Telefoon  010 5910394 
 

 

mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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Wat niet hoeft, is niet verboden ! 

 
Nadat in 2009 het BP pensioenfonds had aangekondigd dat alle deelnemers op korte termijn 

een “Uniform Pensioen Overzicht”, een zogenaamde UPO, zouden ontvangen, heeft Nico 

ter Horst in zijn hoedanigheid als voorzitter van Seconer contact opgenomen met Huib Poolman, 

zijnde voorzitter van de Vereniging van gepensioneerden Chevron/Texaco. 

 

Nico stelde hem de volgende vraag: 

 

“Wanneer ontvangen deelnemers aan het Chevron/Texaco pensioenfonds 
een UPO?” 

 
Ook na lang wachten kreeg Nico daarop geen antwoord. 

 

Vorig jaar, na ontvangst van de eerste UPO van het BP pensioenfonds, gedateerd 1 januari  

2010, heeft Nico telefonisch contact opgenomen met het Chevron pensioenfonds. Wederom met 

de vraag “Wanneer krijgen we onze Chevron UPO?”  

 

Maar ook deze keer werd niets over een Chevron/Texaco UPO vernomen. 

  

Naar aanleiding van de recente UPO van BP, gedateerd 1 januari 2011 heeft Nico eind mei van 

dit jaar maar weer eens een mail gestuurd naar het Chevron Pensioenfonds. Ook deze keer met 

de vraag “Hoe zit het nou met onze UPO?” 

 

Tot zijn grote verrassing kwam er deze keer snel een antwoord en dat luidde: 

 

“Gepensioneerden krijgen geen UPO, dat hoeft niet volgens de 
 pensioen wetgeving !” 

  
Teleurgesteld en bedroefd over zover onwil heeft onze Seconer voorzitter daarop geantwoord: 

 

“Wat niet hoeft, is niet verboden !” 
  

Die laatste opmerking heeft kennelijk indruk gemaakt. Een paar dagen later ontvangt Nico een 

mail met de mededeling dat het Chevron/Texaco pensioenfonds besloten heeft om in de maanden 

juli of augustus van dit jaar alle deelnemers van het pensioenfonds een UPO te doen toekomen. 

 

We zullen de ontwikkelingen in het Chevron/Texaco UPO-land nauwgezet in de gaten houden.  

  

 

 

 

Een man zegt tegen zijn vrouw : 

”Hoe heeft Onze Lieve Heer je in godsnaam zo mooi en tegelijk zo stom kunnen 

maken ? 

 

Zij antwoordt : 

“God heeft me mooi gemaakt om je aan te trekken en hij heeft me zo stom gemaakt 

om van je te houden.” 
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4. De Collectieve Zorgverzekering 
 

van de Stichting 
 

Verenigde Gepensioneerden Oliebedrijven 

 
Door Martin Berens 

 
Reeds een aantal jaren wordt er via de Stichting Verenigde 
Gepensioneerden Oliebedrijven een collectieve zorgverzekering via 
ONVZ aangeboden. 

 

In 2011 maken 967 verzekerden hier gebruik van. Om de drie jaar gaat onze verzekeringsmakelaar, 

Meeùs Assurantiën BV, de markt verkennen of er een betere of goedkopere verzekering op de markt is 

die dezelfde service en vergoedingen geeft als die van de ONVZ. Voorafgaand aan het 

marktonderzoek gaan wij met Meeùs in gesprek om onze wensen kenbaar te maken. 

 

Doorgaans worden hiervoor een aantal verzekeraars uitgenodigd om offerte uit te brengen voor ons 

verzekerden bestand. Dit aantal moet natuurlijk niet overschat worden. Op de Nederlandse markt zijn 

momenteel niet meer zoveel zorgverzekeraars actief. Velen zijn de afgelopen jaren gefuseerd of vallen 

onder ėėn holding zoals bijvoorbeeld Achmea. De Stichting wil nu de gepensioneerden nogmaals 

inlichten over de verschillende vormen van zorgverzekeringen. 

 

Sinds 1 januari 2006 bestaat de zorgverzekering uit een Basisverzekering die voor iedereen gelijk is. 

In deze verzekering is een verplicht eigen risico opgenomen van 170 euro (geldt voor 2011). Het 

verplicht eigen risico wordt ieder jaar weer aangepast. Onder de basisverzekering vallen onder meer 

huisarts, geneesmiddelen, specialistische hulp enz. De Basisverzekering kan worden afgesloten als een 

Naturapolis, een Restitutiepolis of soms als een mix van beiden. Bij een naturapolis heeft de 

verzekeraar contracten afgesloten met bijvoorbeeld ziekenhuizen, bepaalde specialisten, 

fysiotherpeuten enz.  

 
De naturapolis (N) 
 

De naturapolis is vergelijkbaar met het vroegere ziekenfonds. Uw zorgverzekeraar betaalt de 

rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder, bijvoorbeeld een ziekenhuis. Voor zorg kunt u gaan 

naar de zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het is natuurlijk 

mogelijk om naar een andere zorgaanbieder te gaan, maar in dat geval zullen mogelijk niet alle kosten 

aan u worden vergoed.  

  
De restitutiepolis (R) 
 

U kunt de restitutiepolis vergelijken met de meeste particuliere zorgverzekeringen. Hierbij is het 

mogelijk zelf een zorgaanbieder te kiezen. De nota van de zorgaanbieder zal eerst door uzelf moeten 

worden betaalt, alvorens u de kosten op basis van originele nota’s geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed 

(restitutie). Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder de afspraak maken dat de 

verzekeraar de nota direct betaald.  

 
De combinatiepolis (C) 
 

Zoals de naam al aangeeft, is dit een combinatie van de hierboven omschreven polisvormen. Met 

sommige zorgaanbieders zal de zorgverzekeraar contractuele afspraken hebben gemaakt en met 
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sommige niet. De wijze van declaratieafhandeling is dus afhankelijk van het feit of er een afspraak is 

gemaakt met een zorgaanbieder. 

 
Premieverschil 
  

Bij veel verzekeraars is de premie van de naturapolis lager dan de premie van de restitutiepolis. Dit 

komt omdat een verzekeraar, in geval van een naturapolis, contractuele afspraken heeft gemaakt met 

zorgaanbieders. Dit is niet het geval bij een restitutiepolis, waardoor de verzekeraar minder invloed 

heeft op de prijs van de zorg en dus op de te declareren kosten. Dit verschil bedraagt in de meeste 

gevallen enkele euro's per maand. 

 

De premie voor de basisverzekering bestaat uit een zorgpremie die iedereen betaalt als heffing op zijn 

inkomen (inkomens gerelateerde bijdrage). De SVB houdt op elk bruto AOW-pensioen 7,75% in 

als bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Daarnaast moet u ook nog een nominale premie betalen 

rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. 

 

Daarnaast kan een ieder zich extra verzekeren door middel van de aanvullende verzekering. Op deze 

wijze kunnen wijzigingen ingevoerd door het Rijk weer gedeeltelijk ongedaan worden gemaakt. Denk 

maar aan de fysiotherapeut enz. De premies hiervoor komen weer boven op de premies voor de 

basisverzekering. Voor sommige aanvullende verzekeringen hanteren de verzekeraars medische 

selectie. 

 

Tijdens een marktonderzoek gaat onze makelaar samen met het Stichting Bestuur bekijken of de 

offertes vergelijkbaar zijn. Zo wordt bekeken of het mogelijk is om zonder medische verklaring over 

te stappen enz. Het grote probleem is hier echter dat de verzekeraars pas einde oktober begin 

november hun premies bekend maken. Organisatorisch is het dan ook lastig om uiterlijk november bij 

al onze gepensioneerden een voorstel op de mat te hebben liggen. Daarnaast is elke 

verzekeringsmaatschappij verplicht om voor 15 november aan haar leden een offerte te doen. 

 
Bent u nu verplicht om mee te doen met deze verzekering? 
 

Nee, iedereen is vrij om zich aan te sluiten bij deze collectieve Zorgverzekering van de Stichting 

Verenigde Gepensioneerden Oliebedrijven. Net zo goed als iedereen vrij is om op het einde van het 

jaar, zelf te gaan onderzoeken welke verzekering voor hem of haar het beste is. Volgens de Wet moet 

u opzeggen vóór 1 januari en moet u weer verzekerd zijn vóór 1 februari van ieder verzekeringsjaar. 

 

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande, kunt u deze altijd kwijt aan Martin Berens. Graag via 

Seconer, dan weet ook het bestuur van Seconer dat u hun site met plezier leest. 

 

 

 

5. Pensioenspreekuren 
 

Er worden weer spreekuren gehouden op de volgende data: 

  

8 september, 13 oktober, 17 november, 15 december. 

Locatie: vergaderruimte 0.08 in het raffinaderijkantoor op de begane grond. Tijdstip: van 11.00 tot 

13.30 uur. 

 

Aan Willem de Boer kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken 

overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten e.d. Indien u gebruik wilt maken van één van de 

spreekuren dan kunt u bellen naar Marloes Smolders telefoonnummer 013-4623988. Er zal dan het 

exacte tijdstip met u worden afgesproken. 
 

Bestuur Stichting Pensioenfonds BP 
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6. 1967        Geschiedschrijving      2011  
 

44 jaar BP Raffinaderij Europoort in boekvorm 
 
Door Piet van Kessel 

 

De directe aanleiding tot het schrijven van 44 jaar historie van onze raffinaderij is de bouw van een 

nieuw administratiegebouw. Een architectonisch hoogstandje dat op veilige afstand van de raffinaderij 

gelegen is aan de D’Arcyweg. De vorderingen van de bouw van dit koepelvormige bouwwerk hebben 

we de afgelopen jaren in ‘Wij bij BP’ op papier kunnen volgen. Eindelijk is het dan zover, de bouw is 

voltooid en de kantoren zijn voor gebruik gereed. Op 28 mei j.l. vond bijna letterlijk de overstap plaats 

van de werkers in de kantoren naast de toegangspoort, naar de kantoren aan de overkant van de weg. 

Het oorspronkelijke administratiegebouw wordt hierdoor overbodig en zal in de toekomst mogelijk 

wel gesloopt gaan worden. 

 

Terugblik 
"Als dit roodstenen gebouw eens kon spreken" dacht Carlo Eijkels van de afdeling CPA, “dan zou je 

daar een boek mee kunnen vullen”. Bijna de hele populatie BP-ers plaatste achter deze rode voorgevel 

hun handtekening onder het arbeidscontract met BP, alvorens een helm en veiligheidsschoenen 

uitgereikt te krijgen. “Je gaat zo’n gebouw met andere ogen bekijken als je weet dat het gaat 

verdwijnen” vervolgt Carlo. “Bezie bijvoorbeeld eens de royale hal van de entree met zijn brede trap 

naar de directiekantoren. Deze hal  met zijn bijzondere verlichtigsarmenturen  was in 1967  een 

modern voorbeeld van een stroming in de binnenhuisarchitectuur. En, hebt u wel eens met aandacht 

naar het plafond van de kantine gekeken? Nee zeker, want dan viel de uitsmijter van je bordje. Dit 

plafond heeft voor zijn tijd een bijzondere constructie om een aangename akoestiek te creëren. Omdat 

geld in deze tijd geen grote rol speelde kon er een plafond van een paar honderd schuine platen 

geconstrueerd worden waaronder luide gesprekken en lachsalvo’s in een gedempte akoestiek werden 

omgezet. Vooral in de begintijd werd er onder dit ‘design’ plafond gratis en naar Engelse snit copieus 

gedineerd.”  

“Als herinnering aan de hal, kantine en andere 

aspecten van dit gebouw ga ik een fotoboek 

samenstellen” bedacht Carlo Eijkels. “Dan blijft 

in ieder geval de herinnering bewaard. Mijn 

fotoreportage maakte onverwacht een lawine aan 

reacties los bij de kijkers, er was geen houwen 

meer aan. Foto’s, anekdotes, BP jaaroverzichten 

werden me van alle kanten aangedragen. Er 

bleek vooral onder de ouderen een behoefte te 

bestaan aan een geschiedschrijving van het 

bestaan van onze raffinaderij in Europoort. Dit 

historisch overzicht zou natuurlijk een stijlvol 

openingsgeschenk kunnen worden bij de 

officiële opening van het nieuwe 

Raffinaderijkantoor bedacht ik toen.   

Snel handelen was geboden en het idee werd al gauw omarmd  met een budget voor een professionele 

schrijver. De ervaren journalist Andries Molengraaf (Maatschappij historicus, Erasmus Universiteit 

1994) gaat het boek samenstellen. Een buitenstaander als Andries moet het natuurlijk hebben van 

bewaarde BP archieven aangevuld met levende herinneringen van de werkers van het eerste uur. 

Molengraaf heeft al meer met dat bijltje gehakt en bijvoorbeeld een oorlogsgeschiedenis van 

Spijkenisse geschreven, samengesteld en opgediept uit vraaggesprekken met ooggetuigen.” Op 6 april 

j.l. werd een delegatie van het Seconer bestuur, aangevuld met een paar extra ‘ooggetuigen’ naar de 

BP filmzaal uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Tevens werd ons gevraagd, ideeën, 
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foto’s, verhalen en archiefmateriaal voor de schrijver aan te leveren. Dozen met foto’s, bladen en ook 

tekeningen van BP cartoonist Hans Koreman werden bij Carlo Eijkels gedeponeerd. Ondertussen 

werden voor zover mogelijk door de aanwezigen data en bijschriften bij de foto’s genoteerd. Alle 

aangeleverde foto’s zullen gedigitaliseerd in een speciale historische file bij BP CPA worden 

opgeslagen, beloofde Carlo Eijkels om deze voor het nageslacht te bewaren. 

 

Archief op zolder 
Dat er überhaupt nog iets over is van al die officiële foto’s en 

geschriften van de eerste decennia van de BP raffinaderij hebben we te 

danken aan Theo de Man en Aad van Biezen, ere wie ere toekomt. 

Want, tijdens de reorganisatieperiode van Nerefco wilde een toenmalig 

directielid wat ruimte scheppen in de filmcabine achter de filmzaal. 

Daar stonden namelijk 17 bananendozen met 100 filmrollen, foto’s en 

bladen danig in de weg. Secretaresse  Hennie Priester kreeg opdracht de 

dozen met inhoud naar de vuilverbranding van de AVR te laten 

afvoeren. Gelukkig was op dat moment Aad van Biezen de ‘Waste 

Coördinator’ bij Nerefco. Aad vond deze stap wel erg kort door de 

bocht en vroeg daarom aan Theo de Man of deze misschien nog een 

schap in het magazijn beschikbaar had om daar het archief op te slaan. 

Theo kreeg echter van zijn superieur hiervoor geen toestemming. Toen 

heeft de magazijnbeheerder ten slotte de hele handel zelf maar mee naar 

huis genomen. Na een tweede verhuizing vond ook mevrouw de Man ’t welletjes waarna tenslotte Piet 

Bout zich over de 17 bananendozen heeft ontfermd. Dank zij de tegenwoordigheid van geest en snel 

handelen van bovenstaande heren kunnen de samenstellers nu over ruim fotomateriaal beschikken bij 

het samenstellen van hun boek. 
 

Vervolgens ook hulde aan Piet Houtman die een 

paar jaar geleden een doos met de (bijna) 

volledige uitgaven van het raffinaderijblad 

Oliepoort aan de Seconer-nieuws redactie 

overhandigde. Dit eerste maandblad van onze 

raffinaderij was het geesteskind van Wim ’t Hart 

die samen met Aad van der Waal geschiedenis 

schreef over de jaren zeventig en begin van de 

tachtiger jaren. Een belangrijke bron voor Andries 

Molengraaf. 
 

Voor een ‘ooggetuigenverslag’ van de bouw en 

opstart van CDU 1 en CDU 2 is dankbaar gebruik 

gemaakt van het ijzeren geheugen van Aad van 

Staveren. Hij schudt namen en data als een PC uit zijn floppy mouw. Ook Piet Bout heeft nog 

levendige herinneringen aan die bijzondere tijd vol anekdotes en hard werken. Verder heeft de 

schrijver ook nog een paar oud BP’ers thuis opgezocht voor een interview in huiselijke kring. 
 

Op 18 mei j.l. kregen we de eerste resultaten van het zoek-, sorteer- en schrijfwerk van Andries 

Molengraaf te zien. De inhoudsopgave van het boekje was al gereed en werd aan het panel 

voorgelegd: 
 

1. 1967 Opening BP raffinaderij (CDU1&2) door Minister Luns 

2. 1975  Bezoek Joop den Uil aan de nieuwe units 3&4 

3. oliecrisis 

4. bouw FCCU 1982 

5. enz. 

In ongeveer 25.000 woorden op 100 tot 150 pagina’s zal 44 jaar groei en ontwikkeling van de BP 

raffinaderij worden samengevat. 

 

We zijn erg benieuwd ……….! 
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7. Gaan waar je gaat 
 
Door Rob van Breda 

 

“De windverwachting tot vanavond 20.00 hr; 

Wind zuidwest, kracht vier tot vijf. 

In de buien kan het oplopen tot kracht zes.” 

 
Aan het woord is de wachter van vuurtoren Ouddorp. Trouw voorziet hij ons via marifoonkanaal 

vijfentwintig, elk uur van een actueel weersoverzicht voor de scheepvaart. Mooi, maar voorlopig 

schiet het niet op. We willen juist naar het Zuidwesten en om nu met ons bootje daar recht tegenin te 

gaan varen zien we niet zo zitten. Niet dat de boot ‘t niet zou kunnen hoor….  Er is een Engels 

gezegde dat luidt; ‘Ships are all right, It’s the men in them’ En dat is bij ons ook het geval, de 

bemanning, man en vrouw, leeftijd 60+, passen ervoor om een dag tegen de golven in te gaan liggen 

hakken en ’s avonds stijf van het zout ergens aan te komen. We passen ons liever aan en gaan lekker 

de omgeving verkennen op onze vouwfietsjes. 

 Als het niet kan zoals het moet, 

moet het maar zoals het kan. We 

laten onze stemming er niet door 

bederven. Terwijl de regen gezellig 

op het kajuitdak tikt schenken we 

nog eens in en schrijf ik dit stukje. 

Dat het ook anders kan beleefden we 

een paar jaar geleden. We lagen met 

onze boot in een Engels haventje. 

Het was toen echt rotweer. Niet ver 

bij ons vandaan lag een Duits jacht 

zoals je dat wel vaker ziet. Duitsers 

varen meestal niet met hun familie. 

Ze hebben de gewoonte om met een 

aantal mannen een week ‘Hochsee’ 

zu segeln. Nur männer. Vrouwen en 

kinderen wagen ze daar meestal niet aan! Met kerels onder elkaar gaan we er eens flink tegenaan is 

daarbij de gedachte. Vaak wordt er dan gekozen voor een ambitieus doel. Een haven ergens ver weg 

want dat spreekt zo lekker tot de verbeelding. Wij lagen daar ook te wachten op beter weer want dat 

was op dat moment niet best. Het waaide hard met regelmatig regen. 

 

Ik raakte in gesprek met één van de Duitsers. Op sombere toon bevestigde hij me dat niet alleen het 

weer niet best was, maar ook de stemming bij hem aan boord er flink onder had geleden. Er heerste 

een regelrechte grafstemming. Hij was maar even gevlucht want de sfeer was daar niet te harden. De 

reden van de slechte stemming, zo bleek, was dat het doel van de reis door dat ‘verdammte slechtes 

Wetter’ niet was gehaald. Het oorspronkelijke doel was een haven in het Noorden van Engeland waar 

ze in de ‘Heimat’ al zo vaak, onder het genot van een goed glas bier, over hadden gesproken. In 

gedachten zouden ze dan met hun schip zee kiezen en met een mooie lopende wind in één ruk in een 

paar dagen en nachten naar die haven varen. De roerganger zou onderweg misschien ’s nachts aan het 

roer staande gezelschap worden gehouden door vrolijk meezwemmende dolfijnen en op een stralende 

ochtend zouden ze dan de haven van bestemming aanlopen. In gedachten hadden ze daar dan 

afgemeerd naast een lokale visser die net verse wilde zalm stond schoon te maken en deze in de 

aanbieding had. In de plaatselijke havenkroeg zouden ze gebroederlijk worden opgenomen in de kring 

van vaste stamgasten, met veel drank en gezang als gevolg. Na een paar fantastische dagen in het 

leuke oude stadje te hebben doorgebracht, zouden ze met een goed gevoel en een flinke voorraad 

Schotse whisky aan boord onder spinaker weer terug naar de Heimat zijn gevaren en om daar hun 
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reputatie van zeezeiler bevestigd te zien. Ze zouden het jaloerse toeluisterende thuisfront versteld doen 

staan met de door hen beleefde avonturen. 

 

Ja ja, de menselijke fantasie kent geen grenzen. Vooral als je met een aantal gelijkgestemden met een 

goeie fles op tafel aan het fantaseren slaat. En het was toch allemaal zo goed voorbereid. Er was een 

pilot met vaaraanwijzingen van het betreffende zeegebied aan boord. Zeekaarten waren aangeschaft en 

vooraf grondig bestudeerd, kortom alles was gereed. En nu…. nu ging het allemaal niet door en dat 

alles omdat die verrekte wind had besloten veel te hard en ook nog eens uit de verkeerde richting te 

gaan blazen. Het afgelopen traject was trouwens ook niet helemaal volgens plan verlopen. Twee 

bemanningsleden bleken daar ook niet zo zeevast te zijn geweest als eerst in de kroeg werd gedacht. 

Ze hadden onderweg al uitgebreid aan Neptunus geofferd. En nu zou het doel dus ook niet worden 

gehaald!! De reis was nu faliekant mislukt en als gevolg daarvan heerste er een meer dan gedrukte 

stemming aan boord….  Toen ik opperde dat het hier in deze haven toch ook best aardig was werd ik 

met enig onbegrip bejegend. Men bleek blind voor wat de ongeplande aangelopen haven had te 

bieden. Er was maar één haven leuk, dat was hun oorspronkelijke doel en dat was niet hier. De missie 

was mislukt ................  

 

Met een wat flexibelere instelling had het voor de Duitse heren best een leuke reis kunnen zijn, maar 

ja, het doel hé….. Met een auto lukt het meestal wel. Hard asfalt onder de banden en een pittig 

gaspedaal onder je voet en daar ga je. Met een bootje moet je het echter allemaal maar afwachten, 

want het is niet zo gauw goed. De windrichting en de sterkte, de golven, het tij, het moet allemaal een 

beetje meewerken. Verstandig is daarom je ambities niet al te hoog te leggen en altijd te gaan varen 

met een uitwijkhaven in het achterhoofd voor het geval dat de weergoden het voor die dag toch anders 

beslissen. Veertig mijl (circa 70 km) voor een dagtocht is vaak al heel mooi. Het onderweg zijn is toch 

uiteindelijk het belangrijkste en het te bereiken doel is van minder belang. Een onder zeilers min of 

meer bekend gezegde is dan ook; ‘Gaan waar je gaat en komen waar je komt.’ Zien waar je komt, 

klinkt nogal ongewis, maar soms levert het leuke onverwachte verrassingen op en dat vinden wij wel 

leuk. Als je ‘een beetje filosofisch’ terugkijkt op je eigen leven (wat toch ook een soort reis is) zul je 

toch toe moeten geven, dat het dáár vaak ook anders is gelopen dan je aanvankelijk zelf van plan was. 

Je had als jongen aan het begin van de reis zo je idealen en plannen maar het is in de meeste gevallen 

allemaal toch anders gelopen. Maar wat daar voor in de plaats kwam is toch ook bepaald niet slecht 

geweest! Een glanzende carrière bij een grote oliemaatschappij?  

 

Ja, terugkijkend hangt het leven van toeval aan elkaar. Het was meen ik John Lennon die ooit heeft 

gezegd; ‘Life is, what happens to you while you are planning to do other things’. In zijn geval was dat 

helemáál een profetische uitspraak. Voor de meesten van ons geldt het echter ook, voor mij in elk 

geval wel. 

 

Engelse zeilers, door ervaring wijs geworden, hebben hier een goed gevoel voor ontwikkeld. Zo zullen 

ze nooit in hun logboek vermelden; passage to (reis naar….) maar altijd ‘passage towards’ (reis in de 

richting van….). Zij beschouwen het kennelijk als het tarten van het noodlot om ‘s morgens in een 

officieel document als een logboek, vastleggen waar je ’s avonds zeker zult zijn. Nee, in de richting 

van, is al mooi genoeg en zo zijn wij ook vertrokken. Waar gaan jullie deze zomer naar toe? Was een 

veel gestelde vraag. O, richting Engeland antwoordden wij dan steevast want wij zijn ook bijgelovig. 

Zoals het er nu echter uitziet is het maar zeer de vraag of dat gaat lukken. We blijven het proberen 

maar met zuidwest vijf tot zes…… 

 

 

Weerbericht 
 

"Jij praat alleen maar over sex, verzin eens een ander onderwerp!" 

"Wat dan?" 

"Van mijn part over 't weer!"    

"Nou eh, ik wil wel weer........" 
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8. Lekker weg in eigen land 
 
Door Mijnie van der Hoek 

 

Museumboerderij van de Familie Paul in Oudenhoorn 
 

Beste lezers van Seconer, laat ik beginnen te zeggen 

dat ik er trots op ben een familielid te zijn van de 

familie Paul wiens boerderij ik u bij deze wil 

introduceren. Oudenhoorn ligt op het eiland Putten 

en is een klein mooi dorp grenzend aan de zeedijk 

van het Haringvliet. Van hieruit zie je een prachtige 

lichtval over het land. 
  
Aan de Molendijk 88 bevindt zich het privé-museum 

in de voormalige boerderij van de familie. Je ziet er 

een verzameling van het boerenleven van nog niet 

eens zo lang geleden. Een blik terug in vroeger 

tijden, toen de was nog door een wringer werd 

gehaald. Het land met de hand en met paard en 

wagen werd bewerkt. In de grote schuur staan de 

landbouwwerktuigen opgesteld zoals een 

“windmachine” die het kaf van het koren scheidt, 

een houten “verlosser” voor een koe, een 

“bokkenwagen”, een “arrenslee”, te veel om op te 

noemen. Je vind er ook veel boeken over de 

geschiedenis van de boerderijen op Voorne en 

Putten, ze staan netjes uitgestald in de authentieke 

woonkamer. 
 

Je kunt zitten op de pluche sofa in een woonkamer 

uit de vijftiger jaren met het eerste televisie toestel.  

Dit toestel kwam oorspronkelijk uit mijn ouderlijk 

huis. Wij hadden namelijk de 1ste TV in de straat, een 

Erres van 1952. Dit ouderwetse toestel heeft hier een 

goede bestemming, vooral om het aan de 

toekomstige generatie te laten zien, die dan gewend 

is aan HD- en Plasma TV. 
 

Wanneer u hier nog niet geweest bent, pak dan de 

fiets of de auto en laat uw kleinkinderen 

kennismaken met hoe het er nog niet zo lang geleden 

aan toe ging op het platteland. En heeft u nog 

spulletjes uit “grootmoederstijd” dan heeft dat daar 

een volwaardige bestemming met waarde en behoud 

voor de toekomst. 
 

Het museum is geopend de eerste zaterdag van de 

maanden april tot en met september van 10.00 tot 

16.00 uur. Voor groepen kunt u apart een afspraak 

maken. 

 

Adres: Fam. Paul, Molendijk 88 in Oudenhoorn, 

Telefoon 0181 461462 
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Bezoek aan de Biber Bunker 
 

In het duingebied van het Zuid Hollands Landschap, aan de Zandweg 79 te Oostvoorne, ligt 

verscholen tussen het groen de Biber Bunker. Dit bouwwerk, wat inmiddels een oorlogsmonument 

genoemd kan worden, is in de winter van 1942 – 1943 gebouwd als radarcommandopost voor de 

Duitse luchtmacht. Van hieruit werden acties ondernomen om geallieerde bommenwerpers op weg 

naar Duitsland te onderscheppen. De Biber is 

uniek in Nederland, zelfs in Europa. Het is de 

enige nog toegankelijke radarpost van de Duitse 

bezetter.  

 

Doel van de bunker 
 

“Biber” is de Duitse schuilnaam voor Bever en 

kreeg als bijnaam “De Stille Moordenaar”. 

Duitse radarstellingen, opgesteld in het 

duingebied met namen als Freya, Wassermann 

en Klein Heidelberg, signaleerden de 

gevechtsvliegtuigen van de geallieerden. Hun 

vlieglocaties werden doorgegeven aan de 

radarcommandopost in de bunker. Vervolgens 

gaf de commandopost deze informatie door aan 

de jachtvliegtuigen met als doel de Engelse 

bommenwerpers uit te schakelen.  

Je bezoekt verschillende ruimtes, waarvan de 

commandokamer het indrukwekkende 

hoogtepunt vormt. Vanaf een transparante 

landkaart op de “Seeburgtisch” werd d.m.v. een 

lichtbundeltje de positie van de geallieerde 

bommenwerper aangegeven. Met als doel deze 

te onderscheppen op de vlucht naar Duitsland. 

Vrijwilligers die de rondleidingen verzorgen 

weten u te boeien met interessante verhalen over 

de gebeurtenissen tijdens de oorlog. 

 

Feiten 
 

Verscholen in het duingebied tussen Hoek van 

Holland en Hellevoetsluis lagen 230 bunkers. 

Alleen al in de Biber Bunker van Oostvoorne 

werkten zo’n 60 man personeel. Als gevolg van 

de Biber zijn door de Duitsers tussen 1940 en 

1945 naar schatting 2000 gevechtsvliegtuigen 

uit de lucht gehaald. Na de oorlog deed de 

bunker tussen 1962 en 1989 dienst voor de BB, 

de toenmalige Bescherming Burgerbevolking. 

   

 
De foto’s geven een beeld van het interieur.  

 
 

Toegevoegde waarde 
 

Sinds 1996 is de bunker in het beheer van de Historische Vereniging Westelijk Voorne 

www.westelijk-voorne.nl. Het is belangrijk dat het verhaal en de rol van de bunker wordt bewaard 

voor heden en het nageslacht. Als u na de rondleiding door het mooie groen van de Oostvoornse 

http://www.westelijk-voorne.nl/
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duinen weer naar huis gaat, bent u onder de indruk van wat er tijdens de Duitse bezetting in het 

duingebied van Oostvoorne is gebeurd. 

 

U dient zich voor een rondleiding van ongeveer twee uur aan te melden bij de heer Wim Langendoen, 

Tel. 0181 – 484648. De rondleidingen vinden plaats op: 
 

woensdag 6 juli aanvang 19.30 

zondag 14 augustus aanvang 13.30 

woensdag 31 augustus aanvang 19.30 

zondag 11 september aanvang 13.30 

woensdag 21 september aanvang 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zuster Mary Ann die voor de thuiszorg werkte, was haar ronde aan het doen om aan 
huis gebonden patiënten te bezoeken toen haar benzine opraakte. Het gelukkige 
toeval wilde dat er een paar straten verderop een Texaco benzinestation was. Ze liep 
erheen om een jerrycan te lenen en wat benzine te kopen. 
 
De bediende vertelde haar dat het enige benzineblik dat hij had was uitgeleend, 
maar dat ze mocht wachten tot het was teruggebracht. 
 
Daar Zuster Mary Ann onderweg was naar een patiënt, besloot ze niet te wachten en 
liep terug naar haar auto. Ze zocht of er iets in de auto lag dat ze met benzine kon 
vullen. 
Ze liet haar oog vallen op de ondersteek die zij voor haar patiënten bij zich had. 
Altijd vindingrijk, droeg Zuster Mary Ann de ondersteek naar het benzinestation, 
vulde hem met benzine en droeg de volle po terug naar de auto. 
 
Terwijl zij de benzine in haar tank goot keken twee protestanten van de overkant van 
de straat toe. 
Eén van hen wendde zich tot de ander en zei: "Als-ie start, word ik katholiek!" 
 
Met dank aan André van der Meer 

mailto:w.langendoen2@kpnplanet.nl
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9.    “Achteruitkijkspiegel” 
 

 
 In deze "Achteruitkijkspiegel" een foto die naar de redenering van de Seconer redactie gemaakt moet 

zijn rond 1986, met als meest waarschijnlijke aanleiding, de destijds op de BP raffinaderij 

gebruikelijke jubileum viering van collega’s die respectievelijk vijf en tien jaar in dienst waren. 

Het leuke van zo’n foto is dat je de gezichten bijna altijd onmiddellijk herkent en er vervolgens 

allerhande herinneringen naar boven komen. Gaat het echter om de bijbehorende namen, dan wordt 

het al een stuk lastiger. De Seconer redactie moest bij het zien van deze foto de oude hersenen dan ook 

ernstig pijnigen. Maar in gezamenlijkheid zijn we toch een heel eind gekomen. 

 
Zo wist Klaas Kuipers zes van de acht jubilarissen te identificeren. Met behulp van een oude 

personeelslijst kon hij ook nog vertellen dat het om een jubileum bijeenkomst ging. Hoewel hij geen 

lid is van de redactie kon Aad van Staveren ons desgevraagd helpen bij het vinden van de naam van de 

derde man van rechts. 

 

Maar wat we ook probeerden, en aan wie we het ook vroegen, de naam van de man uiterst rechts 

konden we maar niet achterhalen. We wisten dat hij binnen Operations op de process units heeft 

gewerkt, de laatste jaren op de FCCU. Iedereen kent hem maar niemand die ons zijn naam wist te 

noemen. Totdat Aad van Staveren ons opnieuw te hulp schoot. Ook hij had nog een oude 

personeelslijst en met wat puzzelen kwam hij tot de conclusie dat het Ton Kupers moest zijn. En daar 

was de redactie het volledig mee eens. 

 

En dan nu, van links naar rechts op de foto, de acht namen: 

1    Arie Bos, operator Offsites, shift B. 

2    Kees Verpoort, operator Offsites, shift C en E, later dagdienst (brandweer). 

3    Kees Visser, operator Offsites, shift E. 

4    Andries Treffers, onderhoudsman E&I, later vertrokken. 

5    Sjoerd van der Staal, operator Offsites, shift A. Helaas te jong overleden.  

6    Gert van Luyk, Process Operator. 

7    Kees IJdo, operator Offsites, shift A, tegenwoordig dagdienst.  

8    Ton Kupers, Process Opareator. 
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10. 

Europoort Steiger 1 en 2 
 

Aangepast voor grotere schepen 
 
Door Klaas Kuipers 

 
Een poosje geleden zagen we een foto van de “British Explorer” op steiger 2. De foto is genomen in 

juli 1970 en het schip kwam in maart dat jaar van de werf. We mogen er vanuit gaan dat het haar 

eerste reis is geweest.  

 

Scheepsgegevens: Lang 326 meter, breed 48,77 meter en diepgang 19 meter. 

Laadvermogen 219.014 ton DWT en aangedreven door een stoomturbine van 

30.000 PK. 

Waterverplaatsing ongeveer 250.000 ton. 

  

Op de foto is te zien dat steiger 1 en 2 nog niet zijn aangepast voor schepen van die grootte. In 1965 

waren deze steigers ontworpen voor schepen van maximaal 165.000 ton DWT, met ongeveer 200.000 

ton waterverplaatsing. Wanneer deze schepen geheel zouden lossen kwamen ze te hoog voor het 

bereik van de laadarmen.  

 

Om dit op te lossen werden de slangentorens opgehoogd door er een 7 meter hoog vulstuk onder te 

plaatsen. Dit stuk heeft een ander profiel (DIN) dan de originele torens met een buizenconstructie. In 

de stijgleidingen van de laadarmen werd een even lang passtuk gezet. Om bij het manifold van 

geladen schepen te kunnen komen werden de buitenarmen van de laadbomen een paar meter verlengd. 

Als ik me goed herinner zijn deze modificaties uitgevoerd bij de Rotterdamse Droogdok 

Maatschappij. Met een drijvende bok zijn de slangentorens in hun geheel verwijderd en is het vulstuk 

eronder geplaatst. Gelijktijdig zijn de automatische Verhoef gangways hoger gemaakt. 

Om het grotere gewicht van de schepen beter over de steigers te spreiden werden extra palen met 

fenderborden geplaatst. Na deze aanpassingen waren de steigers geschikt voor schepen van 250.000 
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ton DWT of 300.000 ton waterverplaatsing. Ik schat dat de aanpassing heeft plaats gevonden in 1973 

of 1974, in ieder geval kort na 1972. 

  

We vonden ook een paar foto's van hijswerk aan deze 

steigers, maar die zijn genomen tijdens het plaatsen 

van de vier palen voor de blusmonitoren. 

 

Later volgden er schepen van 270.000 ton en ze 

zouden nog groter gaan worden. Gelukkig kon BP 

voor de grotere schepen later ook gebruik maken van 

MOT steigers. Een van de grootste schepen die we 

voor de wal hebben gehad is de Universe Ireland 

geweest. Afmetingen: Lang 345,3 m. Breed 53,3 m. 

Diepgang 24,82 m. en 331.825 ton DWT. Ze had 

gedeeltelijk gelost in Engeland en kwam voor Gulf bij 

BP een deellading crude lossen. Op de RAPL leiding 

zat een aftak, waarover Gulf de crude kon ontvangen. 

Er is iets over gepubliceerd in ons BP krantje, maar 

het viel op dat het Gulf logo op de schoorsteen van 

het schip was weg geretoucheerd. 

 

Wanneer de schepen hoog op het water kwamen te 

liggen gaf dat soms problemen met harde wind. Als 

het schip dan aan de benedenwindse kant van de 

steiger lag, hadden de winches moeite om het schip 

tegen de kant te houden. Met een Onassis tanker is het 

gebeurd dat deze van steiger 2 werd weggeblazen en 

wij de laadarmen steeds verder uit moesten draaien. 

In zo'n geval dreigde het gevaar dat je met slangentoren 

en al van de steiger werd getrokken. De gangway werd 

ook te kort, maar hing nog net met de onderkant op de 

railing van het schip. Een van onze collega's uit het 

laboratorium (Cor v.d. Vinden?) was aan boord en 

wilde er af. We hebben hem geadviseerd maar een 

poosje te wachten. Gelukkig kwamen er net op tijd 

sleepboten, die hielpen het schip weer tegen de steiger 

te krijgen. 

 

Een Noorse kapitein vertelde dat hem zoiets in Noord 

Afrika was overkomen. De slangentoren bleef met de 

slangen aan het scheepsmanifold zitten en hing tussen 

wal en schip. De kapitein kreeg de schuld en wij 

mochten raden wat ze met hem deden. In plaats van 

hem nam de politie zijn uniform mee. In de ogen van 

de politie stelde een kapitein zonder uniform niets 

voor! Het leek ons een sterk verhaal, maar misschien 

dat één van de collega's zich iets herinnert. Het schip, 

de “Angel”, lag aan steiger 2 geladen met crude op 

vertrek, maar het was potdicht van de mist. 

Ondergetekende kwam aan boord om de 

ladingdocumenten te brengen. Het moet daarom tussen 

1978 en 1980 zijn geweest. 

 

Incidenten met tankers hadden tot gevolg dat er steeds meer regelgeving kwam. BP eiste dat er tussen 

haven bodem en schip 5% van de diepgang als ruimte over bleef. Dat hield in dat schepen die alleen 

over hoog water naar binnen konden ook zo snel mogelijk moesten beginnen met lossen. In de trog 
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naast steiger 1 en 2 was de gegarandeerde diepte 22,65 m onder NAP. Na het weggraven van de dam 

tussen het Beer- en Hartelkanaal liep er over hoog en laag water een behoorlijke stroom voor de 6e 

Petroleumhaven. Er werd aanbevolen bij de steigers benaderingsdetectie te installeren. Daardoor kon 

je bij schade aantonen dat het schip te snel tegen de kant was gekomen. Het is ongetwijfeld een 

prachtig hulpmiddel voor de loods, maar je kon het schip er niet mee tegenhouden. Daarom werd er 

gekozen voor extra sleepboten bij een waterverplaatsing die de 300.000 ton overschreed. 
 

Gelukkig is het op steiger 1 en 2 niet vaak mis gegaan. Een keer een Onassis tanker, die een gaatje in 

het achterschip voer tegen een van de opliggers, waar de leidingen op rustten. Ongeveer op dezelfde 

plek voer een duwbak een deuk in een leiding. Een Esso-tanker raakte de kop van steiger 1 en 

veroorzaakte schade aan het houtwerk en beton dat rond de meerhaken zit. Ook raakte er een 

binnenschip verwaaid tegen de loopbordessen naar de steigerkop. Gelukkig bleef het loopbordes 

hangen aan de brandblusleiding. Om dat in de toekomst te voorkomen werden er extra palen met 

horizontale liggers naast gezet. Vorig jaar is al het oude fenderwerk aan steiger 1 en 2 vervangen. Na 

meer dan 40 jaar trouwe dienst was dat hard nodig. 
 

Met dank aan Wout van der Zwan, die wat gaten in mijn geheugen wist te dichten. 

 
 

 
Op het verhaal over de ”Christos Bitas” ontvingen we de volgend reactie. 
 
Hallo Klaas 
 

Ik heb dat verhaal van jou over “The Christos Bitas incident” gelezen in de Seconer. 
De British Dragoon heeft inderdaad de lading van de Bitas bij ons gelost, ik was op die dag zelf 
op wacht. 
Ik weet wel dat de Dragoon een drank verbod had tijdens de hele klus, maar dat heeft de 
bemanning op steiger 5 weer ingehaald, want ze hadden de Christos helemaal leeggehaald.  
Ik weet niet of jij Frans Muller nog wel eens ziet maar die zou er misschien nog meer van kunnen 
weten want dat was toen al de vertegenwoordiger van de Raffinaderij bij BP Londen. 
Ik hoop dat je aan deze informatie wat hebt. 
 

Groeten van Eef Kleine 
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11. Licht in het donker (15) 
 
Door Nico ter Horst 

 

Hoge torens in lage landen 
 

Met de Argandse lampen en parabolische lichtkaatsers, maar vooral met de lenzen van Fresnel, brak er 

een geheel nieuw tijdperk in de geschiedenis van de kustverlichting aan. Met deze vindingen werden 

de mogelijkheden beter om de lichten hoger te plaatsen, omdat het transport van de zware gewichten 

langs de trappen naar boven minder problemen opleverden. 

 

Ook in Nederland werden door de uitvinding van de Fresnel-lens plannen gemaakt voor hoge 

vuurtorens. Deze werden als eerste op het eiland Voorne geplaatst** vanwege het feit dat het licht van 

Den Briel te ver van de kust was komen te staan. Bij nader inzien was ook het probleem van het kolen 

sjouwen, voor de op kerktorens gestookte kolenvuren aan een oplossing toe. 

 

Het beleid was: als de Fresnellichten zoveel beter waren, dan was het in de eerste 

plaats noodzakelijk de op grote hoogte gestookte kolenvuren door lenslichten te 

vervangen. 

 
Die van Den Briel werd nog vervangen door een lamplicht met kaatsers. De tweede die werd 

aangepakt, was het vuur op de kerktoren van Goedereede. Het werd een stilstaand, dus nog niet 

draaiend, Fresnellicht van de tweede grootte en werd ontstoken op 26 februari 1834 op een hoogte van 

45 meter. Voor het eerst in de geschiedenis werd deze vuurtoren toen ook voorzien van de pas 

ontwikkelde bliksemafleider, met een spits van platina. Al in het zelfde jaar, op 24 oktober, sloeg de 

bliksem in op de toren, het platina smolt, maar er werd verder geen schade aangericht. 

 

De kolenvuren die door Fresnellichten zijn vervangen waren op Terschelling en Vlieland. Dankzij de 

uitvinding van Fresnel kon de oudste vuurtoren van Nederland, de BRANDARIS, weer vuurtoren 

worden. De toren is gebouwd in 1594, nadat een vorige "van outs kundige" door de oprukkende zee 

was vernield. Kennelijk, volgens een schrijven uit 1668, brandde er in het midden van de 17de eeuw 

een kaarsen of lamplicht op, maar in de 18de eeuw deed de BRANDARIS geen dienst meer. 

 

In 1838 kwam er op Vlieland een lamplicht van de vierde grootte te staan. Alleen op Schouwen 

brandden toen nog kolen vuren, maar op korte termijn werden deze vervangen door een kapitale 

vuurtoren met een draailicht van de eerste grootte, geheel naar het voorbeeld van de indrukwekkende 

toren van Cordouan in Frankrijk. De vuurtoren van Schouwen kon in 1840 terecht, ’s rijks grootste 

kustverlichting worden genoemd. De plaats van de toren werd zodanig gekozen, dat er in de eerste 

twee eeuwen geen vrees voor verplaatsing van het vuur behoefde te zijn. Kosten voor de bouw fl 

126.500,-- inclusief een bliksemafleider met een spits van platina. 

 
**  Voorne en Putten waren in die tijd eilanden, ze werden door de rivier "Bernisse" van elkaar

 gescheiden. De rivier "Bernisse"stroomde van de Brielse Maas bij Geervliet naar het 

Haringvliet bij Simonshaven. Rond 1600 was de Bernisse door dicht slibben verworden tot 

een brede sloot. Na het graven van het kanaal door Voorne in 1830, van Nieuwesluis naar 

Hellevoetsluis, waren Voorne en Putten weer "echte eilanden". 

  
Wordt vervolgd. 

 

Bron: Vuurtorens door R. van der Veen 
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12. BPRR Haringvliet ZeilRegatta 
 

Door Inge de Ritter 

 

Veertig jaar onafgebroken zeilen via de Personeelsvereniging 
 

Het begon allemaal met steun van de toenmalige BP Raffinaderij, om uiteindelijk via Nerefco en 

BPRR veertig jaar lang als onderdeel van de personeelsvereniging door te gaan. Zaterdag 24 

september 2011 hopen we dat te vieren met een jubileum zeilwedstrijd op het Haringvliet. 

 

Via de captains Bas Roos, Tijn Udo, Inge de Ritter en nu Erwin Kuipers, hebben de leden gebruik 

kunnen maken van onder andere de Spanker en BM (zonder naam), Flytour BiePie en nu de Polyvalk 

Artemis. Daar tussendoor hebben wij ook nog vele jaren een kajuitzeilbootje Two-Side gehad. 

Berucht en beroemd waren vroeger de wedstrijden in Engeland en Friesland waar wij met een bus vol 

leden deelnamen aan de wedstrijden van BP Engeland en BP Amsterdam, met na afloop een diner met 

de directie van BP Nederland die speciaal daarvoor naar Friesland kwamen. 

 

Onze eigen wedstrijden op het Haringvliet waren bij de raffinaderijdirectie vroeger erg populair. Onze 

oud-directeur Koos Rinck won zelfs een keer tot zijn grote schrik een wedstrijd waardoor hij een 

rondje moest trakteren. Ook werden altijd vele relaties van de raffinaderij uitgenodigd, zoals de 

havenmeester van Rotterdam en leden van diverse Contractors van BP. 

  

De zeilclub is altijd een gezonde club geweest met steeds een zeilboot in eigen bezit, die door vele 

collega’s in hun vrije uren werd gebruikt. Verder zijn een groot aantal collega’s via de zeillessen 

warm gelopen voor de zeilsport en daarna met een eigen schip verder gegaan. De wedstrijden zijn 

altijd op het Haringvliet gevaren nabij Hellevoetsluis, met soms meer dan 100 personen. Ook waren er 

altijd prijzen, beschikbaar gesteld door de diverse bedrijven die contact met BP hadden. Dat werd 

altijd zeer op prijs werd gesteld. 

 

Wij nodigen u als oud- danwel actief deelnemer uit om nog eenmaal acte de présence te geven op dit 

jubileum. Dit kan aan boord of alleen bij het avondprogramma. Heeft u geen boot  meer of wilt u 

alleen maar kijken, dan regelen wij dat ook voor u. Echter dit is wel beperkt tot enige plekken op onze 

begeleidingsschepen (2 luxe motorjachten). U bent van harte welkom. Hopelijk kunnen wij u 

begroeten na uw inschrijving. Doe dit voor 1 september bij ritteria@hotmail.com. 



 

21 

 

13. Tafeltennis 
 

“Tot mijn groot plezier was ik sterker dan de Chinees” 
 
Door Harm Jager 

 
Het is algemeen bekend dat Chinezen goed kunnen tafeltennissen. Nou dat heb ik aan den lijve 

ondervonden. In de zeventiger jaren kwamen er veel Chinese schepen van de COSCO in de haven van 

Rotterdam. Ze lagen meestal in de Waalhaven aan Pier 2 bij Pakhoed, ook wel in de Rijnhaven, dat 

kon aan de Holland Amerika Lijn kant zijn of aan de overkant. Chinezen waren erg precies en ze 

wisten donders goed waar ze mee bezig waren als de olie langszij kwam. 

 

De bunkerboot werd altijd voor lossing gemeten en na lossing werd gecontroleerd of je schip wel 

helemaal leeg was. Meestal waren de luiken van de tanks dan al dicht maar dan moesten ze toch weer 

open. Die luiken waren in die tijd toch wel erg zwaar al waren ze uitgerust met contragewichten. De 

meeste bemanningsleden hadden daar dan ook een broertje aan dood. Zij tilden het luik dan amper 20 

cm op en ik heb het eenmaal meegemaakt dat er haast een chinees hoofd werd gekraakt omdat het luik 

te vroeg werd dichtgegooid. Al waren ze, zoals ik al zei, erg precies met controleren, gebeurde het 

toch wel eens dat de ontvangen hoeveelheid bunkerolie niet klopte. En dan was Leiden in last. 

 

Op een goede dag kwam er een bericht binnen dat een Chinees schip, in de Rijnhaven, 100 ton olie te 

kort kwam op een geleverde hoeveelheid van 600 ton. Nou kon het eigenlijk niet moeilijk zijn om dat 

uit te vogelen, zo’n groot verschil op zo’n partijtje was over het algemeen makkelijk op te sporen. Ik 

ging dan ook vol vertrouwen naar de Rijnhaven. 

 

Aan boord gekomen meldde ik mij bij de Hoofdmachinist die helaas geen woord Engels sprak. Ik ben 

in het gelukkige bezit van een talenknobbel, maar Chinees is daar niet bij. Geen nood, er werd een 

bemanningslid bij gehaald met een rudimentaire kennis van de Engelse taal en na een kwartier kletsen, 

begeleid door handgebaren, begreep men dat ik aan boord kwam om de tanks op te meten. Met behulp 

van de Chinese timmerman en een derde machinist werden van voor naar achter alle 

dubbelebodemtanks gepeild, de uitkomsten werden door mij en de derde machinist opgeschreven 

evenals de peilingen van de beide settlingtanks. Ik zag op mijn tocht door de machinekamer dat er bij 

een peilpijp door bemanningsleden stookolie werd opgeruimd. Ik vroeg wat er aan de hand was 

geweest en na veel vijven en zessen begreep ik dat er een kleine overloper had plaatsgevonden, maar 

dat het niet veel was geweest. We vertrokken naar boven naar de hut van de Hoofdmachinist om alles 

na te rekenen. 

 

Tot mijn onuitsprekelijk geluk waren de tanktabellen in het Engels en kon ik ze begrijpen. We hielden 

rekening met de trim en list van het schip en kwamen inderdaad 100 ton stookolie te kort. Ik geloofde 

mijn ogen niet, er is geen enkele oliemaatschappij in Rotterdam die zijn klant moedwillig 100 ton olie 

te kort levert en de BP natuurlijk helemaal niet. Ik keek de beladingpapieren van de installatie na, 

rekende alles opnieuw uit en geloofde het nog steeds niet. De hoofdmachinist en ik vergeleken voor de 

zoveelste maal onze metingen, ik telde het aantal metingen uit balorigheid na en zag toen dat ik twee 

metingen meer had. Ik wees de Chief hier op, de scheepstekeningen werden er bij gehaald en 

inderdaad bleek dat er twee tanks meer op mijn lijstje stonden als bij hem. De man begon te lachen en 

met handen en voeten vertelde hij mij dat ik ook peilingen had meegenomen van de twee watertanks. 

Nou was ik er zeker van dat ik stookolie bij die peilpijpen had gezien maar het kostte toch moeite om 

hem mee naar beneden te krijgen om dit te controleren. De stookolie was netjes opgeruimd, geen 

spatje meer te bekennen. Voor hem was de kous af. Ik opende de peilkoker en stak mijn vinger in de 

opening, ik keek en ja hoor, een zwarte stookolievinger. Ik hield die vinger op naar de Chief die 

eigenlijk al op weg was naar boven. Ik riep hem en liet mijn vinger zien. 
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Hij stormde naar beneden greep een peilstok en stopte hem in de peilkoker. Ik begreep niets van wat 

hij vervolgens stond te schreeuwen, maar het was wel duidelijk dat we olie in een watertank hadden 

gepompt. Ik moest weer mee naar boven en dacht dat de bunkerpapieren nu wel af getekend zouden 

worden. Maar niks ervan, ik moest wachten in de salon terwijl hij naar de kapitein ging, en daar is het 

dus begonnen. In die salon stond zoals op zo veel van die Chinese schepen een tafeltennistafel, en een 

jong Chinees bemanningslid bracht mij een kopje groene thee. Hij zag mij kijken naar de tennistafel, 

en hij maakte een uitnodigend gebaar. Nou was ik een redelijk goede tafeltennisser, dus ik wilde wel. 

Tot mijn groot plezier was ik sterker dan de Chinees. 

 

Na ongeveer 10 minuten werd ik opgehaald door de machinist, ik moest mee naar de kapitein. Daar 

bleek intussen de waterklerk aangekomen te zijn evenals een tolk. Er werd een heleboel gepraat, maar 

de machinist kneep hem een beetje en wilde iedere keer een ander de schuld geven. Na enkele 

minuten werd mij verzocht om nog even naar de salon te gaan want er moest nog even gepraat worden 

zonder mij. Toen ik in de salon kwam wist ik niet wat ik zag, er stond een man of tien op mij te 

wachten en ik moest tegen een van hen tafeltennissen. De man, ook nog jong, tafeltenniste goed, ik 

moest echt alle zeilen bij zetten en we eindigden met een gelijk spel. Ik werd nog een keer terug 

geroepen naar de hut van de kapitein en gelukkig werden nu de bunkerpapieren getekend. In de salon 

teruggekeerd werd ik met een Chinees hoeraatje ontvangen en of ik nu hoog of laag sprong, ik moest 

nog een partijtje spelen. Volgens mij heb ik toen tegen de kampioen van de Chinese Volksrepubliek 

gespeeld, want hij liet mij alle hoeken van de salon zien. Ik was bekaf na afloop en was blij om naar 

huis te kunnen gaan. 

 

Het muisje had echter nog een staartje. Iedere keer als er een Chinees schip binnen kwam en ik aan 

boord kwam werd ik meegenomen naar de salon, om, jawel hoor, te tafeltennissen. Volgens mij gaven 

ze het via de VHF aan elkaar door. 

 

 

 
Een historisch beeld uit de Rotterdamse haven, het bunkeren van een zeeschip. In zijn actieve 

loopbaan heeft Harm Jager namens BP veel van dergelijke afleveringen begeleid. 
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14. 
 

 

 

 

 

 

☺ Artritis  ☺ 
 

 

Een sterk naar alcohol stinkende man zat in de metro naast een 

priester. 

 

Zijn das vol vlekken, zijn wangen vol rode lippenstift en een halflege 

fles Bacardi stak gedeeltelijk uit de zak van zijn verkreukte vest. 

 

De man opende zijn krant en begon erin te lezen. 

 

Na zo’n vijf minuten richtte hij zich tot de priester en vroeg: 

 

"Zeg, eerwaarde, weet u de oorzaak van artritis?" 

 

"Ja, mijn zoon, dat komt door erg losbandig te leven, te veel alcohol 

drinken, niet naar de mis gaan, slapen met prostituees, geen bad nemen, 

enzovoort." 

 

"Oh, dank u wel", mompelde de dronken man terwijl hij weer in zijn 

krant dook. 

 

De priester, nadenkend over wat hij gezegd had en een beetje 

nieuwsgierig: 

 

"Neem me niet kwalijk, maar hoe lang heb je al artritis?" 

 

"Ikke? Ik heb geen artritis eerwaarde, maar ik lees hier net in de 

krant dat de paus dat heeft. . . “ 
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             Oplossing VanderAa Puzzel          
        
 

15. 
Toen we bij het samenstellen van de vorige Seconer-nieuws besloten de puzzel van John 
van der Aa in ons blad op te nemen, hadden we niet verwacht dat we drie maal daags de 
brievenbus zouden moeten leeghalen. Maar dat er geen enkele inzending zou binnen 
komen, daar hadden we niet op gerekend. 
 
De door John beschikbaar gestelde bloemlezing uit zijn rijmwerk kan dan ook niet aan een 
rechtmatige winnaar worden uitgereikt. We bewaren die voor een andere gelegenheid. 
 
Omdat we vermoeden dat een aantal lezers de puzzel wel hebben opgelost, maar niet de 
moeite wilden nemen om hem op te sturen, publiceren we onderstaand toch maar de 
oplossing. 
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Willem van der Velde verlaat BPRR 
 

De ingebruikname van het nieuwe kantoor heeft tot gevolg dat er binnen de raffinaderij van BP een 

wijziging plaats vindt op het gebied van facilitaire zaken. Daardoor is het contract van Service Point 

niet gecontinueerd hetgeen betekent dat ook het contract van Willem van der Velde is beëindigd. Op 9 

juni is er na ruim 33 jaar trouwe dienst, afscheid genomen van Willem. 
 

De afgelopen twaalf jaar heeft Willem een belangrijke bijdrage geleverd bij het drukken en verzenden 

van ons blad Seconer-nieuws. Langs deze weg bedanken we hem voor de prettige samenwerking en 

de adviezen die we mochten ontvangen. 
 

Het ga je goed Willem, 

Bestuur en redactie van Seconer. 

 

 
16.  Personalia 

  

 Met Nerflex   :  Mei 2011 P.J.M. Vieveen 
 

   Juli 2011 V. van den Berg    
 

 Met Pensioen : April 2011 D.J. Struik 

    S.S. Monsieurs 

    W. de Jong 
 

   Mei 2011 P.J. Sas 

    C.A. de Wolf 

    R.W. van der Leeuw 
 

   Juni 2011 W. Jürgenwag  

    J. Wagenmaker 

    R. Kunst 

    A.C. Dorreman 

    J.C. Lodder 
 

   Juli 2011 W.J. Visser 

    J.B.M. Meijninger 

    C.H. Kleywegt 

    C.C. Sie 

 Overleden: 
 

 21 februari 2011, de heer F.J. Ullrich, in de leeftijd van 70 jaar. 

 7 juli 2011, de heer Jan Wagenmaker, in de leeftijd van 65 jaar. 

 

 

 
 

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 oktober 2011. 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 september aan: 
 

Redactie seconer nieuws 

 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 

 

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

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

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

 
 

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

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Mutaties Seconer 
www.seconer.nl 
Klik aan: CONTACT (bruine balk) 
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 
 
● 
 
 

Stichting Pensioenfonds BP  
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 
Telefoon 013 4622352 
e-mail: wa.smit@interpolis.nl 
Aanmelding spreekuur 013 4623988 
N.B. een geheel nieuwe website voor het 
gefuseerde BP Pensioenfonds is in 
ontwikkeling:  www.pensioenfondsbp.nl 
Tot dat moment blijven de bestaande websites 
nog operationeel: 
www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl 
www.pensioenfondsbp.nl 
 
 
● 
 

Stichting Chevron Pensioenfonds 
UO2.B4.16, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht 
Telefoon 030 2578903 
e-mail: pensionfunds@fortis.com 
 
 
● 
 

Contactpersoon Personeelszaken BPRR 
A.N. van Seeters    
Doorgeven van mutaties 
Telefoon 0181 259357 
Postbus 1033 
3180 AA Rozenburg 

 

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:redactie@seconer.nl
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:wimnellblok@live.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/


 

27 



 

28 

Inschrijfformulier voor Seconer reünie 2011 

                  
 Neeltje Jans op 23 - 9 - 2011, vanaf 13.30 uur 
 

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

 

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

 

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

 

Telefoonnummer: ………………………… 

 
Ik kom     0     alleen              

                        0      met     Dhr/Mevr/Mej …………………………………………… 

 

Eventuele beperkingen en/of wensen: 

  0 Diabetes 0 Vegetarisch 

 

 

Uitsluitend eigen vervoer. Zie nieuwsbrief. 

 
 

 

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

 

 

Dit formulier VÓÓR  1 september 2011  opsturen naar:  P.J. Timmers 

        Eemsteyn 1 

        4251 HW Werkendam 

 

 

      LET OP !!! 

 

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

 

• Indien U zich heeft opgegeven maar verhinderd bent, dient U hiervan een bericht te 

sturen, eveneens naar P.J. Timmers, en wel VÓÓR 15 september 2010. 

(Briefje, e-mail (penningmeester@seconer.nl) of telefoon 0183-502884) 

 

• Indien U betreffende het vorige punt in gebreke blijft, heeft dat gevolgen voor de 

volgende reünie: U komt dan onderaan de lijst te staan. 
 

 


