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1.

Ontdek de verhalen van Nederland
Elk jaar opnieuw, bij de voorbereiding van de reünie, is het spannend wanneer wij een keuze moeten
maken uit de diverse mogelijkheden die ons worden aangeboden. Uiteraard spelen daarbij belangrijke
aspecten een rol zoals de bereikbaarheid, is de locatie geschikt voor onze doelgroep, moet er vervoer
worden georganiseerd of kan de locatie met eigen vervoer dan wel met openbaarvoer worden bereikt.
En niet in de laatste plaats komt de vraag aan de orde; wat gaat het kosten en is ons budget toereikend
om de keuze te financieren? Bij dit laatste punt dient te worden aangetekend dat sinds de oprichting
van Seconer in 1999, het door BPRR beschikbaar gestelde budget nog nooit is aangepast. In dat
verband mogen we onze penningmeester wel een compliment maken.
Na 14 keer een reünie te hebben georganiseerd weten we zo’n beetje waar de voorkeur van onze
deelnemers naar uitgaat, maar het zou van gemakzucht getuigen om dat steeds als uitgangspunt te
nemen. Om het voor een ieder interessant te houden zoeken we, binnen de grenzen van ons budget,
elk jaar naar alternatieve mogelijkheden. Tijdens het vergelijken van de diverse opties kwam het
geheel verbouwde attractiepark Madurodam in beeld dat op 12 april 2012 door Koningin Beatrix werd
geopend.
Tijdens de betreffende vergadering stelden we elkaar de vraag, “wanneer ben jij voor het laatst in
Madurodam geweest?”. Het zal u niet verbazen dat bijna iedereen de attractie voor het laatst heeft
bezocht toen we zelf nog jong waren en de kinderen klein. Erg lang geleden dus en naar ons oordeel
een goede reden om die kennismaking samen met Seconer nog maar eens te hernieuwen. Het gevolg
hiervan is dat u in uw agenda kunt noteren:
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2013
SECONER RȄUNIE, MADURODAM, DEN HAAG
Waarom Madurodam ?
In Madurodam is veel te beleven, te doen en te
ontdekken. Je maakt er op een verrassende manier
kennis met de verhalen van Nederland. De maquettes
zijn exacte replica’s van bijzondere gebouwen en
objecten, maar dan 25 keer kleiner dan in
werkelijkheid. Er zijn tientallen doe dingen waarbij
je in de huid kruipt van bijvoorbeeld een
sluiswachter, dijkbewaker, piloot of machinist. Via
videoschermen komen de Madurodammertjes, de
kleine inwoners van Madurodam, tot leven en ontdek
je de boeiende verhalen van Nederland. Madurodam
is in 1952 opgericht als oorlogsmonument ter
nagedachtenis aan oorlogsheld en verzetsstrijder
George Maduro die op 9 februari 1945 overleed in
concentratiekamp Dachau. De ouders van George
Maduro schonken het startkapitaal voor Madurodam.
Madurodam bestaat uit drie themagebieden:
StedenRijk, WaterRijk en VindingRijk. In
StedenRijk is te zien hoe Nederland vanuit onze oude
steden is gegroeid tot het landje dat we nu zijn,
typisch, vrij en eigenzinnig. In WaterRijk ontdek je
hoe Nederland omgaat met water als vriend en als
vijand, zo kun je de ons zo bekende bedrijvigheid in
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Kaasmarkt Alkmaar

de Rotterdamse haven ervaren, de techniek achter een watermolen bekijken en de sluizen van de
Oosterschelde bedienen. In VindingRijk ziet u hoe we met onze handelsgeest en innovatiekracht ook
buiten onze landsgrenzen succesvol zijn. Hier zie je moderne uitingen van architectuur, logistiek,
entertainment, sport en design waarmee Nederland de wereld inspireert.
Het programma

Domtoren Utrecht

De poorten van Madurodam staan op donderdag 26
september vanaf 14.30 uur voor de deelnemers aan
de Seconer reünie open. U bent dan op eigen
gelegenheid naar De Haag gekomen en wordt in de
foyer van het entreegebouw welkom geheten met
een kopje koffie of thee, uiteraard aangevuld met
een gebakje. Via de hoge glazen wanden van het
gebouw heeft u dan al een prachtig uitzicht over het
park en bent u tevens in de gelegenheid de oud
collega’s te ontmoeten. Zoals gebruikelijk vliegt
tijdens een Seconer reünie zo’n eerste uur voorbij
en voor dat je er erg in hebt word je aangespoord
om vanuit de foyer het park te bezoeken. Het is dan
inmiddels 15.30 uur geworden. Wandelend door het
park is er natuurlijk volop gelegenheid om met die
of gene een praatje te maken en tegelijkertijd te
genieten van de schitterende replica’s van
bijvoorbeeld de Euromast, de Deltawerken of de
200 km bloed, zweet en tranen van de
Elfstedentocht te bewonderen. Maar u wordt ook
uitgenodigd om gebruik te maken van de
interactieve schermen en maquettes waardoor u de
verhalen achter de Nederlandse hoogtepunten nog
intensiever kunt beleven.

We gaan er vanuit dat u zo rond de klok van 17.00 uur toe bent aan een versnapering. Op dat tijdstip
verzorgen de medewerkers van Madurodam voor ons een borrel in de foyer waarbij vanaf plateaus
drankjes uit het Hollands receptie assortiment worden geserveerd, natuurlijk vergezeld van een hapje.
Na de borrel, het is dan inmiddels 17.30 uur geworden, wordt u uitgenodigd om plaats te nemen voor
het diner. Vervolgens worden we per tafel uitgenodigd om langs het buffet te gaan. De keukenbrigade
van Madurodam presenteert
dan vanaf een buffet een keur
aan koude en warme
gerechten. Tevens worden er
dranken geserveerd uit het
bekende Hollandse dranken
assortiment. Een desertbuffet
mag op een Seconer reünie
natuurlijk niet ontbreken,
aansluitend aan het diner
wordt u in de gelegenheid
gesteld ook daar van te
genieten. Naar verwachting
wordt het diner rond 20.30
uur afgesloten met een kopje
koffie of thee.
Bloemenveiling Aalsmeer
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Hoe komt u in Madurodam ?
Met de auto:
De ervaring leert ons dat het merendeel van de Seconer reünisten gebruik maakt van de eigen auto, het
adres luidt; George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag. Madurodam beschikt over een groot
parkeerterrein. Om het parkeerterrein te verlaten zal aan het einde van de reünie een uitrijkaart worden
verstrekt.
Met openbaar vervoer:
Madurodam is echter ook met openbaarvervoer goed bereikbaar, er zijn drie mogelijkheden;
1. Vanuit Spijkenisse gaat u met de Metro Spijkenisse Centrum richting Rotterdam Centraal.
Op station Slinge stapt u over op de Randstadrail richting Den Haag en vervolgt uw reis tot aan
het eindpunt Den Haag Centraal. Vanaf Den Haag Centraal gaat u vervolgens met tramlijn 9
richting Scheveningen Noorderstrand *). U moet uitstappen bij halte Madurodam.
2. Vanuit Rotterdam met de NS vanaf Rotterdam Centraal naar station Hollands spoor en vanaf
Hollands spoor met tramlijn 9 richting Scheveningen Noorderstrand, uitstappen halte
Madurodam.
3. Vanuit Rotterdam met de NS vanaf Rotterdam Centraal naar station Den Haag Centraal en vanaf
Den Haag Centraal met tramlijn 9 richting Scheveningen Noorderstrand*). Uitstappen halte
Madurodam.
*) Aan de linkerzijde van station den Haag Centraal zijn de tramhaltes.
Geef een lift:
Nu kunnen we ons voorstellen dat er deelnemers zijn die niet over eigen vervoer beschikken maar,
bijvoorbeeld als gevolg van een handicap, ook niet in staat zijn om gebruik te maken van het
openbaar vervoer. In zo’n geval is een bezoek aan de reünie vrijwel uitgesloten. Voor dergelijke
gevallen doen we een beroep op degenen die met eigen auto gaan. Heeft u nog plaats in de auto en
bent u bereid iemand die bij u in de buurt woont vervoer aan te bieden, geef dat dan aan op het
aanmeldingsformulier. Nog belangrijk te vermelden dat mensen die slecht ter been zijn bij
Madurodam voor de deur mogen worden afgezet, de auto mag daar overigens niet blijven staan.
Madurodam is rolstoelvriendelijk en mocht het nodig zijn dan hebben we bij Madurodam drie
rolstoelen gereserveerd.

Scheepvaartmuseum
Amsterdam
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Inschrijving
Ook dit jaar kunt u weer 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 2013.
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 2013
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 kort na 1 september van Piet Timmers een bevestiging
ontvangen. Eventuele vragen en/of opmerkingen betreffende mobiliteit kunt u ook aan Piet Timmers
stellen, hij is bereikbaar onder nummer 06 22898310 of via e-mail penningmeester@seconer.nl.

Paleis Het Loo Apeldoorn
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2.

BP Pensioenfonds
Door Piet Houtman
Algemeen
Via de media hoort en leest u vrijwel dagelijks ontwikkelingen
op pensioengebied. Nieuwe regelgeving zou per 1 januari 2015
moeten ingaan, maar er is nog een forse weg af te leggen om die
datum te halen. Ook de politiek komt recent met nieuwe ideeën
om het zeer hoge Nederlandse pensioenvermogen alternatief te
kunnen benutten. Voor het pensioenfondsbestuur betekent het zo langzamerhand een forse
werkbelasting om ontwikkelingen te volgen en bij te houden die bovendien ieder moment weer lijken
te worden bijgesteld. Als bestuur blijven we continu alert om binnen alle veranderingen en
regelgeving tot de meest optimale oplossingen te komen voor het functioneren van ons BP
pensioenfonds in de toekomst.
Indexaties
Inmiddels hebt u allen bericht ontvangen over de toegekende indexaties per 1 januari van dit jaar. Het
was in de algemene pensioenwereld om ons heen een zeer positief bericht, waarbij de toegekende
indexatie zelfs hoger was dan de inflatie. Dit had te maken met een inhaalactie waarbij in het verleden
gemiste indexaties vrijwel geheel konden worden gecompenseerd. U vindt daarover ook verdere
informatie op de website www.pensioenfondsbp.nl
Jaarverslag, communicatie
In de bestuursvergadering van 12 juni werd het jaarverslag over 2012 goedgekeurd. Op dit moment
wordt gewerkt aan een verkorte samenvatting van het jaarverslag in de vorm van een pensioenkrant.
Deze zal begin september verspreid worden. Hierin zal tevens aandacht worden gegeven aan
veranderingen vanuit de overheid (regelingen 2014/2015, FTK, verhogen pensioenleeftijd) en wat dit
betekent voor het pensioen. Het jaarverslag en de pensioenkrant zullen ook via de website beschikbaar
zijn.
Belangenbehartiging van BP gepensioneerden via VOBP
In de vorige uitgave van Seconer nieuws kreeg de belangenbehartiging van BP pensioenen door
VOBP al uitvoerig aandacht. Dit leidde tot een groot aantal nieuwe aanmeldingen!
Zie verder in dit nummer de reactie van het VOBP bestuur. Het is een bijzonder positieve
ontwikkeling!
Alle informatie vindt u verder op de recent nieuw ontwikkelde website: www.vobp.nl
Bent u nog geen VOBP lid meldt u dan alsnog aan. Als introductie is het lidmaatschap voor 2013 nog
gratis.
phoutman@kabelfoon.nl
Telefoon 010- 5910394

6

3.

Vereniging van
Gepensioneerden ChevronTexaco (VGCT).
In de samenstelling van het bestuur van de VGCT hebben in 2013 een tweetal wijzigingen
plaatsgevonden, een omdat Jan Albers is gestopt als bestuurslid en de andere vanwege het
onverwachte overlijden van de secretaris van de vereniging, Marja van den Akker.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Huib Poolman, voorzitter
Dick Vrolijk, secretaris
Flip Kornaat, penningmeester
Tilly Zondag
Sijbrand Nijhoff
Ruud Kerkhof
Voor inlichtingen over de VGCT kan men contact opnemen met de secretaris,
e-mail dickvrolijk@planet.nl, telefoon 0167-532877.
Zoals bekend zijn er onlangs verkiezingen geweest voor de Deelnemersraad van het Chevron
Pensioenfonds. Van de zeven leden van de nieuwe DNR zijn er drie lid van de VGCT: Dick Vrolijk,
Henk Sengers en Piet Klingens.

Dank u wel, gepensioneerden van de raffinaderij!
De nauwe samenwerking tussen VOBP en Seconer en de oproep in het vorige nummer van Seconer
nieuws hebben tot een eerste succes geleid. Maar liefst 71 nieuwe gepensioneerden, bijna allemaal
met een raffinaderij verleden, meldden zich sinds eind april aan als lid van VOBP. Wij zijn u daar zeer
erkentelijk voor.
VOBP kan daarmee haar belangrijkste taak als vertegenwoordiger van alle BP gepensioneerden in het
bestuur van het Pensioenfonds BP nog beter vervullen. Bovendien heeft Gerrit Kamperman zich, vlak
na de ledenvergadering van VOBP in april, beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris in het
VOBP bestuur. Tijdens de bestuursvergadering op 4 juli a.s. zal hij, onder het formele voorbehoud
van goedkeuring van de leden, in het bestuur worden opgenomen. Daarmee is het bestuur van VOBP
dan samengesteld uit drie ex-raffinaderij en vier ex-handelmaatschappij leden.
In april is de website www.vobp.nl de lucht in gegaan. U kunt daar o.a. het verslag van de laatste
ledenvergaderingen, actuele pensioeninformatie, de bestuursleden en het verloop van het ledenaantal
op vinden. Ook vindt u daar een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap. Het is de bedoeling
regelmatig nieuws over de ontwikkelingen in pensioenland op de website te plaatsen.
Driemaal per jaar (in maart, juli/augustus en november) verschijnt BP NU, een uitgave van VOBP,
waarin nieuws over ontwikkelingen binnen BP wordt opgenomen, naast veel informatie over
pensioenen. BP NU wordt toegezonden aan alle gepensioneerden en nabestaanden, die er prijs op
stellen. Daarmee kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het nieuwe
pensioencontract, dat met name voor jongeren, maar ook voor ons belangrijke gevolgen kan hebben.
Namens het VOBP Bestuur,
Johan van der Steen, voorzitter
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Een anekdote ………
Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs
of belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de
vergetelheid. Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken”
stonden de samenstellers versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel
gingen.
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft
u ook een ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten.
Deze keer een ervaring, opgetekend door Jaap Quartel.

4.

Gemiste instructie
Onder de kop: Texaco, BP, Nerefco en het spoor, schreef Klaas Kuipers in de Seconernieuws edities van april en juli 2012 over the vervoer van LPG met wagons.
Ik heb daar nog wel enige leuke herinneringen aan. Toen ik in 1973 in dienst kwam hadden
wij voor dat vervoer inderdaad de Uniloc, of ook wel het “gele brulbeest” (zie de foto in de
Seconer van juli 2012). Zoals door Klaas beschreven; een langzaam, onooglijk en moeilijk te
bedienen apparaat waar menig operator met de pest in zijn lijf naar toe ging om er mee te
werken.
Wat was namelijk het geval: dit apparaat was beveiligd en moest daarom gestart worden
met behulp van een handmatig op te pompen hydraulische startveer. Dat wil zeggen, dat je
ongeveer vijf minuten met behulp van een hendel moest pompen om de hydraulische veer
voor de starter op druk te pompen. Dan moest je een ether patroon plaatsen, waarna de
ether in de inlaat werd geblazen. Volgens nam je plaats in de cabine en probeerde je de
motor te starten.
Meestal lukte het niet om direct de eerste keer de motor aan de praat te krijgen, en moest je
weer opnieuw de hydraulische veer oppompen. Zeker bij winters weer, moest je deze
procedure diverse keren herhalen wilde de motor aanslaan (als hij dit al deed), en dat was
geen pretje. Later is er, buiten de ladingzone, een kast geplaatst waar twee kabels
uitkwamen waarmee je de loc elektrisch kon starten. Dit had weer als nadeel dat, als de
motor van de loc ergens buiten het bereik van de kabels stil viel, je maar iets moest
improviseren om de motor aan de gang te krijgen.
Als controlekamer-operator kwam je niet buiten en ik kan mij nog goed herinneren dat, toen
Paul Beenen en ondergetekende onze controlekamer-beurt hadden, de motor van de loc,
ver buiten het bereik van de kabels, de geest gegeven had. Alles en iedereen die even niets
anders te doen had werd door onze loadingmaster naar de LPG belading gestuurd om de
loc naar zijn startplaats te duwen. Het “gele brulbeest” woog zeker een paar ton met als
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gevolg dat de mannen met verhitte koppen en pijnlijke ruggen en schouders terugkwamen
van dat karwei.
Enkele weken later, in de nachtdienst, toen Paul en ik weer “buiten” liepen, was het Paul zijn
beurt om wagons te laden, en jawel ook bij hem stopte de motor, ergens ver buiten het
bereik van de startkabels. Over de praatpaal riep hij mij omdat hij een “klein” probleempje
had. Wij hadden de verhitte koppen van de collega’s nog in ons geheugen gegrift staan en
geen zin om dat zelf te herhalen. Nu gebruikte Hercules, onze toenmalige stellingbouwer,
tractoren om het stellingmateriaal over het terrein te vervoeren. Ik zei tegen Paul dat we
moesten proberen zo’n tractor te “lenen” en die te gebruiken om de loc naar de startplaats te
trekken. Ik had enige ervaring met zulk materiaal, vanuit een verleden van voor BP. Gelukkig
zat het sleuteltje in het contact van de tractor, dus konden we hem starten. Met behulp van
wat kabels hebben we de loc naar de startplaats getrokken. Omdat we met gedoofde lichten
werkten heeft niemand er wat van gemerkt. Er was alleen één probleem: ook toen al waren
de tractoren uitgerust met verplichte gele zwaailampen en het knopje om dat licht uit te
zetten konden we niet vinden. We reden dus in het donker met een tractor, met alleen een
geel zwaailicht door de bush.
Zoals door Klaas beschreven kregen we
begin jaren tachtig van de vorige eeuw
de Henschel loc. Die loc arriveerde in
mijn vakantie waardoor ik de introductie
en de instructie had gemist. Bij
terugkomst van vakantie zou mijn zeer
gewaardeerde collega Aad Borsboom
mij wel even leren hoe ik de loc moest
bedienen. Daarvoor togen wij, in de
ochtenddienst,
op
een
rustige
zondagmorgen richting wagonbelading.
Daar stond onze machtige machine
helemaal mooi te zijn in zijn nieuwe BP
kleuren.
Nu bestond dat emplacement uit een, aan twee kanten doodlopend spoor, met in het midden
een wissel met aftak naar het Europoort spoornetwerk en aan beide uiteinden stonden van
die rood-wit gekleurde stootblokken. De loc stond “achter” drie nog te beladen wagons en er
moest dus geduwd worden als er gereden zou worden. Nadat Aad mij de startprocedure had
uitgelegd werd de motor gestart en gingen we een stukje rijden. Nadat de loc met wagons op
gang was gekomen nam Aad een beetje gas terug. Maar toen bleek dat we vergeten waren
te controleren of de wagons ook aan de loc vastgekoppeld waren. Dat bleek niet zo te zijn,
met als gevolg dat de wagons een eigen leven gingen leiden en er met een sukkelgangetje
vandoor gingen richting stootblok.
Nu was er op dat moment een turnaround bezig waarvoor men bij poort 3, vrij kort achter het
laatste stootblok, een portocabin had geplaatst. In die portocabin zat een wat oudere heer
als portier, te genieten van een rustige zondagmorgen. Groot was zijn schrik toen hij de
wagons met stootblok en al op zich af zag komen.
Het is al een tijd geleden maar ik kan mij nog wel herinneren dat, nadat ik gezien had dat er
geen ernstige dingen gebeurd waren, even tijd nodig had om bij te komen. De wagons zijn
de volgende dag met een 80 tons kraan weer netjes op de rails gezet en er was verder
geen schade dan de afgebroken “breek” bouten van het stootblok.
Gelukkig ook niet aan onze mooie nieuwe loc.
Jaap Quartel.
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5.

De kleine kapitein
Door Rob van Breda
Voor velen zal deze titel niet onbekend zijn. Het is de hoofdfiguur uit een bekend jeugdboek van Paul
Biegel. Het gaat over een jong kereltje dat al op jonge leeftijd kapitein wordt op zijn zelfgebouwde
boot “de Nooitlek”. Samen met z’n bemanning maakt hij allerlei avonturen mee waarbij opvalt dat hij
altijd het hoofd koel weet te houden en steeds weer een oplossing voor de problemen weet te
verzinnen. Helemaal het prototype van wat een kapitein in de beeldvorming dient te zijn. Stoer,
onverzettelijk enz.. Op de een of andere manier spreekt de functie van kapitein veel schrijvers van
boeken aan. Meestal is in de literatuur de kapitein inderdaad zo’n daadkrachtige “no nonsens” figuur
die desnoods met enig geweld de zaken aan boord op het rechte spoor houdt.
We kennen natuurlijk allemaal een aantal roemruchte gezagvoerders zoals de vriend van Kuifje,
kapitein Haddock. Deze gezagvoerder zonder schip werd hoofdzakelijk bekend door zijn taalgebruik.
Hij werd beroemd door zijn legendarische verwensing “Duizend bommen en granaten”.
Dan kennen we uiteraard de oer-Hollandse figuur van kapitein Rob. Dit is het prototype van de
onverschrokken held die met zijn hond Skip en zijn zeilschip de Vrijheid die steeds weer boeven en
onguur gespuis achter de tralies weet te krijgen en aan het einde van elk avontuur dan ook mateloos
wordt bewonderd door de meisjes Marga en Willie. Maar wat wil je ook. Kapitein Rob is een spetter
van een vent met een krachtige kin, een paar ogen die dwars door je heen kijken en hij loopt altijd met
die zwierige zeemanspet schuin op het hoofd én uiteraard eeuwig een pijp in zijn mond. Er wordt over
hem beweerd dat hij zelfs in zijn slaap nog door rookte met die pijp.
Verder kennen we dan natuurlijk nog kapitein Zeppos, de beroemde held uit de Belgische
televisieserie uit de zestiger jaren. Ook al weer zo’n held die de moed nooit liet zakken al hadden zijn
bemanningsleden dat allang gedaan.
Uitzonderingen op de regel heb je natuurlijk altijd zoals bijvoorbeeld kaperkapitein Haak, de man
met aan één arm een kromme haak. Zoals dat hoort bij een echte kaperkapitein. Hij verloor die hand
in een gevecht met Peter Pan die hem heeft afgehakt, en hem vervolgens heeft gevoerd aan
een krokodil. Die krokodil heeft hierna de smaak van Kapitein Haak zo goed te pakken dat hij hem tot
in lengte van dagen blijft achtervolgen. Kapitein Haak raakt steeds weer in paniek als hij de tikkende
wekker hoort, die ook al is ingeslikt door de krokodil. Het is wel duidelijk dat de heer Haak niet deugt.
Gelukkig voor de lezers weet hij het telkens weer te verliezen van Peter Pan met Wendy en de stoere
jongens.
Liefhebbers van de avonturen van heer Bommel kennen uiteraard kapitein Walrus een zeeman met
een zeer kort lontje en een talent om namen te verhaspelen. Bommel wordt door hem consequent
brobbels, blommers of iets dergelijks genoemd. Dit tot groot ongenoegen van de held van het verhaal,
de immer kapitaalkrachtige heer Bommel. Wat waarschijnlijk niet iedereen weet is dat de figuur van
kapitein Walrus is gemodelleerd naar het evenbeeld van de vader van de schepper van heer Bommel,
Marten Toonder. Diens vader, Maarten Toonder, was een Groningse kapitein van de grote vaart. Een
man die zich had opgewerkt van matroos tot kapitein. Ook al weer zo’n daadkrachtige figuur van het
type geen woorden maar daden. Hij vond als rechtgeaard zeeman het aanvankelijk maar niks dat hij
een zoontje had dat alleen maar poppetjes wilde tekenen…. Een andere creatie van Marten Toonder
uit de jaren vijftig was het stripverhaal over Kappie. Een klein dapper kereltje die op z’n sleepbootje
voer met zijn vreesachtige maat “de klont”. Deze laatste zag altijd en overal leeuwen en beren en
moest voortdurend worden opgemonterd door de uiteraard onversaagde Kappie.
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Gaan we verder terug in de tijd dan komen we bij een creatie van de schrijver Herman Melville, de
mysterieuze kapitein Ahab. De man die bezeten was van het idee de witte walvis Moby dick te willen
doden. De eerste ontmoeting met deze walvis liep voor hem niet best af. Hij moest als gevolg van dit
eerste gevecht een been missen en liep vanaf dat moment rond met een kunstbeen gemaakt van
walviskaak, heel toepasselijk. Ook al zo’n man met veel doorzettingsvermogen en daadkracht. Dit
leidde uiteindelijk tot de ondergang van hemzelf en zijn schip. In een volgend gevecht wordt hij met
de harpoenlijn om zijn nek door de witte potvis de diepte in getrokken waarna zijn schip vergaat in
een reusachtige draaikolk.
Aan de andere kant van het spectrum kennen we natuurlijk nog een aantal schertsfiguren wier daden
we beter niet kunnen navolgen. Daar heb je bijvoorbeeld kapitein Iglo. Een jolige figuur met een
baard en een pet op die middels TV–reclame u en mij vissticks probeert te verkopen en sinds kort
kennen we natuurlijk allemaal de Italiaanse kapitein Schettino van de Costa Concordia. De man die
zijn schip eerst op de rotsen zette waarna hij zich tot zijn eigen verbazing in een van de reddingboten
bleek te bevinden….
Wij zijn natuurlijk allemaal kleine amateur kapiteins op ons eigen boot(je) en we staan met z’n allen
in een rijke traditie van vele roemruchte voorgangers waaronder die paar van hierboven. Op ons rust
dan ook de verantwoordelijkheid om deze traditie in stand te houden. Dat is niet eenvoudig, maar ik
heb hier wat tips voor u, verzameld uit de harde praktijk. Deze zijn bedoeld om u in uw functie als
gezagvoerder een beetje te ondersteunen. En dat is noodzakelijk want u kunt natuurlijk wel schudden
als u uw bemanning niet mee krijgt.
Het belangrijkste advies dat ik
dan ook kan geven is dat u dit
stukje uitscheurt uit deze
Seconer-nieuws en dat u het bij
u aan boord bevestigt op een
plek waar het goed kan worden
gelezen door uw bemanning.
Hiermee kunt u ze doordringen
van de belangrijkste regels bij u
aan boord én natuurlijk uw
voortreffelijkheid.
Een
uitstekende plek hiervoor is
bijvoorbeeld het toilet en dit dan
bij voorkeur op zithoogte zodat u
uw bemanning ook in de
moeilijkere momenten tot steun
kunt zijn.
Als de volgende regels voor uw bemanning gesneden koek zijn, zit u voortaan gebakken.
Als kapitein heeft u altijd gelijk.
Zelfs indien een ondergeschikte van u gelijk mocht hebben, is dit artikel altijd van toepassing.
Een kapitein eet niet, hij voedt zich.
Een kapitein drinkt niet, hij proeft.
Een kapitein leest nooit het dagblad, hij bestudeert het.
Een kapitein slaapt niet, hij rust uit.
Een kapitein is nooit te laat, hij werd opgehouden.
Een kapitein onderhoudt geen relaties met de dames aan boord, hij geeft hen onderricht.
Een kapitein blijft altijd kapitein, zelfs in badpak.
Een kapitein moet nadenken voor zijn gehele bemanning.
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Natuurlijk zijn er voor gevorderden nog meer regels. Zoals het feit
dat een kapitein nooit zijn post verlaat doch dat hij slechts “even
werd weggeroepen” en dat kritiek op een kapitein uiteraard kritiek op
zichzelf is.
Mocht het nu zo zijn dat u na uw eerste tocht dit jaar en na het onder
de aandacht brengen van bovenstaande regels aan uw bemanning,
deze plotseling niet meer bereid is met u verder te varen. Dat zij met
dit stukje papier op het toilet wellicht iets heel anders hebben gedaan
dan uw bedoeling was….
Dan moet u zichzelf maar troosten met de gedachte dat een seizoen
solozeilen een heel goede oefening is voor de Singlehanded van
volgend jaar.
Ik wens u in elk geval een mooi zeilseizoen.
Toerzeiler.

Die goeie oude tijd :
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen.
er stond een warme kachel in, wat had je meer te wensen?
de was hing er te drogen en de worst hing aan een spijker.
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit vergeten.
de afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen.
een grote zinken teil, dat was ons bad.....er waren ergere dingen.
De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten.
het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.
de was zit in de droger, in de vriezer zit het eten.
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met wie het toch verzon?
een 2 minuten maaltijd, zo uit de magnetron.
de afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee.
en zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur
wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur.
wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer.
'n kostbaarheid in 't leven, gezelligheid en sfeer.
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6.

Tussen licht en donker (22)
Door Nico ter Horst

Nog steeds het licht zien
Op de wereld tentoonstelling in Chicago in 1893 kon Bourdelles al zijn uitvindingen
tentoonstellen en dat gaf als resultaat dat deze daarna werden toegepast in Groot Brittannië,
Italië, Australië, Japan, de Verenigde Staten en China. Na zijn overlijden, werd in het
Museum van de Franse kustverlichting in Parijs, een borstbeeld van hem onthuld. De naam
Bourdelles, werd na 1900 in één adem genoemd met die van Fresnel.

Wat dichter bij huis
In 1901 strandde er op de Nederlandse kust een Duits schip, de “Offenbach” en naar
aanleiding daarvan wees kapitein Lorenzen van het “ss Rhein” op de zeer slechte verlichting
van de Nederlandse kust. Zowel de lichten van Kijkduin, als die van Scheveningen moesten
het ontgelden. Lorenzen stelde, dat de vuurtoren van Kijkduin zo miserabel was, dat het kon
worden aangezien voor het toplicht van een stoomschip. Hij schreef dat hij voor de kust van
Scheveningen op 2 tot 3 mijl afstand ten anker lag, maar van het licht was geen spoor te
bekennen.
Deze klacht bracht de Kamer van Koophandel er toe om een commissie te belasten met een
onderzoek naar de deugdelijkheid van het Scheveningse licht. De toenmalige minister van
Marine, de heer Gerhardus Kruys, diende in 1902 een wetsontwerp in om de begroting van de
kosten van het materieel voor de verlichting met het symbolische bedrag van f 100,- te
verhogen, Op deze wijze wilde hij de Staten-Generaal een uitspraak laten doen over de
aanschaffing van een lantaarn en een lichttoestel voor Kijkduin, tevens een betere inrichting
van het kustlicht van Scheveningen. Samen zou dat bijna f 70.000,- kosten en daarvoor was
kennelijk al ruimte op de begroting.
Als lichtbron werd genoemd: het petroleum-gloeilicht. Voor Nederland was dat iets nieuws,
de petroleum werd daarbij vergast en vermengd met lucht om een Auer-gloeikous te laten
oplichten. Het licht was veel helderder dan de al eerder genoemde Argands olielampen.
Een gloeikousje is een kous (netje) van een materiaal dat bij verhitting helder wit
oplicht. Het wordt gebruikt om het licht van een gaslamp, dat normaal vrij geel is en
veel (onzichtbaar) infrarood licht bevat, witter te maken en daardoor de bruikbare
lichtopbrengst te vergroten. De meeste van u zullen zich het “kousje” herinneren van
kampeerlampen.
In Kijkduin (bij den Helder) zou dan tevens een sneldraaiend lenzenstelsel worden gebruikt,
zodat de lichtsterkte kon worden opgevoerd van 8.000 naar ruim 1.000.000 kaars, een
versterking van meer dan honderdmaal.
Wordt vervolgd.
Bronvermelding: Vuurtorens R.van der Waard
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7.

Mededeling Stichting Pensioenfonds BP (April 2013)

Variatie in de hoogte van je ouderdomspensioen
Wil je in de eerste jaren na je pensionering veel gaan reizen? Of heb je andere plannen waarbij je wat
extra geld kunt gebruiken? Dan kun je kiezen voor een hogere pensioenuitkering in de eerste jaren na
je pensionering. De jaren daarna ontvang je dan een lagere pensioenuitkering.
Je kunt zelf de duur van de periode van hogere pensioenuitkering kiezen:
•
•

bij pensionering op 65 jaar: tot je 70e óf tot je 75e
bij pensionering vóór 65 jaar: vanaf je pensionering tot je 65e

Je moet deze keuze vóór je pensioendatum maken. De keuze is eenmalig en kan niet meer ongedaan
worden gemaakt. Wanneer je pensioen is ingegaan, kun je niet meer kiezen voor variatie. De
verhouding tussen de hogere en de lagere pensioenuitkering mag maximaal 100 : 75 zijn. Als je kiest
voor een variatie in het ouderdomspensioen, blijft de hoogte van het partnerpensioen gelijk.
AOW-overbrugging
Je kunt deze vorm van hoog-laag uitkering bijvoorbeeld gebruiken in combinatie met vervroeging van
het ouderdomspensioen om het ontbreken van een AOW-uitkering op te vangen.
Meer weten?
Deelnemers aan de 2006-regelingen van BPNL en BP Raffinaderij kunnen in de pensioenplanner zien
wat dit voor hun pensioen betekent. Voor de andere regelingen verwijzen we naar het
informatiepakket dat wordt verstuurd voor pensioeningang. Voor een persoonlijke berekening kun je
contact opnemen met pensioenfondsbp@achmea.nl.

Mededeling Stichting Pensioenfonds BP (Mei 2013)

Verhoging BP-pensioen in 2013 hoger dan inflatie
Per 1 januari heeft het bestuur van pensioenfonds BP de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden
en de pensioenaanspraken van slapers verhoogd. De verhoging, ook indexatie of toeslagverlening
genoemd, was zelfs hoger dan de inflatie. Dit is besloten om eerder gemiste indexaties te
compenseren. Alle pensioengerechtigden zijn hierover geïnformeerd. De pensioenuitkeringen en aanspraken zijn verhoogd met 3,90% voor BP Raffinaderij. De pensioenaanspraken van deelnemers
die nog pensioen opbouwen, worden niet geïndexeerd. De reden hiervoor is dat het BP pensioen is
gebaseerd op het laatstverdiende loon (eindloon). De stijging van de lonen is daarom al in het
pensioen verwerkt. Zo behoudt het pensioen zijn waarde en hoeft er geen indexatie plaats te vinden.
Als je voor 1 januari 2006 al deelnemer was en nu deelneemt aan Pensioenregeling 2006, dan geldt dit
niet voor het pensioen dat je opbouwde vóór 1 januari 2006. Dit pensioen wordt verhoogd met 2,76%.
Waarom is indexatie belangrijk?
Het pensioen wordt minder waard door de stijgende prijzen (inflatie). Het pensioenfonds probeert het
pensioen te laten meestijgen met de prijzen door toeslagverlening. Deze toeslag is voorwaardelijk, wat
inhoudt dat het pensioen alleen wordt verhoogd als het pensioenfonds daar genoeg geld voor heeft.
Als het pensioenfonds minder geld heeft, wordt er geen toeslag verleend om de inflatie te corrigeren.
Dat kost de gepensioneerde geld, want de prijzen stijgen wel, maar het pensioen niet. Je kunt dan
minder kopen voor je geld. Als dat vele jaren duurt, heeft dat een groot effect op het uiteindelijke
pensioen. Over een periode van 30 tot 40 jaar bekeken, bepaalt indexatie bijna de helft van het
pensioen.
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Mededeling Stichting Pensioenfonds BP (Juni 2013)

Vervroegd met pensioen
Nog steeds willen veel mensen graag eerder stoppen met werken. De overheid ontmoedigt dit door de
fiscale voordelen van prepensioen en vut af te schaffen en de AOW-leeftijd te verhogen. Maar dat
betekent niet dat vervroegd met pensioen gaan straks niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dat kan
nog steeds.
Het BP Pensioenfonds is verplicht de huidige regeling aan te passen aan de veranderende wetgeving.
Hoe dat er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Werkgever(s) en werknemers zijn nog in overleg
over de nadere invulling van de pensioenregeling. Wel is zeker dat je vanaf 1 januari 2014 je pensioen
nog steeds eerder kunt laten ingaan. Bij BP kan dat op z’n vroegst vanaf 55 jaar. Je moet dit wel,
minimaal zes maanden vóór je gewenste pensioendatum, afstemmen met HR Services. HR Services
vraagt vervolgens het pensioenfonds om je verder te informeren en een aanvraagformulier naar je toe
te zenden.
Pensioenplanner
In de BP Pensioenplanner bereken je zelf hoeveel pensioen je krijgt op de leeftijd waarop je jouw
pensioen wilt laten ingaan. Aangezien de veranderingen in de pensioenregeling nog niet definitief zijn,
zijn ze nog niet verwerkt in de Pensioenplanner.
Doorwerken tot de standaard pensioendatum heeft ook voordelen. Jouw ingelegde geld heeft langer de
tijd om te renderen en je legt iets meer in. Een jaar langer doorwerken kan meer pensioen opleveren.

Mededeling Stichting Pensioenfonds BP (Juli 2013)

Weet waar je later aan toe bent
Onlangs heb je jouw jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Hierop zie
je hoeveel pensioen je later krijgt. En hoeveel je al hebt opgebouwd. Belangrijk om te
weten!
Bij het overzicht vind je een uitgebreide toelichting op het UPO. Ook vind je op de website van
pensioenfonds BP, www.pensioenfondsbp.nl, de handige pensioenplanner. Hier zie je precies wat er
gebeurt als er iets verandert in je pensioensituatie. Misschien wil je wel minder gaan werken. Of meer.
Of heb je in het verleden een tijdje geen pensioen opgebouwd, omdat je zonder werk zat. De
pensioenplanner laat precies zien waar je aan toe bent. Zo kun je tijdig maatregelen nemen als dat
nodig is.
Om in te loggen in de pensioenplanner heb je jouw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Heb je nog
geen inloggegevens ontvangen of ben je ze kwijt? Stuur dan een e-mail naar
pensioenfondsbp@achmea.nl.
Controleer je persoonlijke gegevens goed
Het is belangrijk dat je de gegevens op jouw pensioenoverzicht goed controleert. Kloppen je
persoonlijke gegevens of salarisgegevens niet volgens jou? Neem dan contact op met de
deelnemersadministratie van het pensioenfonds. Stuur een e-mail naar pensioenfondsbp@achmea.nl.
mijnpensioenoverzicht.nl
Heb je ook pensioen opgebouwd bij andere werkgevers? Op www.mijnpensioenverzicht.nl zie je
hoeveel pensioen je hebt opgebouwd, naast je AOW, en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds
of -verzekeraar). Ook zie je wat jouw nabestaanden krijgen als je overlijdt. De website toont bruto en
netto bedragen. Wat je zelf nog aan voorzieningen hebt geregeld (bijvoorbeeld via banksparen of
lijfrentepolissen), vind je niet op deze website.
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8.

bprr.servicedesk@bp.com

Mariella

-

Barry -

Odin

Door Piet van Kessel

Postkamer
Het is lang geleden dat het duo Knip/Ouwerling de postkamer van BP raff. bemanden, daarna volgde
een lange periode met Piet van Brummelen en Wim van de Velde aan het roer en als laatsten
beheerden Wim en Ans Vleij (ex Texaco) de postkamer lange tijd op de locatie van de raffinaderij.
Dagelijks passeerden er indertijd karrenvrachten briefpost waardoor de naam "Postkamer" voor
iedereen vanzelfsprekend was. De komst van de digitale post heeft veel veranderd. In de periode dat
Wim van de Velde en Ans de postkamer "bemanden", schoof de aard van het werk al meer op naar het
verzorgen van veel drukwerk. Ook werden de grote kopieermachines steeds beter, ze drukten hun A4tjes steeds sneller en scherper af. Denk maar eens aan de foto's in Seconer-nieuws, die zijn in de loop
der (15)jaren veranderd van grofkorrelige zwart/wit prentjes naar fraaie kleurenfoto's!

Servicedesk
Ook de nieuw gekozen naam "Servicedesk" is voor de huidige BP-er een naam die de lading van de
voormalige postkamer dekt, want vanachter deze balie wordt letterlijke Service verleend. Natuurlijk
wordt er dagelijks ook nog steeds post bezorgd. Op de foto hierboven zijn de postsorteervakken tegen
de achterwand nog ruim aanwezig. Het werk dat voorheen ook door Wim en Ans werd gedaan, zoals
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post rondbrengen, printwerk, inbinden van studiemateriaal en het uitgeven van kantoorartikelen aan de
afdelingen behoort nog steeds tot de taak van de Servicedesk. Toch verdienen Mariella, Barry, Odin
en Edwin (niet op de foto, vakantie) het predicaat "Servicedesk" vooral met de “Eerste Hulp” aan
weigerende en steigerende apparatuur.
Een voorbeeld: Net op het moment dat je erg moet opschieten laat de printer het afweten, Na een
telefoontje aan Tel. 4400 staat Barry of Edwin 10 minuten later al bij de patiënt om hem weer aan de
praat te krijgen of eventueel te vervangen. Snelheid is het motto van de Servicedesk. Of, ergens een
lamp kapot? Komt er geen koffie meer uit de dito-automaat? Klacht over schoonmaak, auto lenen,
fiets lenen ……………. Dit praktische centrale vangnet van klein ongerief bespaart de BP-er veel
bureaucratisch tijdverlies en daar is iedereen blij mee.

Jumboprinter
Op de dag van de verzending van
Seconer-nieuws, brengt de redactie na
een ochtend van enveloppen vullen en
etiketten plakken, de stapels in
pakketjes van 50 enveloppen terug
naar
de
postkamer
van
de
Servicedesk. Op de werktafel waar we
de pakketjes wilden deponeren lagen
grote posters in de weg. "Die maak je
toch niet zelf?" veronderstelden we,
want een poster van 84 cm. bij 200
cm. is echt een afmeting voor een
vakprinter. "Dat kunnen we hier zelf"
antwoordde Odin van der Borden
trots. Hij heeft een grafische opleiding
en voelt zich prima thuis tussen de
HighTech printers van de afdeling.
"Kom maar eens mee." zegt
Odin uitnodigend en wijst ons in
de printhoek een soort Jumboprinter aan. “Aan deze OCE
Inkjetprinter hangt een rol
printpapier van 84 cm. breed en
75 meter lang! Als we willen
kunnen we héle lange posters
maken" zegt de jonge graficus
lachend. "Maar meestal wordt het
zoiets als dit en voor de fotograaf
houdt hij samen met zijn collega
Mariella Commijs de twee meter
lange poster omhoog.
"Er is de laatste tijd veel
veranderd" zegt Odin als hij de
poster weer op de stapel terug
legt.
Die opmerking doet ons even terugdenken aan de bescheiden postkamer van Ouwerling en Trip met
als enig technisch hoogstandje de PTT frankeermachine. Vergelijken we dat met deze moderne
inrichting uit het beeldschermtijdperk dan is er niet veel- maar erg veel veranderd.
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Hobby en vrije tijd

De hobby van een schipperskind
9.

Door Klaas Kuipers
Gasmuntjes
Van kind af aan heb ik belangstelling voor techniek. Voor mijn ouders was dat vroeger minder leuk,
want ik was niet eerder gerust dan dat ik gekregen speelgoed van binnen had bekeken. Maar van
“slopen” leer je ook veel. Van mijn 6e tot 17e jaar vertoefde ik als schipperskind veel in kosthuizen en
dat hield de hoeveelheid speelgoed beperkt tot een paar Dinky Toy autootjes en een Meccanodoos. Op
latere leeftijd kwam er een elektrische trein, maar die moest ik delen met mijn 5 jaar jongere broer. In
de jaren 60 voeren we veel op Duitsland en daar was speelgoed aanmerkelijk goedkoper dan hier in
Nederland. In die periode is de trein flink uitgebreid. Van de hospita in mijn laatste kosthuis mocht ik
solderen op voorwaarde dat ik de gasmuntjes zelf betaalde. Meestal had ik wel een muntje op
voorraad, want anders kon er, als ik 's avonds zat te knutselen en het gas opraakte, er niet meer worden
gekookt. Mijn hospita was niet van de grote voorraden. Vaak was het om vijf voor zes: “Klaas, wil jij
nog even voor een gasmunt en een pakje thee naar de kruidenier?” Thee had ik niet op voorraad, dus
moest ik toch even een sprintje maken.
Modelbouw
Met vakantie aan boord werd er meestal ook wel iets gemaakt. Bootjes van een blok hout, of een
houten propeller voor een windmolen. Ook werd er voorzichtig een begin gemaakt met bootjes waar
een motor(tje) in zat. Eerst een bouwdoos voor een marineschip. Ik was toen een jaar of 14 en enige
ervaring in het modelbouwen had ik nog niet. Een marineschip werd het dus niet. Het volgende
project was een sleepboot van blik. Bij de blik-onttinnings-fabriek in Leeuwarden scharrelde ik, als
we ernaast bij het Esso-depot lagen te lossen, wat mooie stroken blik bij elkaar. Op het oog werd dat
in model geknipt voor de sleepboot. Ondanks dat het in knikspant model werd gebouwd mocht het
resultaat er zijn. Motor met een 4,5 Volt batterij erin en varen maar! Maar zonder besturing moest het
roer in een vaste stand worden gezet en voer de boot alleen rondjes. Radiografische besturing was er
wel, maar dat was fors aan de maat en de prijs idem dito. Al doende probeer je je grenzen te verleggen
en voor mijn 17e verjaardag vroeg ik een bouwdoos van een Esso tanker. Deze werd een week of zes
te laat geleverd, net op het moment dat ik van school kwam en ging werken.
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Scheepsramp
Vol goede moed werd aan het model begonnen, maar kwam al gauw tot de ontdekking dat ik varen en
modelbouwen wel een aardige combinatie vond, maar dat er zo weinig vrije tijd was. Het model
vorderde, maar niet echt snel. Ook was er aan boord weinig bergruimte en daardoor beschadigde er
wel eens iets. De grootste ramp (voor het scheepje) vond plaats toen ik door mijn bed zakte en boven
op het model terecht kwam. De romp was sterk genoeg om de last te dragen, maar van de opbouw was
niets meer heel. Toch kon ik er geen afstand van doen en sleepte de restanten jaren met me mee. Ze
verhuisden in 1972 mee toen we stopten met varen en aan de wal gingen wonen. En wat bleek?
Werken in continudienst gaf wel een hoop vrije tijd.
Daar kwam bij dat we in die tijd vaak een Italiaanse boot voor de wal kregen, waarvan de romp
sprekend op dat van het modelscheepje leek. Vanaf steiger 2 een schets gemaakt van de “Raffaele
Cafiero”, want zo heette die boot, en zachtjesaan geprobeerd om de modelwerf weer op gang te
krijgen. Uiteindelijk werd het een leuk scheepje en kon er in de sloot worden proefgevaren. Van een
oude walky talky en een schakelrelais was de motor bedienbaar in twee standen vooruit, stop en
achteruit. Voor het roer was er nog geen oplossing, dus ook dit schip voer rondjes.
Elektronica
Gelukkig was er ook tijd om te lezen en in de bibliotheek vond ik een boekje, waarin werd beschreven
hoe je zelf een 2-kanaals radiografische besturing kon bouwen. Spulletjes gekocht, waaronder een
elektrisch soldeerboutje. Vaak zat ik na de middagdienst nog een uurtje op zolder te priegelen.
Uiteindelijk werkte de besturing en werd het spannend of deze door de radio controledienst werd
goedgekeurd. Dat ging zonder mankeren en ik kreeg een compliment voor het mooie aluminium
kastje. Dat doorgegeven aan de firma Cleton.
Over alles gezien was het een project van meer dan tien jaar, maar het resultaat mocht er zijn. De
motor komt uit een bandrecorder en de motorregelaar is eigen fabricaat, gebouwd van een schema uit
een boek over radiografische besturing. Sturen gebeurt met een Microprop servo uit een bouwpakket.
Om het model wat verder “aan te kleden” is er navigatieverlichting op aangebracht. In die tijd ging dat
allemaal met heel kleine lampjes. Tegenwoordig worden daar lichtgevende diodes voor gebruikt. Om
de elektronica wat beter onder de knie te krijgen werd ik lid van de Elektronica en Modelbouw Club
Rozenburg.
Om de jeugd te ondersteunen werden tegen kostprijs onderdelen verstrekt en hulp verleend bij het
bouwen. Het was een gezellige club en er werd 's winters gebouwd en 's zomers regelmatig gevaren.
Later kwam er meer belangstelling voor het vliegen en ging men m.b.t. modellen en besturingen tegen
elkaar opbieden. Aangezien het me daar niet om begonnen was ben ik afgehaakt.
Hieronder een paar plaatjes van de bouwdoos en het uiteindelijke resultaat. Bij de “Esso Berlin” staat
de brug midscheeps, maar bij “Raffaele” achterop. De schaal is 1:250.

En zo ziet ze er uit als “Raffaele Cafiero”.

Het oorspronkelijke model
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Monsterblik
Na de tanker wordt er een sleepboot gebouwd. Ook uit een bouwdoos, maar deze keer met een
kunststof romp. Om er mee te varen is kunststof minder kwetsbaar en onderhoudsvriendelijker. Bij
deze boot een nieuwe besturing gebouwd, maar nu 4-kanaals. Buiten bediening van motor en roer kan
op dit schip de sleephaak op afstand worden losgegooid. Er komt een 6 volts motor met een 1:3
vertraging in. De messing schroef is eigen fabricaat. Het is een natuurgetrouw schip met goede
vaareigenschappen. Achteraf heb ik spijt geen navigatieverlichting te hebben aangebracht. Alleen de
schijnwerper heeft een lampje. Sleepboten zijn leuke “werk”schepen maar dan moet er wel iets te
slepen zijn. Het liefst iets dat een beetje echt lijkt en met het nodige gewicht. Deze keer wilde ik weer
eens iets met blik proberen. Leeuwarden was een beetje ver weg, maar monsterblikken kun je ook wel
iets mee beginnen. Eerst maar eens de uiteinden eruit gesneden en dan de felsranden eraf. Van een
strook spaanplaat een bouwplank gemaakt en daar ging de werf weer. Als model had ik een zandbak
van de firma Oosterwijk voor ogen. Schrok wel van de afmetingen, want de bak zou meer dan twee
meter lang worden. Na een poosje dubben besloten dat 1,6 meter lengte ook wel kon, bij 30 cm breed
en 15 cm diep. Ronde voor en
achterkant en aan de einden liep de
bodem schuin op. De bouw verliep
voorspoedig en al gauw kon de
baggerbak te water. Er gingen 16
straatklinkers in. Alles woog bij
elkaar ongeveer 70 kg. Daar kon
de boot lekker aan trekken. De bak
was voorzien van een roer, dat op
afstand kon worden bediend. Had
op mijn zender net een kanaal
over. Moest op de bak wel een
extra ontvangertje met accu en
servo (stuurmotor) bij.
“Bugsier 3” met de geladen bak

Helaas is de bak later van binnenuit doorgeroest. Bij reparatie van een lekkage op de naad tussen
bodem en zijkant heb ik, om beter te kunnen solderen, S-39 gebruikt. Tijdens het solderen is dat
verdampt en op de binnenkant neergeslagen. Een paar jaar later vielen er allemaal kleine gaatjes in.
Jammer, want het was een leuk ding.
Het volgende scheepje werd
een Duits garnalenkottertje als
statisch model. Er zit wel een
motortje in, maar door het lage
gewicht en veel windvang
vaart het niet optimaal. Heeft
sinds de stapelloop in1977
jaren op de kast gestaan, maar
staat nu even in depot.

Hiernaast een plaatje van
het kottertje en de tanker

Watersport
In 1977 braken er voor de modelwerf wat mindere tijden aan. Gekozen werd voor het grotere werk, de
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afbouw van een als casco gekochte zeilboot. Daar een hele winter en een paar weken vakantie aan
besteed. Gelukkig werkte ik toen nog in de continudienst, waardoor er ook in de week wat vrije dagen
vielen. Op 4 april 1978 ging deze boot te water en waren we druk met de watersport en het onderhoud
aan de boot. In de tweede helft van de 80-er jaren kwam een bouwdoos van (weer) een sleepboot
voorbij. Een collega op Botlek zag er geen brood in en zo wisselde de doos van eigenaar.
Schiet me opeens te binnen dat ik in die periode van een collega op het laboratorium een schitterend
spantenraam van de “Nieuw Amsterdam” kreeg. Eenmaal thuis zag ik dat het model voor ons kleine
huisje veel te groot zou worden. Daarom snel doorgegeven aan een andere liefhebber op Botlek en die
heeft hem afgebouwd. De bouwdoos van de sleepboot heeft dik 20 jaar staan wachten op betere tijden.
Die kwamen eind 2009, toen we waren gestopt met de watersport. De vorige bouwdozen waren van
Duitse origine (Graupner), maar de laatste komt uit Denemarken (Billing Boats). Het is een model van
een serie (9) Nederlandse sleepboten, waaraan men in 1978 is gaan bouwen. Dubbelschroefs met eerst
een motorvermogen van 1800 PK, later opgevoerd naar 2400 PK.
Bij de vorige modelschepen is er gebruik gemaakt van beslagsets. Maakt het bouwen wel
gemakkelijker en sneller, maar de uitdaging deze keer was om ontbrekende onderdelen zoveel
mogelijk zelf te maken. Ook deze boot heeft een kunststof romp. Voor de verschansing is niet het in de
doos aanwezige triplex, maar kunststof van verticale raamlamellen gebruikt. Dat buigt gemakkelijk en
hoeft niet zo vaak te worden geschilderd. Ook deze keer werden de schroeven van messing plaat
gemaakt. Tekenen, uitzagen, tussen twee RVS moertjes klemmen, bladen torderen en dan solderen met
zilver. Daarna de toppen van de bladen terug draaien opdat gewelfde schroefbladen ontstaan.
Hieronder een paar plaatjes.

Schroefbladen zagen

Klaar om te solderen

Schroeven in positie

Het schip krijgt vorm

Fietsventiel
Na een winter bouwen kon er worden proefgevaren. De motoren kwamen uit oude boormachines,
maar die trokken veel stroom en werden bloedheet. Ze zijn later vervangen door kogel gelagerde
exemplaren met een laag stroomverbruik. Elke motor is apart te regelen en ook van deze boot is de
sleephaak op afstand te ontgrendelen. In eerste instantie zijn er twee korte roeren aan gezet. In het echt
hangen er Becker-roeren aan. Dit zijn gelede roeren waarvan de achterste deel twee keer zover draait
als het voorste. Van een fietsventiel, stroken raamlamel, wat stukken uit de rommeldoos en messing
plaat geprobeerd om een Becker roer te maken. Dat lukte boven verwachting. Daarom de korte roeren
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eraf gehaald en de gelede exemplaren eronder. Nu draait de boot nog beter. Veel tijd ging er zitten in
het maken van een 50-tal railingscepters met twee draden erin en eentje er overheen. De scepters zijn
van 4 mm brede kunststof stroken, met onderaan een RVS staafje, dat in de opbouw is gelijmd.
De ankerwinch op het voordek is ook helemaal gebouwd van stukjes afval. Al doende wordt men
steeds inventiever. De verlichting was ook een uitdaging. Deze keer zijn er lichtgevende diodes
gebruikt. Voordeel is dat ze heel weinig stroom gebruiken en er heel dunne draad kan worden
gebruikt. In de mast zitten 6 lantaarns, dus moesten er 7 draden worden “getrokken”. In de mast een
groef gefreesd en daar de draadjes met 2-componenten lijm in. De bundel verdwijnt in de opbouw,
waar ze op een printplaatje met weerstanden zijn gesoldeerd. Daar wordt het zo geschakeld dat de
verlichting in 3 standen kan branden. Ten anker, los varend of slepend. De lantaarns zijn gemaakt van
dunne aluminium buis. Daarin onder de goede hoek een opening gesneden en daarna op lengte. Dit
pijpje past precies over de diodes. Koperkleurige verf erop en het is net echt. Deze keer wordt er
geschilderd met watergedragen verf. Wel even wennen, maar het resultaat mag er zijn.

Hierboven wat actieplaatjes in de jachthaven van Zuidland

En zo staat de boot er nu bij. Af en toe een klusje in de machinekamer

De laatste klus was het maken van een elektrische stekkerverbinding tussen romp en opbouw. En net
als op een echte werf zijn er de tussendoor karweitjes, zoals schadereparaties aan “Raffaele Cafiero”.
Ook heeft dat schip een nieuwe schroefas gekregen. Die was na meer dan 35 jaar behoorlijk
gecorrodeerd. Ook “Bugsier 3” leed aan dezelfde kwaal. Vervangen van de as moest langs de
binnenkant. Gelijk maar opnieuw gemotoriseerd en het accupakket verdubbeld naar 14,4 Volt.
Bollardpull is nu 900 gram. Van “Smit Finland” wordt dat binnenkort gemeten. Moet, met twee
schroeven in straalbuizen, minstens het dubbele zijn. Zou een beetje tegen kunnen vallen want haar
motoren draaien op 12 Volt. Dat is het maximale voltage waarop de regelaars mogen draaien.
Werkpaarden
Wat opvalt tussen beide sleepboten is de ontwikkeling van deze schepen over een periode van 25 jaar.
De Bugsier stamt uit begin 50-er jaren, is een slank schip en gemotoriseerd met een 8 cilinder Deutz,
waarvan het vermogen varieerde van 800 tot 1300 PK. Het waren relatief ranke schepen, waarvan de
sleephaak te hoog boven het dek zat. Sommige schepen zijn voorzien van een roer met geïntegreerde
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straalbuis. Daarmee werd de trekkracht verhoogd naar ongeveer 20 ton. De Belgen (rederij Gerling en
Letzer) hebben een hele serie in licentie gebouwd, maar het eerste wat ze deden was de sleephaak zo
laag mogelijk op het dek te zetten.
De Smit boten kwamen in 1978, waren ongeveer even lang, maar 1,5 keer zo breed. Beide verstelbare
schroeven draaiden in straalbuizen en werden aangedreven door 6 cilinder Werkspoor diesels (9001200 PK). In opgevoerde uitvoering (totaal 2400 PK) werd de bollardpull 28 ton. Het waren stabiele
werkpaarden, die stukken beter manoeuvreren dan enkelschroevers. Ze zijn intussen allemaal verkocht
naar het buitenland. Heden ten dage worden er sleepboten gebouwd die 80 ton kunnen trekken.
En zo blijft deze pensionado tussen de
bootjes. Het kleinere knutselwerk ligt hem
wel. Toen het met kijken wat minder ging
(staar aan beide ogen) als tussendoortje
een Lelievlet (schaal 1:10) van de
zeeverkenners op stapel gezet. Dit was een
project met kleinzoon Dylan. Die vaart als
scout er 's zomers mee op het Brielse
Meer. Als bouwmateriaal wat afvalstroken
verticale raamlamel gebruikt.
Inmiddels zijn mijn ogen dank zij nieuwe
lenzen weer op sterkte en wordt het fijnere
werk weer opgepakt. Splitsen van 1,5 mm
dunne lijn gaat nu weer fluitend. Soms zie
ik modelbouwwerk, waarbij ik denk:
“Zover zal ik het nooit schoppen!” Het
ontbreekt me daarvoor aan geduld en een
goede werkplaats. Desondanks ziet het er
aardig uit en het werkt. En dat is voor mij
het voornaamste. Buiten het knutselen kun
je er uren mee spelevaren.
Een Lelievlet van de zeeverkenners

Ongetwijfeld zijn er collega's die evenveel plezier aan hun hobby's beleven. Ben o.a. nieuwsgierig of
de “Nieuw Amsterdam”, die in dit verhaal voor komt nog vaart en hoe die van een open spantenraam
is getransformeerd in een compleet schip.

Zegt de ene kip tegen de andere:
"Hoe gaat 't ?
Oh, goed.
"En hoe is 't met de kinderen.”
“Ook prima. De een is advokaat geworden en de andere uitsmijter!”
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10.

De Schipbreuk
Hoe ik tot het schrijven van het boek gekomen ben
Door Petra Hoks

Uit een droeve periode kan na een aantal jaren toch nog iets positiefs
voortkomen. Althans dat is mijn ervaring en in mijn geval is dat het
schrijven en uitgeven van een boek geworden.
Bijna zeven jaar ben ik iedere middag op bezoek geweest bij mijn man Hans die toen als gevolg van
meerdere herseninfarcten en –bloedingen permanent in de Plantage in Brielle verbleef. Daar heb ik
mevrouw Weltevrede leren kennen die net als ik bij haar man op bezoek kwam. Het viel me op dat zij
heel boeiend kon vertellen over haar leven als schippersvrouw. Met hun eigen schip hadden ze
schelpen vervoerd naar de kalkfabriek in Brielle en na het faillissement van die fabriek alle mogelijke
vracht door Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Na het overlijden van onze beide echtgenotes
heb ik altijd contact met haar gehouden.
In diezelfde tijd volgde ik een schrijfcursus bij de heer Weltevreden (in de verte nog familie van) die
op een gegeven moment aan onze groep vroeg wie of er een levensverhaal over iemand zou willen
schrijven. Bij mij viel toen het kwartje, ik had immers ‘mijn’ mevrouw Weltevrede. Het heeft daarna
toch zeker nog een jaar geduurd voordat ik het lef had het haar te vragen, want zo redeneerde ik, als ze
ja zegt zit ik er aan vast en wil ze niet dan gaat mijn illusie in rook op. Toen ik het haar eindelijk vroeg
was haar reactie er een van verbazing, zo in de trant van ‘over mij, een levensverhaal schrijven, wat
heb ik nou te vertellen.’ Ik adviseerde haar het aan haar kinderen te vragen. Gelukkig vonden die het
een geweldig idee.
Ja, en toen zat ik er aan vast. Ik realiseerde me alleen niet dat het zo’n enorme klus zou worden. Sinds
juni 2012 ben ik iedere woensdagmiddag bij mevrouw Weltevrede op bezoek geweest en wat wist ze
nog veel van vroeger. Het eerste verhaal, over haar jeugd was eenvoudig, maar naar gelang ze me
meer vertelde en niet altijd in afgemaakte verhalen, werd het voor mij steeds moeilijker al die
fragmenten in leesbare verhalen om te zetten. Ik nam al haar gesprekken op en werkte die thuis uit en
las die de volgende keer aan haar voor zodat zij de fouten eruit kon halen.
Met het allereerste verhaal over haar geboorte, zat ik er al gelijk finaal naast, dat had ik veel te veel
geromantiseerd. ‘Nee zo ging dat bij ons thuis niet,’ was haar commentaar. De volgende week las ik
het herschreven verhaal weer voor en toen kon het haar goedkeuring wegdragen. Voor mij was dat een
hele goede les, ik wist nu hoe zij het wilde hebben, geen gefantaseer van mij, nee zo zij het beleefd
had, zo moest ik het opschrijven. Wat was dat moeilijk, ik voelde me soms in een soort keurslijf
zitten, ik moest haar ervaringen verwoorden, als het ware moest ik in de huid van de schippersvrouw
kruipen. Ik kon in die tijd aan niets anders meer denken, stond er mee op en ging er mee naar bed.
Liep over de juiste interpretatie van iets tijdens strandwandelingen met mijn hond te piekeren. Maar
wat heb ik genoten in die tijd, van de gezellige middagen bij haar, van iets waardoor je zo volledig en
positief in beslag wordt genomen. Kennismaken met een manier van leven waar je als landrot geen
benul van hebt. Ik heb geen moment spijt gehad dat ik eraan begonnen was, in tegendeel het heeft
mijn leven verrijkt.
Afgelopen april heb ik het laatste verhaal geschreven. Nu moest ik alleen nog de vele verhalen in de
juiste volgorde zetten, een voorwoord schrijven, een wervende tekst voor de achterflap, de tekst laten
redigeren en het allerbelangrijkste, ik had nog geen titel. Die kwam plotseling bij me binnen, ook toen
ik weer met mijn hond aan het strand wandelde. Yes, dat is het, dacht ik, dat ik daar niet eerder aan
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gedacht heb. Daarna heb ik alles naar de uitgever gestuurd. Inmiddels ben ik zelf ook al bij de uitgever
geweest om lettertype, papiersoort en waar de foto’s moeten komen te bespreken. De uitgever heeft
me inmiddels een eerste proefdruk gestuurd, die ik gecorrigeerd weer teruggestuurd heb. En nu wacht
ik, met mijn armen over elkaar, op het echte boek dat door mij officieel gepresenteerd zal worden

Op vrijdag 13 september om 15.00 uur in de Sjoel,
de voormalige synagoge aan de Turfkade 16, 3231AR, Brielle.
Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur – 15.30 uur ontvangst met een kopje koffie of thee
15.30 uur – 16.00 uur officiële presentatie boek De Schipbreuk
16.00 uur – 17.00 uur gelegenheid om boek te kopen onder het genot van een hapje en een drankje
Ik hoop zoveel mogelijk belangstellenden en oud-collega’s bij deze presentatie te verwelkomen. Ik
zou het op prijs stellen als u vooraf mij in kennis wilt stellen of ik op uw aanwezigheid kan rekenen.
Mijn email adres is: pm.hoks-zwaard@hetnet.nl
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11.

Rondje Raff.

Nieuw BP Express station in Europoort
Binnenkort hoeven de gemotoriseerde collega's niet meer lang te zoeken naar de laagste
brandstofprijs in de regio! Die bevindt zich namelijk half juli voor de deur van de BP
raffinaderij aan de 'd Arcyweg. Eind mei startte de aannemer met het plaatsen van de
bouwketen en werd het terrein uitgemeten. Op voorhand heeft er een inspectie
plaatsgevonden op de mogelijke aanwezigheid van nesten en die zijn niet aangetroffen zodat
de bouw van start kan gaan. De bouwtijd van dit nieuwe BP Express station bedraagt acht à
negen weken.

Een computer impressie van het nieuwe “BP Express station” aan de ‘d Arcyweg
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Soms heb ik het gevoel dat ik hier in Toubacouta bij mezelf op bezoek ben, altijd vreemd
volk over de vloer !
Het is in mijn huis een doorlopend gaan en komen van mensen; verre familie in de
derde of vierde graad, vriendinnen, belangrijke relaties als politie, gendarmes, de Sous
Prefect, douaniers e.d. die je allemaal te vriend moet houden.
Tijdens de lunch zitten er meestentijds wel 11 tot 15 mensen aan tafel. Het is allemaal
wel nuttig om die relaties warm te houden maar samen praten met Yayi op een stil
moment schiet er dan vaak bij in. Daarom hebben we ons een vakantiereis voorgenomen
naar Gambia, de badplaats Banjul. Tegelijk maak ik een afspraak met het Nederlandse
Consulaat in Banjul omdat ik mijn verblijfsvergunning weer moet verlengen. Ik ben
namelijk uit financieel/praktische overwegingen in Gambia ingeschreven dus verenigen
we het nuttige met het aangename.

12.

Brieven uit Senegal 24
Door Aad van Biezen, Toubacouta 28 december 2012
Illustraties, Huib Marsman

Een onaangename beknelling.
Yayi bestelt een taxi naar Karang, een grensplaats met Gambia zo'n
25 km van hier. Uitschrijven bij de Senegalese grenspolitie, lopend de
grens over en dan inschrijven bij de Gambiaanse grenspolitie, dat zijn
meestal etterbakken.
Eerst naar kamer 1, inschrijven dan terug langs cellen vol met
mannen, naar kamer 2 vol met mensen voor 2 bureaus met daarachter
een Sergeant Majoor en een officier. De officier kijkt toe en de SM is
bezig een jonge Mauritaniër verrot te schelden die tegensputtert en de
SM steeds meer geld aanbiedt. Alle Afrikanen moeten naar achteren
van de SM maar roept mij naar voren. Nu hij even was uitgeraasd
kreeg ik zonder gedoe mijn juiste stempels ik bedankte hem hartelijk
en weg wezen.
Yayi regelde een andere taxi voor de 45 km
naar Barre naar de veerboot over de Gambia
rivier. De veerboot was er niet en de andere
twee veren waren stuk. Tijdens het eten
hoorden we dat de nu varende veerboot ook
problemen had en het niet zeker was dat hij als
hij aankwam weer zou vertrekken. Er was een
alternatief, echter ook wel met enige
problemen, de 100 persoons "Piroque"; een
van houten planken gemaakte soort inlandse
prauw. We moesten wel want de afspraak met
het consulaat was al gemaakt. Bij het strand
naast de veersteiger lagen 10-tallen Piroques
en één was al mensen aan het inladen. Het
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water was te ondiep om de boot dicht bij de waterlijn te kunnen brengen. De boot lag wel 25 tot 30
meter uit de kant in borsthoogte-diep water. Geen nood er waren daar een 20-tal forse jonge mannen
die je tegen betaling droog naar de piroque brachten. Het was lang geleden dat ik bij iemand op zijn
schouders zat. Een stevige kleine man bukte zich achter me stak zijn hoofd tussen mijn benen en
………. hup daar zat ik omhoog. Hij liep direct het water in en stapte enigszins onzeker naar de boot.
Hij wees mij op een ijzeren pin,
met mijn voet erop kon ik
moeizaam instappen, droog !! Ik
werd direct naar voren gewezen
en ging op een plankje zitten van
20 cm, niet erg luxe maar ik zat.
Er werden aan de passagiers een
70-tal afgekeurde reddingsvesten
afkomstig van een Thais schip,
uitgereikt. Het was echt puin, ze
waren nat en vies, de ritsen en
sluitingen werkten niet. Deze
vesten gebruiken en in het water
terecht komen was gevaarlijker
dan zonder.
Yayi was niet te zien maar, zat 3 meter van mij af op de bodem bij de vrouwen. Het duurde toch nog
wel drie kwartier tot de boot vol was. Vlak naast ons werd er een piroque geladen met balen rijst. De
sjouwers liepen tot hun schouders in het water naast de boot. Vervolgens werd er een baal van 50 kg.
op hun hoofd gelegd die hij dan in een rustig tempo naar een ezelwagentje bracht. Er was een man bij
die twee balen droeg ………..
We waren vol en vertrokken, halverwege kwamen we de veerpont tegen op weg naar Barra waar hij
een uur geleden had moeten vertrekken. Bij het strand aan de overkant de omgekeerde procedure. Een
gekkenhuis moet je voorstellen; een 30-tal om klandizie roepende mensendragers en meer dan
honderd ongeduldige passagiers. die er af wilden. Ik bleef rustig wachten en zag Yayi op het strand, ze
wees mij naar een potige drager in het water naast de boot. Het uit de boot op de man stijgen was voor
mij geen kattenpis. Ik schoof over de rand van de boot richting van de schouder van de man maar toen
zat mijn scrotum behoorlijk in de knel; toen ik dat voorzichtig en discreet in goede banen probeerde te
geleiden maakte de drager
hiervan gebruik en trok mij
zonder pardon op zijn schouders.
Zo ik zat, wel half ontmand en
zeker niet luxe of feestelijk.
Volgens mij had deze drager ook
wat meer problemen met mijn
gewicht en zithouding. Op het
strand gekomen dacht ik dat hij
me afzette en deed ik een poging
om af te stappen maar hij hield
mijn beide benen stevig vast,
waardoor ik rechtuit en languit
met mijn gezicht op het natte
harde zand viel. Het bloed spoot uit mijn neus en eenieder wilde mij helpen met opstaan. Ik bleef even
rustig liggen en Yayi, die óók bezorgd was, hield de helpende handen weg. Ik ging rechtop zitten en
constateerde alleen een flinke bloedneus die ik bette met een klein gastendoekje. Mijn bril van 1450,euro was gelukkig niet beschadigd. De over mijn kleding gespatte bloedvlekken suggereerden een
ernstige verwonding. De drager bood mij duizend excuses aan en wist met zijn houding geen raad. Het
was natuurlijk niet alléén zijn schuld, moet ik maar niet vroegtijdig willen afstijgen i.v.m. mijn
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bekneld lichaamsdeel in zijn nek! De arme man wilde het draagloon niet hebben, het was wel goed zo
zei hij en hij zou voor mij bidden! Dat kon ik wel gebruiken.
Ondertussen was het bloeden gestopt en de
beknelling vergeten. Oké, wij op weg met
een taxi naar het plaatsje Bakau, naar ons
hotel boven de vispier, vismarkt en
visrokerij. Alles staat in het teken van vis,
ook de geur. De kamers zijn groot zo'n 15x7
meter met bad, televisie en balkon. De
eigenaar is een Egyptenaar die in Canada
woont, zijn oudste zoon runt het hotel maar
die heeft de dagelijkse leiding weer
uitbesteed aan de Gambiaan Musa die ons
hartelijk verwelkomt en vraagt welke kamer
ik wil en wat ik ervoor betalen wil. Ik kies
voor kamer 26 met uitzicht op de markt en
bied 700 Dalasie per nacht dat is ongeveer
17,50 euro. Dat lijkt mij wel een redelijke prijs. Hij gaat direct akkoord met de prijs en ik boek drie
overnachtingen.
De volgende dag naar het consulaat, Yayi ging ondertussen in de buurt wat vóórshoppen, dat betekent
wél kijken maar niet kopen want ons geld zat veilig in mijn tasje. Enige controle en terughoudendheid
op de uitgaven is bij een Senegalese dame wel noodzakelijk. Op het consulaat aangekomen werd ik
aan het loket van een piepklein kamertje te woord gestaan door een Afrikaanse dame die uiteraard
geen Nederlands sprak. In het slecht verstaanbare Gambia Engels vermengd met woorden uit diverse
stamtalen werd na wat vriendelijk geharrewar duidelijk dat ik een " attesta de Vita" wilde, dit is een
schriftelijk bewijs van "in leven zijn" ten behoeve van mijn AOW en pensioenuitkering. Verder
moesten hierna twee formulieren van de Sociale Verzekeringsbank door haar getekend worden. Ik kon
echter niet meer aantonen dat ik in Gambia ben ingeschreven.
Dat kwam zo. Een tijd geleden is een taxichauffeur, terwijl ik mijn boodschappen nog aan het uitladen
was, snel weggereden omdat hij mijn tasje met geld en papieren nog op de achterbank zag liggen.
Alles kwijt nooit meer teruggezien. Zonder veel moeilijkheden kon ik me gewoon weer opnieuw laten
inschrijven en nog gratis ook, een unicum in Afrika. Nu kon ze aan de slag, ik kon erop blijven
wachten want alles bij elkaar was het niet zoveel werk, zei ze. Voor het attest waarop één zin
geschreven staat plus een handtekening twee stempels en een paraaf betaal ik de officiële prijs van 75
euro, ik vind dat diefstal, zoveel geld voor zo weinig werk. Na deze officiële afhandeling gaan we
genieten van twee gezellige vakantiedagen.
Ik hoop wel dat straks de pont weer vaart…………………

Groeten Aad van Biezen

A.N. van Biezen
p/a Oosterheem 30,
9531 LB, Borger. (NL)
Senegal Tel.: 0221763467964
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In Memoriam
Piet Hoogenboom
De kring is helaas weer kleiner geworden en een fijne collega is ons ontvallen.
Piet is werkzaam geweest op onze BP tankinstallaties Pernis en Botlek en was werkzaam in
verschillende controlerende functies.
Naarmate de afbouw van het Botlek depot vorderde en de nieuwe Smeerolie opslagloods zijn
voltooiing naderde, kreeg Piet de leiding over en de organisatie van de in drums aangevoerde
smeermiddelen en additieven en de opslag daarvan alsmede de expeditie naar BP-relaties en
rederijen in het Rotterdamse havengebied.
Ik bewaar goede herinneringen aan hem; hij was een prettige collega om mee samen te werken maar
hij kon ook zijn poot dwars zetten als hij er een bepaalde mening over had. Dan moest er heel wat
overredingskracht toegepast worden om hem te overtuigen. Maar het heeft onze collegialiteit nimmer
geschaad.
Piet was in zijn vrije tijd actief bij de Bloedtransfusiedienst van het Nederlands Rode Kruis in zijn
woonplaats Rozenburg. Naast zijn werkervaring als smeerolie-aftapper deed hij zijn uiterste best om
alle Rozenburgers ook een litertje kostbaar bloed af te tappen en hij verzorgde de registratie ervan.
Terwijl ik over hem zit na te denken schiet me nog een leuk voorval in gedachten. Ik was met mijn
vrouw Truus en onze twee dochtertjes Annemieke en Marianne op weg naar huis na een vakantie in
Oostenrijk. In de buurt van Neurenberg, zo’n 900 km van huis, raakten we verzeild in een wirwar van
“Umleitungen” en zo reden we binnen de kortste keren verdwaald in een groot bos.
De meiden (5 en 7 jaar) moesten nodig een plasje doen en dus stopte ik op een kruispunt van de
bosweg om aan die behoeften te voldoen. We besloten en passant nog een hapje te eten voordat we
verder zouden rijden. We waren moederziel alleen in dat bos, althans dat dachten we, want na een
twintig-tal minuten kwam van de andere kant een auto aan rijden waarvan de chauffeur stopte, het
raampje open deed, om te vragen of we misschien hulp nodig hadden.
De chauffeur die zijn hoofd uit het raam stak was, geloof het of niet, mijn collega Piet Hoogenboom.
Piet was met zijn gezin op vakantie in Duitsland in het plaatsje Gossweinstein en zij waren, op het
moment dat wij elkaar in het bos ontmoetten, in de omgeving aan het toeren. We hebben om dit
wonderlijke voorval hartelijk moeten lachen. Hoe klein kan de wereld soms zijn.
Vanuit mijn persoonlijk geloof hoop ik voor Piet dat Onze Schepper een mooi plekje in Zijn Rijk voor
hem bereid heeft
.
Mede namens alle Seconer-vrienden wensen wij zijn echtgenote Maartje en haar familieleden voor de
komende moeilijke dagen heel veel sterkte toe.
Moge Piet in Vrede rusten.
Koos Boswinkel
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14. Personalia
Met Pensioen :

Mei 2013

J.Th. Slotboom
C.J. Leich
A.J. Berk
P.E. van der Horst

Juni 2013

I. Leban
L.A. van den Oever
B. Sluis
R.J.B. Maller
J.C. van der Zwan

Juli 2013

B.L. de Korte
A.J. van der Woerdt
J.M. Collins
C. Zonneveld

Overleden :
7 april 2013, de heer A.J. Elissen, in de leeftijd van 76 jaar.
4 mei 2013, de heer P.W. Hoogenboom, in de leeftijd van 88 jaar.
15 juni 2013, mevrouw Johanna Jager-de Groot, in de leeftijd van 83 jaar.
17 juni 2013, de heer P. van der Zwan, in de leeftijd van 77 jaar.

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 oktober 2013.
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
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco

REDACTIE SECONER-NIEUWS
Piet Bout
Bestuur Seconer
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

Piet van Kessel
Scherpenhoek 80
3085 EG Rotterdam
010 5016851
Kessel.Pa@inter.NL.net

Klaas Kuipers

Rob van Breda

Slotlaan 28
3233 DD Oostvoorne
0181 485797
klaas-ali.kuipers@planet.nl

Lumeyweg 49
3231 CD Brielle
0181 416364
rjvanbreda@gmail.com

BESTUUR SECONER

BELANGRIJKE ADRESSEN

Nico ter Horst, Voorzitter
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
voorzitter@seconer.nl

Seconer mutaties
Nieuw lid - Recent gepensioneerd
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk)
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg

Wim van Vliet, Secretaris
Narcissenstraat 12
3181 WT Rozenburg
0181 217203
secretaris@seconer.nl

●

Stichting Pensioenfonds BP
website: www.pensioenfondsbp.nl
adres: Stichting Pensioenfonds BP
p/a Syntrus Achmea
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl

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

●

Stichting Chevron Pensioenfonds
Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingenplaat
Tel : 010 - 2951502
Fax: 010 - 4381292
e-mail: pensioenfonds@chevron.com
www.chevronpensioenfonds.nl

Wim Blok, Pensioenen
Rijpersweg 31
4751 AP Oud Gastel
0165 326388
pensioen@seconer.nl
Leny Voorberg
Ossewei 151
3238 XN Zwartewaal
0181-663138
leny@seconer.nl

●

Contactpersoon Personeelszaken BPRR
Pascalle de Bock
Doorgeven van mutaties:
Rivium Boulevard 301
2909 LK Capelle aan den IJssel
Tel: 010 2491053
E-mail: pascalle.debock@bp.com

Gerrit Kamperman, IT-zaken
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2013
26 september, locatie Madurodam
_______________________________________________________________
Achternaam: Dhr/Mevr/Mej ………………………………………………………………………….
Voorletters .…………………………………………………………………………………………………….
Straat en Huisnummer : ….………………..……..………………………………….…………………..
Postcode ……………
Woonplaats : ……………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………..
Ik kom

0 alleen
0 met Dhr/Mevr/Mej …………………………………………………………………
voorletters ……………………………………………...................................
0 met openbaar vervoer
0 met eigen vervoer
0 met eigen vervoer en ben bereid iemand mee te laten rijden.
0 heb geen eigen vervoer, wil graag met iemand meerijden.

Eventuele beperkingen en/of wensen:
0
Diabetes 0
Vegetarisch
0
Anders: ……………………………………………………………………………….
Handtekening …………………………………... Datum ……………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit formulier VÓÓR 1 september 2013 opsturen naar:
P.J. Timmers
Eemsteyn 1
4251 HM 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 19 september (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.
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