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seconer 
Contactblad voor senioren van BPRR en Texaco 

 

 

 nieuws 
       Jaargang 16  -  no. 3  -  15 juli 2014 

 

 

 

 

Maandag 17 november 2014 
 

Reserveer die dag voor Seconer 
 

In het jongstleden april nummer 

van Seconer-nieuws hebben we 

u uitgebreid geïnformeerd over 

de komende reünie. In het artikel 

waarmee we dat nummer 

openden vertelden we u dat we 

op maandag 17 november met 

een aantal bussen richting Den 

Haag gaan om een bezoek te 

brengen aan het Louwman 

Museum waar, zoals uit 

bijgaande foto’s blijkt, ook de 

Seconer bloedgroepen vertegen- 

woordigd zijn. De beide foto’s 

zijn overigens gemaakt door 

Karin de Man, u weet wel, onze 

steun en toeverlaat, daar waar 

het de reünie betreft. 

 

Mocht u dat verhaal over de reünie 2014 om wat voor reden dan ook hebben gemist of het programma 

voor die dag nog eens willen doornemen maar het blad onverhoopt niet meer voor handen heeft, ga 

dan even naar onze website www.seconer.nl. U kunt het verhaal dan nog eens in z’n geheel lezen. 
 

 

Lees verder op pagina 2.  
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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 2014. 

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 15 september 2014 
 

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 15 

september binnen komen zullen niet meer in 

behandeling worden genomen. Een ieder die zich 

voor de reünie heeft opgegeven zal medio oktober 

van Piet Timmers een bevestiging ontvangen. 

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u ook 

aan Piet Timmers stellen, hij is bereikbaar  onder   

nummer  06 22898310 of 

via e-mail penningmeester@seconer.nl.  

 
Ontmoet in het museum uw vrienden op een van de 
terrasjes. 

 

Vervoer 
 

Zoals gezegd heeft het Seconer bestuur besloten dit jaar een aantal bussen in te zetten om u op een 

comfortabele wijze naar het Louwman Museum te brengen. We hebben daarvoor drie opstappunten 

gepland namelijk: 
 

1. BP raffinaderij in Europoort vertrek 12.30 uur richting Metrostation Slinge. 

2. Metrostation Hoogvliet  vertrek 12.30 uur richting Metrostation Slinge. 

3. Metrostation Slinge in R’dam vertrek 12.50 uur (alle bussen gaan hier langs). 
 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven van welk opstappunt u gebruik wilt maken dan wel 

aangeven dat u liever met eigen vervoer gaat. We verzoeken u dat goed aan te geven zodat we zeker 

zijn dat er voor een ieder plaats is in de bus.  

Na afloop van de reünie zullen de bussen op 17 november  omstreeks 21.00 uur vanuit het Louwman 

Museum weer richting Rotterdam vertrekken om uiteindelijk circa 22.00 uur aan de Slinge te 

arriveren. Aankomst in Europoort circa 22.30 uur. 
 

Voor het geval dat u gebruik maakt van eigen vervoer, het adres luidt: Louwman Museum, 

Leidsestraatweg 57, Den Haag. Er is bij het museum voldoende parkeerruimte. 

 
Tot ziens bij de Seconer reünie 2014. 

http://www.seconer.nl/
mailto:penningmeester@seconer.nl
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2. BP Pensioenfonds 
  

Door Jan Nieuwenhuize 

 
Jaarverslag 2013 
 

De afgelopen maanden heeft het bestuur veel tijd besteed aan de samenstelling van de jaarstukken over 

2013. In de laatste maanden van 2013 is door de diverse partijen die bij het samenstellen hiervan 

betrokken zijn, overleg geweest om het proces soepel te kunnen laten verlopen. 

  

Begin 2014 is een rapport uitgebracht door de visitatiecommissie. Hierin wordt weergegeven dat er 

sprake is van een goed georganiseerd pensioenfonds met een deskundig bestuur dat de zaken goed op 

orde heeft. Ook het verantwoordingsorgaan heeft een positieve beoordeling over het handelen van het 

bestuur. Zij geeft in het jaarverslag aan dat het bestuur een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de 

belangen van alle belanghebbenden van het pensioenfonds afgewogen en geborgd zijn. Zij beveelt dan 

ook aan met het huidige beleid door te gaan. Tijdens de vergadering van 11 juni jl. heeft het bestuur 

het jaarverslag, in aanwezigheid van de waarmerkend actuaris en de accountant, besproken en 

vastgesteld. 

 

Per eind 2013 heeft het pensioenfonds 4.308 deelnemers, waarvan 1.788 (41,5%) gepensioneerden, 

1.127 actieven en 1.393 gewezen deelnemers. Het totale vermogen per eind 2013 bedraagt € 975 

miljoen, eind 2012 € 923 miljoen. De dekkingsgraad 109,3 respectievelijk 104,6. De staat van baten en 

lasten over 2013 geeft een positief saldo weer van € 40 miljoen, dat is toegevoegd aan de algemene 

reserve. Het volledige jaarverslag is in te zien op de website: www.pensioenfondsbp.nl onder de 

rubriek  Downloads. In de pensioenkrant, die later in het jaar verschijnt, zal dit onderwerp ook aan de 

orde komen. 

 
Financiële situatie pensioenfonds 
 

De dekkingsgraad van het BP Pensioenfonds is afgelopen periode iets gedaald naar 110.8% per ultimo 

mei 2014. Eind februari was deze nog 112.2%. De belangrijkste reden van deze daling is de daling van 

de rekenrente voor de fondsverplichtingen. Het behaalde rendement op de beleggingen in 2014 is op 

dit moment positief. Het effect van de daling van de rente zal mogelijk een negatieve  invloed hebben 

op het verwachte rendement gedurende het jaar 2014. 

 

Tijdens de bijeenkomst van gepensioneerden van BPNL werd nog eens benadrukt dat BP sinds de 

oprichting van de pensioenfondsen voor BPNL en BPR in totaal circa € 180 miljoen extra heeft 

bijgestort. Behalve de verplichte stortingen zijn door BP ook vrijwillige stortingen gedaan. Dit 

benadrukt nog eens de goede relatie tussen BP en het pensioenfonds. Het zal u duidelijk zijn, dat 

zonder sponsor de indexaties (100% van inflatie) die sinds de oprichting van het  pensioenfonds 

volledig zijn uitbetaald, niet mogelijk zouden zijn geweest. 

 
Indexatie pensioenen 
 

Zoals reeds in Seconer-nieuws van april gemeld, heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten om 

de ingegane pensioenen per 1 januari 2014 te verhogen. Voor BPNL pensioenen is de verhoging 2,5% 

en voor Raffinaderij pensioenen 2,77% (incl. 0,27% inhaal indexatie). De verwerking van de 

verhoging zal met terugwerkende kracht uiterlijk in september plaatsvinden. In verband met de 

wijzigingen in o.a. pensioenleeftijd voor actieve deelnemers is de verwerking enigszins vertraagd. 

http://www.pensioenfondsbp.nl/
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In januari 2014 heeft het bestuur besloten een deel van de formule voor de berekening van de 

indexatie aan te passen. Dit is gebaseerd op de verlagingen van de rente in de afgelopen jaren. De 

wijziging van de berekeningsmethodiek zal effect hebben op de indexatie per 1 januari 2015. Over de 

inhoud van de wijziging zal later dit jaar aan alle gepensioneerden informatie worden verstrekt 

 
Wet versterking bestuur 
 

Zoals reeds eerder gemeld, heeft het bestuur in het kader van de invoering van de Wet Versterking 

Bestuur gekozen voor het paritaire model. Binnen dit model kunnen de gepensioneerden maximaal 

25% van de stemmen hebben. Voor de werknemers geldt eenzelfde percentage en voor de werkgever 

50%. Deze wet is per 1 juli 2014 van kracht. 

 

Tijdens de fusie van de pensioenfondsen heeft het bestuur afgesproken dat het aantal bestuursleden zal 

worden gereduceerd. Het vertrek van Piet Houtman uit het bestuur en de invoering van de nieuwe wet 

zijn aanleiding geweest om het aantal bestuursleden vast te stellen op 8. In de loop van dit jaar zal dit 

aantal worden bereikt. Namens de gepensioneerden hebben ondergetekende en Arno Baltussen  zitting 

in het bestuur. De werknemersvertegenwoordigers zijn nu nog met 3 leden vertegenwoordigd. In 

verband met vervroegde pensionering zal Sylvia de Vries per 1 oktober a.s. het bestuur verlaten. De 

werknemers zijn vanaf die datum vertegenwoordigd door Nico Bergmans (BPNL) en Arnold Bakels 

(BPR). De werkgeversvertegenwoordigers zijn Sjoerd Gunnewijk (BPNL), Paul Koole (BPR) en Mark 

Roberts (BPPensions). Tijdens de laatste vergadering heeft de werkgever Harm Jan Lindaart 

voorgedragen als kandidaat als de 4e vertegenwoordiger namens de werkgever. Het bestuur heeft 

hiermee ingestemd en zal dit aan DNB melden. 

 

Ook de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan wordt als gevolg van de invoering van deze 

wet aangepast. In dit orgaan moet sprake zijn van een gewogen stemverhouding. De verhouding is nu 

aangepast aan de deelnemerspopulatie van het pensioenfonds. Dit houdt in dat er 3 

vertegenwoordigers namens de gepensioneerden zitting zullen hebben en 2 namens de werknemers. 

Het bestuur van het verantwoordingsorgaan heeft de wens geuit om de vertegenwoordiging namens de 

werkgever op te behouden. In de komende maanden zullen voor de vertegenwoordigers van de 

werknemers verkiezingen worden gehouden. De uitbreiding van de vertegenwoordigers van de 

gepensioneerden zal in overleg tussen de  besturen van VOBP en Seconer worden besproken. 

 
Toekomst van het pensioenfonds 
 

De werkgever heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2013 verzocht om een eventuele overgang 

van de Nederlandse pensioenregelingen van BP naar het pan-Europees pensioenfonds van het bedrijf 

te overwegen. Het pan-Europees pensioenfonds van BP zetelt in België. Bij een eventuele overgang 

veranderen de Nederlandse pensioenregelingen van BP niet. Het pan-Europese pensioenfonds voert 

de pensioenregelingen dan ongewijzigd uit. Het bestuur van het pensioenfonds heeft zich in de loop 

van 2013 uitgebreid laten informeren over de voor- en nadelen van de overgang voor de verschillende 

stakeholders. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij de risico's. Het bestuur heeft in het najaar van 

2013 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het starten van het officiële traject rondom de 

overgang naar het Belgische pan-Europese pensioenfonds van BP te onderzoeken. Het bestuur sprak 

van een positieve grondhouding ten opzichte van het traject. De officiële studie is inmiddels gestart en 

loopt in 2014 verder. De vertegenwoordigers van de Nederlandse ondernemingen van BP gaan in 

gesprek met de vertegenwoordigers van de werknemers over dit onderwerp. Het is de verwachting dat 

in 2015 de uiteindelijke beslissing zal worden genomen onder de voorwaarde van instemming van de 

sociale partners. 

 
Ontwikkelingen rondom ‘pensioen’ in Nederland 
 

Het pensioenfonds is druk bezig met de voorbereidingen voor nieuwe wijzigingen die ingaan vanaf  

1 januari 2015. Dan wordt het maximale opbouwpercentage, voor actieve werknemers, verder 

verlaagd naar 1,657% per jaar voor eindloonregelingen (1,875 %  per jaar voor middelloonregelingen). 
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Bovendien moet over betaalde pensioenpremies die betrekking hebben op het salaris boven € 

100.000,- vanaf 1 januari 2015 loonbelasting worden ingehouden. 

Verder verplicht de overheid pensioenfondsen om hogere buffers te hebben. Zo moet worden 

voorkomen dat fondsen het pensioen moeten verlagen. Bij een te lage dekkingsgraad moeten fondsen 

onmiddellijk ingrijpen. Het herstel mag worden uitgesmeerd over een periode van tien jaar. Het 

gespreide herstel moet ervoor zorgen dat het effect van herstelmaatregelen evenwichtig wordt verdeeld 

over generaties. Bovendien moet het voorkomen dat er te vroeg financiële meevallers worden 

‘uitgedeeld’. De ingangsdatum van deze veranderingen hangt onder meer af van politieke 

besluitvorming. Als ingangsdatum wordt gestreefd naar 1 januari 2015. 

 
Lidmaatschap VOBP 
 

In 2013 is er een oproep gedaan om lid te worden van de Vereniging van Oud BP medewerkers 

(VOBP). Deze vereniging behartigt de belangen van de gepensioneerden en nabestaanden op het 

gebied van pensioenen en de zorgverzekering. 

  

De VOBP heeft nu 405 leden, terwijl circa 1600 personen een uitkering van het Pensioenfonds 

genieten of nog tegoed hebben. In belangenbehartiging spelen de aantallen in de achterban - en dus de 

legitimiteit als vertegenwoordiger daarvan - altijd een rol. 

 

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

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

gepensioneerden en 6 euro per jaar voor nabestaanden. Meer informatie over de VOBP vindt U op de 

website: www.vobp.nl, waar U ook een aanmeldingsformulier aantreft. 

 

 

 j.nieuwenhuize32@upcmail.nl 

Telefoon 010- 4743298 

 
 

3. 
 

 
Kascontrole 

 
Onder het toeziend oog van onze Voorzitter de heer Nico ter Horst, heeft het 

jaarlijks ritueel van het controleren der kasboeken plaats gevonden op 23 mei 2014.  

 

Deze keer waren als kascontroleurs aangezocht de heren Lou Andrieu en Peter van 

IJperen. Beide hebben na inzage van de boeken deze goedgekeurd en het bestuur 

geadviseerd om de penningmeester te dechargeren. 

 

Als dank voor hun inzet heeft de voorzitter beide heren een cadeaubon overhandigd. 

 

Piet Timmers, 

Penningmeester Seconer  

 
 

http://www.vobp.nl/
mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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Wim van Vliet houdt al vanaf de oprichting het ledenbestand van Seconer bij. 

Namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen vullen zijn bestand. Wim is 

de spil van de contacten met de collega's. De redactie van Seconer-nieuws krijgt 

ieder kwartaal een pakket zelfklevende adres-etiketten van hem aangereikt  voor op 

de verzend-enveloppes van Seconer-nieuws.  Adreswijzigingen, meldingen van onze 

ontvallenen plus de recent aangemelde nieuwkomers zijn immer up-to-date  

geregistreerd. 

  

Onlangs mailde Wim: "Weten jullie dat ik het 600e Seconer lid heb ingeschreven ? 

Het is Rokus Sintmaartensdijk, gaan jullie dat nog feestelijk aan Rokus laten weten?" 

  

Voor de redactie van Seconer-nieuws is het altijd leuk om een collega in het zonnetje 

te zetten. Maar ook zijn we benieuwd naar het verhaal van Rokus over zijn "leven" bij 

BP. Iedereen beleeft dat nu eenmaal op zijn eigen manier. Maar als je zoals Rokus 

zegt: "Ik zou het zo weer over doen" dan heb je het toch wel met je werk en jezelf 

getroffen! 

 

 
4. Rokus Sintmaartensdijk =  600e Seconer lid 

 
Door Rob van Breda en Piet van Kessel 

 
Een goede reden voor de 

Seconer-redactie om de 

jubilaris te gaan feliciteren 

en hem “en passant” een 

interview af te nemen.  

Rokus Sintmaartensdijk is 

de gelukkige. 

  

Op  21 mei jl. is het zover 

en worden we door Rokus 

en zijn vrouw Matty 

hartelijk verwelkomd in 

hun gezellige huis te 

Heenvliet. Al direct bij de 

koffie blijkt dat het 

inderdaad een bijzondere 

dag is want we blijken een 

stoorzender te hebben. De 

nieuwe buren hebben die dag een aannemer over de vloer die ons gesprek zo nu en dan komt 

verlevendigen met zijn kango slaghamer….  

Horen en zien vergaat ons maar gelukkig is het mooi weer zodat we het gesprek in de tuin kunnen 

voortzetten. Geboren in Oud-Beijerland maar opgegroeid in Rhoon was Rokus al jong bij het 

arbeidsproces betrokken. Op 8 augustus 1966 trad hij op vijftienjarige leeftijd in dienst bij  “de 

Albatros”, een kunstmestfabriek te Pernis. Hij kreeg daar op de leerschool zijn eerste lessen in het, 

zoals hij het zelf omschrijft, het prachtige vak van mechanisch Technician. Die functie had daar toen 
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ongetwijfeld een andere naam, maar wij begrijpen allemaal wat er mee wordt bedoeld. Na verloop van 

tijd ging hij bij ICI werken maar na een aantal jaren werd hij door zijn collega Luc Ravesloot getipt 

dat de BP Raffinaderij een eigen onderhoudsdienst ging opzetten en mensen zocht. Luc was hem 

daarin al voorgegaan. Werd je uitgenodigd voor een gesprek, dan ging men bij BP in die tijd kennelijk 

niet over één nacht ijs. Rokus werd door beide Engineers Jean van Amen en Dick v.d. Berg een hele 

ochtend, dus van kwart over acht tot ’s middags één uur, doorgezaagd over alle mogelijke 

onderwerpen betreffende het  mechanische vakgebied. Uiteraard met veel vragen over roterend 

equipement zoals pompen en compressoren. 

Rokus werd aangenomen maar voordat je op het equipement in de plant werd losgelaten moest er eerst 

flink gestudeerd worden want je kreeg bij BP eerst een grondige interne opleiding. Dat gebeurde in 

een klas met allemaal nieuwe 

collega’s. Het voordeel was dat je 

hierdoor allemaal een gelijke start 

maakte. Zijn eerste onderhouds 

locatie was Oil Movement maar in de 

vijfendertig jaar daarna heeft hij toch 

het langst op de FCCU en de CDU 

area’s gewerkt. Met name was de 

opstartperiode van de FCCU een 

leerzame tijd.  

Een persoonlijk hoogtepunt maar ook 

een dieptepunt was de revamp van de 

CDU4. Rokus was als ervaren man, 

gevraagd daar aan mee te werken en 

hij had zich met zijn gebruikelijke 

enthousiasme en inzet gestort op de 

enorme hoeveelheid werk die daar 

lag te wachten. 

 De joint venture met Texaco was echter inmiddels een feit en geleidelijk aan werd het duidelijk dat 

dit banen zou gaan kosten. We kunnen ons allemaal nog wel de dag herinneren dat er bekend werd 

gemaakt dat daarbij zo’n 350 man hun baan zouden gaan verliezen en helaas, Rokus was daar ook bij. 

 

Aanvankelijk ging het nog wel, maar met een jong gezin en een hypotheek begon de 

verantwoordelijkheid  zwaar te drukken en na veel slapeloze nachten werd hij op een dag “volledig 

over de rooie” door projectleider Peter Dijkgraaf naar huis gebracht want het ging echt niet meer!  Het 

was voor veel mensen een slechte periode met veel onzekerheid, zo ook voor Rokus. Al snel bleek dat 

thuis gaan zitten tobben niets was voor hem. Gewoon terug aan het werk gaan maar dan in het 

reguliere onderhoud bleek voorlopig de beste remedie. Op een goede dag echter kwam collega Albert 

Verhagen naar hem toe. “Rokus” zei hij “ik heb goed nieuws voor je. Ik heb elders een baan als 

werkplanner gevonden. Ik pak die vertrekpremie en ik ga weg. Dat betekent dat jij kunt blijven.” 

Kerels zoenen elkaar natuurlijk niet, maar dat zal toen echt niet veel gescheeld hebben …….. 

 

Hij was inmiddels Senior Technician en mocht blijven. Dus met herwonnen energie en alle nieuwe 

kennis opgedaan bij zijn studie tot Senior stortte hij zich op de vele klussen die in de jaren daarna 

volgden. De ombouw van de gasturbines naar “low NOX” was er zo één. Trots laat hij ons een stukje 

turbine-vaan zien op een voetstukje met inscriptie dat hij kreeg als herinnering aan deze grote maar 

zeer geslaagde klus. Weer een initiatief van Peter Dijkgraaf die, zoals we in de vorige Seconer-nieuws 

al schreven, het standpunt huldigt dat geleverde inspanningen aandacht verdienen. 

 

Gevraagd naar de periode of project waar hij met het meeste plezier aan terugdenkt krijgen we een 

voor ons ongebruikelijk antwoord. Meestal wordt bij deze standaardvraag een of ander hoogtepunt in 

de carrière genoemd, maar niet bij Rokus ……. 
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“Ik denk met het meeste plezier terug aan de fijne samenwerking, de gezelligheid en de onderlinge 

collegialiteit die ik in vijfendertig jaar samen met al mijn collega’s heb mogen beleven. Die dagelijkse 

gezelligheid en kameraadschap met mijn collega’s was mij het meeste waard. Geloof het of niet, maar 

ik ben altijd met het grootste plezier naar mijn werk gegaan en ik heb nooit met wie dan ook 

onenigheid gehad. Ik kijk dan ook met veel tevredenheid terug op mijn tijd bij BP. Als ik opnieuw kon 

kiezen zou ik het zo weer doen.”  

Ja, daar word je wel even stil van. Eigenlijk kunnen we het ons wel een beetje voorstellen want Rokus 

was (en is) een aimabel mens die met iedereen, van hoog tot laag, goed kon opschieten. 

Die onderlinge 

verbondenheid met zijn 

collega’s uitte zich onder 

andere in een fietsclubje 

dat gezamenlijk werd 

opgericht.  Elk jaar wordt 

er een tocht georganiseerd 

en gaan de mannen een 

keer met de fiets op stap. 

Uiteraard met zijn vaste 

maat Rinus Deelen. Verder 

horen tot de kernploeg, Luc 

Ravesloot, Jaap van Eersel, 

Jan Bijl, Leo Monster en 

Albert Verhagen. Dat 

sommigen van hen 

inmiddels elders werken en 

dus niet meer bij BP, mag 

de pret allerminst drukken. 

Ongeveer gelijk met de invoering van het SAP computersysteem heeft Rokus de laatste acht jaar als 

werkplanner gewerkt. Vroeger bereidde een technician zijn klus volledig zelf voor. Van het bestellen 

van de materialen tot het aanvragen van de permits en het eventueel aanpassen van tekeningen 

achteraf. Het werd allemaal van het begin tot het eind door de man zélf gedaan. Tegenwoordig wordt 

elke onderhoudsklus tot in detail door de werkplanner voorbereid. Mede door de verhoogde 

veiligheidsnormen, daarbij wordt nog veel secuurder dan voorheen naar alle mogelijke risico’s 

gekeken. Het  huidige werk is hierdoor wel een stuk complexer dan vroeger geworden, is zijn 

ervaring. 

Nu, als  gepensioneerde is de ex-Senior Technician ook een beetje mantelzorger geworden. Mensen 

bij hem in de buurt die niet meer zo goed uit de voeten kunnen, worden door hem geholpen bij kleine 

klussen in en om het huis. Gelukkig hoef je dat werk niet zo uitgebreid voor te bereiden. Ook runt hij 

samen met drie anderen het plaatselijke dorpshuis “ Het Trefpunt”. Verder is hij druk met zijn drie 

kleinkinderen. Iets waar velen van ons zich wel in zullen herkennen. De vierde zit er binnenkort aan te 

komen glunderen zowel Matty als Rokus. We hebben geluk, want onze beide kinderen wonen met hun 

gezinnen ook hier in Heenvliet. Op die manier is even bijspringen voor ons goed te doen. 

De meesten van ons laten bij pensionering hooguit een goede indruk en wat herinneringen na die in de 

waan van de dag al snel worden vergeten. Bij Rokus en Matty ligt dat een beetje anders. Hun zoon 

Frank werkt namelijk óók bij BP en dan ook nog eens in hetzelfde vak als zijn vader. Frank is nu bijna 

klaar met zijn opleiding tot Senior Technician en loopt zich op dit moment warm als “acting 

Teamleader”. Op deze manier zal bij BP de Sintmaartensdijk-dynastie zich waarschijnlijk nog vele 

jaren voortzetten. Wij nemen na een zeer gezellige ochtend afscheid van een gelukkige 

gepensioneerde en zijn vrouw. 

Rob van Breda en Piet van Kessel. 
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Een anekdote ……… 
 

Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs 

of belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de 

vergetelheid. Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken” 

stonden de samenstellers versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel 

gingen. 

 
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft 
u ook een ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten. 
 
Ook deze keer weer  een ervaring opgetekend door Joop Christiaanse.    

 
 

5. 

Een gewild object 

Wanneer alles in goede banen is wordt er ook weleens rottigheid uit gehaald. 

Zo ook op een nachtdienst, het was rustig en Henk zat in een stoel in de controle kamer 

te dutten. 

Met zijn mond wijd open. 

Ik rookte in die tijd shag. 

We wilden een geintje uit halen en Henk was de zondebok. 

Ik haalde twee vloeitjes uit het pakje, maakte ze nat en plakte ze bij Henk op zijn bril. 

Dus iedereen was al aan het lachen. 

Toen hebben we hard naar Henk geroepen. 

“Henk, Henk, brand, brand!!” 

Henk schrok wakker, opende zijn ogen en dacht dat de controlekamer vol met rook stond. 

 

Dat was natuurlijk gieren. 

 

We hebben ook nog eens de glazen uit zijn bril gehaald, zat hij met zijn vinger door zijn 

montuur in zijn oog te wrijven. 

 

Henk was altijd wel een gewild object. 
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Een speciale hint aan de nieuwe leden van Seconer 

6. 

 

Het vooruitzicht  

op een                   (www.seconer.nl)                                                         

terugblik 
 

 
Door Piet van Kessel 

 
“We worden alsmaar groter” 
 

kopte Seconer-nieuws van 15 januari jl. De redactie verwees 

naar een plotselinge toestroom van  85 leden. 
 

Tientallen collega’s zijn in de loop der jaren naar ander werk vertrokken. Gedwongen door 

reorganisatie of vrijwillig door beter werk. Ook deze oud-collega’s worden eens 65 jaar net als wij. En 

door een inhaalslag bij het pensioenfonds kreeg onze secretaris, Wim van Vliet, plotseling 85 adressen 

van oud collega’s aangereikt. 

  

Tijdens het plakken van de adresetiketten op de te verzenden Seconer-nieuwsenveloppen kwamen er 

namen voorbij die we niet vergeten waren. Ik zag bijvoorbeeld Harold Gíllard voorbijkomen uit het 

lab. En ook Piet van de Wind een operator die naar de papier industrie is vertrokken, Cees van 

Ommen eerst operator daarna laborant en weer vertrokken naar de milieudienst van de Overheid.  

 

Aan deze nieuwkomers en ook aan de 30 à 40 gepensioneerden die jaarlijks aan de ledenlijst van 

Seconer worden toegevoegd geven wij deze hint voor een terugblik op zeven jaar digitaal Seconer-

nieuws. Op de Website www.seconer.nl  is van alles te beleven, over bij voorbeeld  pensioenzaken, 

zorgverzekering, sociaal fonds en verwijzingen  naar filmpjes over het werk op de fabrieken. Een 

inkijkje in het nieuwe BP kantoor laat zien dat er bij de bouw niet op een paar centen is gekeken. En 

dan staan er ook nog een serie jaargangen van Seconer-nieuws digitaal voor u gereed. 

  

Probeer het eens:  
 

Met www.seconer.nl komt de bezoeker op de sobere startpagina van onze website. In de bruine 

balk onder en boven aan de bladzijde staat “Seconer-nieuws”. Als u “Seconer-nieuws” 

activeert/aanklikt dan verschijnt er links op deze pagina “oude nieuwsbrieven”, als u daar ook 

weer op aanklikt krijgt u een overzicht van de uitgaven van Seconer-nieuws te zien, te beginnen bij 

januari 2007,  het geboorte jaar van onze website.  Ook de foto’s van de jaarlijkse reünie zijn daar te 

bekijken en zelfs te “downloaden” 

http://www.seconer.nl/
http://www.seconer.nl/
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Een terugblik 
 

Bladerend door het oudste digitale krantje van januari 2007 las ik een mooi verhaal van Harry 

Holzhouwer over zijn overleving van de treinramp in Harmelen. Harry schreef: 
 

“Toen ik op maandag 8 januari 1962 ’s morgens om een uur of acht in Almelo in de trein 

stapte kon ik nog niet weten dat ik onderdeel zou worden van de grootste treinramp uit de 

geschiedenis van Nederland ……” 
 

---------- 
 

Als we Seconer-nieuws van april 2007 ook even verder inkijken treffen we daar het eerste reisverslag 

van Aad van Biezen aan dat hij vanuit Senegal schreef. 

Het toeval wil dat Aad,  in de vorige uitgave, nu zeven jaar later, zijn laatste bijdrage uit Senegal  

heeft geschreven. 
 

--------- 
  

Over Dick van Enthoven een verhaal, dat  hij  na zijn pensionering  nog even “Op herhaling” gaat op 

zijn eigen afdeling bij BP. 
 

Interessant is het mooie reisverslag van Arie van Spronsen die met de camper door Canada heeft 

getrokken. 
 

Best leuk om  nog eens terug te blikken in ons BP verleden. Een mooie service aan de nieuwkomers 

bij Seconer.  
 

------- 
 

Wij zijn toch van een generatie die niet gemakkelijk iets weggooit?  

Wat fijn dat Gerrit Kamperman van IT-zaken deze site zo goed beheert zodat nieuwkomers en ook 

oudkomers  kunnen rondzwerven in de verzamelde verhalen en gebeurtenissen van oud-collega’s. 

Je kunt er ook oude foto’s bekijken waar je mogelijk ook zelf op staat, bij een jubileum of diploma-

uitreiking toen je zelf(s) nog jong was of zoals op onderstaande foto gemaakt tijdens de opendag van 

de BP Raffinaderij in 1971. 
 

 
 

Tot ziens op de Site…. 
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7. 

Ingehaald 

verleden 
 

Door Jan Ketellapper 

 

 

 

In deze achteruitkijkspiegel zien 

we de “System Supportgroep” op 1 

september 1988 in de RIS 2 

computer controlekamer. Met z’n 

vieren delen ze drie beeldschermen. Van links naar rechts; Jean Bemelmans, Fritz Bosch, Jan 

Ketellapper en Harry Holzhauer 
  

Voor ons was de komst van RIS2 ook een grote sprong naar het digitale tijdperk. PC’s bestonden nog 

niet en de systemen die we hadden waren geïnstalleerd in Londen en moesten worden aangestuurd via 

een soort typemachine. In die tijd was het RIS2 project bijna klaar. De gebruikers werkten er al mee 

totdat een andere grote verandering zijn intrede deed. Dat was de vorming van Nerefco, de joint 

venture met Texaco, later Chevron. Alle systemen, ook RIS2 moesten worden aangepakt. Er kwam 

een nieuw nominatiesysteem waar we ook nu weer een vervanging voor zoeken. Dat zette grote druk 

op de systeemgroep. Er was immers geen intensieve ondersteuning meer van systemen door BP, wij 

moesten de zaken op eigen houtje regelen. 

 

De systeemgroep bestond toen uit een soort helpdesk, die de PC’s, die toen in opkomst kwamen, en 

andere systemen onderhielden. Ook was er een kleine groep die het applicatiebeheer op zich nam. De 

groep bestond uit de mannen en vrouwen van BP en Texaco. Uitbesteding bestond nog niet. We deden 

het allemaal zelf. Dit was een uitdaging op zich om dat toen ook al de gebruikers meenden zonder 

systemen niets meer te kunnen doen. We hebben een ervaring van iemand die spoorslags naar huis 

vertrok toen het PC netwerk er uitlag. Betrof het toen nog een enkeling nu kan niemand meer zonder 

systemen. 

 

De foto laat de ruimte zien die enkele jaren dienst gedaan heeft als systeemcentrum. Daarna is de 

controlekamer (beneden in het oude administratiekantoor) verbouwd en uitgerust met airconditioning. 

De zaal stond later vol met systeemkasten en de airco-capaciteit moest andermaal worden uitgebreid. 

In de jaren 2000 en verder zijn al deze systemen vervangen door kleinere servers en was de 

‘controlekamer’ niet meer nodig. 

 

In de jaren 90 ontkwam ook Nerefco niet aan de uitbestedingsgolf. De helpdesk werd uitbesteed en 

ook het systeembeheer kwam als een service bij een derde partij te liggen. De gedachte was dat binnen 

een bedrijf als de onze dit soort specialiteiten niet meer ‘in-house’ konden doen. Als we kijken naar de 

huidige tijd dan moeten we constateren dat vrijwel alle bedrijven deze zaken nu uitbesteden. Het 

landschap binnen de informatietechnologie is totaal veranderd. Er wordt nu wel meer naar de 

‘business’ gekeken. 

  

Ook binnen BP is een kolos, genaamd IT&S, opgericht die zich bezighoudt met alle aspecten van de 

informatietechnologie. Deze centrale functie doet sommige dingen goed zoals standaarden voor 

projecten, het eenduidige PC netwerk zoals we dat kennen binnen BP. Maar helaas ontkomt ook deze 

organisatie niet aan bureaucratische aspecten, die nu eenmaal een storend element vormen binnen 

grote organisaties. 

 

Maar het allemaal zelf doen, nee dat is geen optie meer….  



13 

 

 

De gieter en zijn klok 
 

 
Door Rob van Breda 

 

8. Teruglopende economie 
 

Het is het jaar 1417 als er in het plaatsje Brielle wordt besloten tot de bouw van wat toen de grootste 

basiliek van het toenmalige Holland zou moeten worden. Op de plek waar de kerk zou verrijzen stond 

al sinds het jaar 1280 een andere kerk, maar die moest nu wijken voor de bouw van deze gigant met 

een toren van wel 110 meter hoog. Bijna even hoog als de dom van Utrecht (112,5 m). Brielle was op 

dat moment geen grote plaats maar in Holland toch behoorlijk invloedrijk en door de florerende 

haringvangst ook redelijk welvarend. Een  kerk van dit formaat was echter wel wat aan de grote kant 

voor zo’n kleine plaats.  

Na bijna veertig jaar bouwen, in het jaar 1458, als de bouw van 

de kerk al flink op streek is, breekt er een grote brand uit en het 

grootste deel van de kerk gaat verloren. Alom heerst 

verslagenheid en men laat dan ook een aantal jaren de puinhopen 

maar liggen. Pas in 1462 pakt men de draad weer op en hervat 

men het bouwen. Het budget is echter niet meer zo royaal als 

voorheen. Mede door het verzanden van het riviertje de Goote 

waaraan Brielle is gelegen loopt de handel terug en moet men wat 

meer op het budget gaan letten. 

 

De bouw van de kerk vordert opnieuw gestaag maar de economie 

van de stad blijft teruglopen en in het jaar 1482 besluit men, 

gedwongen door geldgebrek, een punt achter de bouw te zetten. 

Niet alleen wordt de kerk daardoor kleiner dan oorspronkelijk 

was bedoeld, maar ook de toren wordt een stuk lager. Zo wordt 

hij uiteindelijk geen 110 meter, maar (slechts) 57 meter hoog. De 

bekroning van een kerktoren is echter altijd de klok die er in komt 

te hangen. Men heeft toen wellicht gedacht; “Onze kerk is door 

omstandigheden weliswaar wat kleiner uitgevallen dan 

oorspronkelijk bedoeld maar misschien kunnen we dat nog een 

beetje compenseren door er een extra grote luidklok in te hangen” 

Het geluid is dan in elk geval wel zoals men dat van een grote 

basiliek mag verwachten. We zullen het nooit weten, maar ik kan 

u wel zeggen dat we er nú erg blij mee zijn. 

 

De opdracht 
 

Kerkelijk gezien viel Brielle in die tijd onder het bisdom Utrecht en dat is misschien mede de reden 

geweest dat een Utrechtse klokkengieter de opdracht kreeg om deze klok te gaan gieten. Utrecht was 

in de periode tussen vijftiende en de zeventiende eeuw niet alleen een kerkelijke macht maar was ook 

een belangrijk centrum van klokkengieters. Het gieten van klokken was typisch een vak dat overging 

van vader op zoon. Steven Butendiic was ook zo’n zoon. Zijn vader Willam wordt in het jaar 1409 

voor het eerst genoemd als klokkengieter. In totaal heeft hij vijftien klokken op zijn naam staan. Zijn 

belangrijkste bijdrage aan het Nederlandse klokkenbestand is echter het feit dat hij een zoon kreeg die 

hij het vak leerde en dat was Steven Butendiic. Die heeft véél meer klokken gegoten. De eerste klok 

waar Stevens naam op voorkomt, dateert uit het jaar 1444.  
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Vader Willam had in Utrecht een eigen werkplaats, maar kwam er een opdracht van een stad of dorp 

wat verder van huis, dan was het kennelijk praktischer om zo’n klok ter plaatse te gaan gieten. 

Daardoor leidden klokkengieters zoals Steven vaak een wat zwervend bestaan. Ze trokken naar de stad 

die een klok bestelde, leefden daar dan een paar maanden en trokken daarna weer verder naar de 

volgende klus…. 

 

Toen er in 1482 een nieuwe klok in Brielle moest komen, zat Steven al bijna veertig jaar in het vak. 

Aan de hand van literatuur en internet hebben we wat onderzoek gedaan naar het werk van Steven tot 

op dát moment. Het resultaat is indrukwekkend. Op talloze plaatsen in Nederland heeft hij zijn 

klokken gegoten. Veel in Zuidwest Friesland en de kop van Noord Holland. Maar ook de streek ten 

Zuidoosten van Utrecht. Verder kwam hij ook geregeld in onze omgeving. Plaatsen als Schiedam, 

Gorkum, Spijkenisse, Ridderkerk, Boven Hardinxveld, Bleiswijk en uiteindelijk ook Brielle hebben 

allemaal klokken van zijn hand. De meeste klokken die hij goot waren voor bescheiden kerkjes en 

hadden een gewicht ergens tussen de 300 en 900 kg. Een enkele keer goot hij een wat zwaardere klok 

en dat deed hij dan vaak samen met een collega. Zo worden als compagnons wel Willem Cloterdiic en 

Peter Boydijn genoemd, maar ook de namen van zijn broers Aernten en Gheryt vallen nu en dan.  Als 

hij in 1482 de opdracht krijgt voor de Brielse klok, vallen twee dingen op. 

  

We weten niet precies wanneer hij is geboren, maar hij zou op dat moment al ergens achter in de 

zestig zijn geweest, wat voor die tijd een zeer respectabele leeftijd is. In het leveringscontract voor de 

nieuw te gieten klok wordt nadrukkelijk ook zijn knecht /assistent genoemd, ene Jan. Er wordt gesteld 

dat de verantwoordelijkheid om de klok te leveren in het geval van een vroegtijdige dood van Steven 

over zal gaan op deze Jan. Dit geeft al aan dat we met een oudere, wellicht wat broze man te maken 

hebben. De nieuw te gieten klok zou zoals gezegd, geen kleintje worden. Bij een diameter van 1,86 

meter zou ze een gewicht moeten krijgen van ruim vier ton, circa 4300 kg. Dit zou de grootste klok 

worden die Steven ooit zou gieten! 

 

Ter plaatse 
 

Arriveerde een klokkengieter op de plaats waar een klok moest worden gegoten, dan werd zo’n man 

vaak met een mengsel van eerbied en achterdocht bejegend.  Klokkengieters waren in de ogen van de 

dorp of stedelingen maar rare snoeshanen die vreemde en ongebruikelijke werkzaamheden kwamen 

verrichten. Toch werden ze ook wel eerbiedig “de meesters van het vuur” genoemd want hun 

werkzaamheden gingen gepaard met veel hitte en vuur. Klokkenbrons, ook wel klokspijs genoemd, 

gaat bij ruim 700 graden smelten, maar pas bij een temperatuur van circa1100 graden is het mooi dun 

vloeibaar en dan pas geschikt om een gietmal met al z’n details goed te kunnen vullen. U kunt zich 

dus wel voorstellen dat er bij de gieting van een klok van enige omvang, voor zo’n plaats een 

ongebruikelijk groot vuur moest worden gestookt. Omdat de klok meestal voor de plaatselijke kerk 

was bestemd was het kerkhof de meest geschikte plek om de nieuwe klok te gieten en zo zou het 

volgens zeggen ook in Brielle zijn gebeurd.  

 

Het gieten 
 

Sommige gieters combineerden het gieten van klokken met 

het gieten van kanonnen. Dat was een beetje afhankelijk 

van de omstandigheden. Was er vrede dan wilde men wel 

mooi klinkende klokken maar hing er oorlog in de lucht, 

dan gaf het stadsbestuur toch maar liever de voorkeur aan 

kanonnen. Soms werd dan ook de één omgesmolten om de 

ander te kunnen gieten. Aanvankelijk was de werkwijze 

voor het maken van een klok of kanon ongeveer dezelfde. 

In beide gevallen werd de mal van leem gemaakt. Men 

legde een lange, ietwat conische paal (het spil) zodanig op twee steunen dat ze kon ronddraaien. Leem 

of klei werd dan al draaiend op de paal gesmeerd en met een vuurtje eronder werd de klei gedroogd. 

Men zei dan wel “De klok wordt (net als een varken) aan het spit gebraden” Was de klei eenmaal 

gedroogd, dan werd er een volgende laag overheen gebracht enzovoort. Als de totale laag leem 
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voldoende dik was, dan werd al draaiend aan het 

spil de vorm van het kanon of de klok gemaakt 

door er met een beitel de contouren in aan te 

brengen en zo kwam de uiteindelijke vorm tot 

stand. Een primitief soort draaibank dus waarbij 

de uiteindelijke vorm afhing van de creativiteit 

van de man met de beitel. 

 

Op deze manier werd het maken van een klok 

een tamelijk willekeurig proces en dat is ook te 

zien aan klokken gemaakt van zeg ruwweg voor 

het jaar 1400. Aan het begin van de vijftiende 

eeuw kwam de grote doorbraak toen iemand 

bedacht dat je van een stuk hout een sjabloon 

(mal) kon maken. Daarmee kon je sneller, gemakkelijker maar ook reproduceerbaarder een klok 

maken. Weer later bedacht men dat het voor een klok misschien handiger was om het sjabloon 

vertikaal op te stellen zodat het eenvoudig rond de mal van de klok kon draaien. Op deze manier had 

de gieter de uiteindelijke vorm van de klok (en dus ook de klank) veel beter in de hand. Het verticale 

sjabloon veroorzaakte in het begin van de vijftiende eeuw een ware revolutie in klokkengieterskringen 

want men kon nu opeens een constantere en dus betere kwaliteit leveren. Steven Butendiic heeft als 

ervaren gieter ongetwijfeld gebruik gemaakt van deze techniek die overigens tot op de dag van 

vandaag nog ongewijzigd wordt toegepast. 

 

Er komt heel wat bij kijken om ergens op locatie een klok te kunnen gieten. Meestal werd er eerst een 

overdekte ruimte gebouwd zodat men enigszins beschut kon werken. Dat werd dan een stevig afdak 

zonder muren. Dit laatste waarschijnlijk in verband met de veiligheid en de  enorme hitte die 

vrijkwam  van het gesmolten brons. Daarna moesten de binnenmal en de buitenmal voor de klok 

worden gemaakt en natuurlijk moest er een oven worden gebouwd van vuurvaste stenen. Als de 

mallen voor de klok eenmaal gereed waren, werden ze door de plaatselijke smid eerst nog verstevigd 

met ijzeren banden. 

 

Daarna werd het geheel voorzichtig ondergraven waardoor de mal langzaam in de grond wegzakte. 

Vervolgens werd ze helemaal begraven met aarde die daarna heel stevig werd aangestampt. Dit alles 

was nodig om tijdens de gieting de grote druk van het vloeibare brons tegen de zijkant van de mal te 

kunnen weerstaan. De oven werd boven de grond vlak naast de mal gebouwd zodat het vloeibare 

brons later via een smalle geul van bovenaf in de klokkenmal kon lopen. 
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Wat er nodig was 
 

Ongeveer vijfduizend kilo brons, een berg vuurvaste stenen om een oven te kunnen bouwen, een forse 

hoeveelheid beukenhout als brandstof voor de oven, speciale leem van een soort die hier in de 

omgeving niet is te krijgen als grondstof voor de mallen, honderd kilo antimoon, sjablonen voor de 

binnen en buitenmal en ongetwijfeld nog veel meer zaken die een klokkengieter voor zijn werk nodig 

heeft. Het moest allemaal per schip worden aangevoerd want Brielle lag op een eiland. Even bellen 

wanneer de bestelde goederen zouden worden afgeleverd was er natuurlijk niet bij…. 

 

Voor een man op leeftijd was dat 

allemaal, en zeker in die tijd, een 

enorme opgave. Uiteindelijk is 

het hem gelukt maar het moet een 

stevige inspanning zijn geweest, 

waarbij dan ook nog de spanning 

kwam of het allemaal wel gelukt 

was. Dat blijkt pas na vele dagen 

als de klok voldoende is 

afgekoeld om uitgegraven te 

kunnen worden en uit de lemen 

mal te worden geklopt. Daarna 

kwam dan nog de spanning of de 

klank wel goed zou zijn. Zaten er 

teveel verontreinigingen in de 

klokspijs dan klonk een klok dof 

en lelijk. Dat was hier gelukkig allemaal niet het geval, ze klonk (en klinkt nog steeds) mooi. Ze kreeg 

ook een naam, “Katrin”. Althans, dat kunnen we opmaken uit een behoorlijk lange strofe die Steven 

op de buitenkant van de klok had meegegoten. Hierover schrijf ik later wat meer, maar de eerste zin 

van die strofe luidt: 

  

“Ic hiet katrin en bid god dat hi ten Bril bewart” 
 

Op haar bestemming 
 

De klok werd nadien de toren in gehesen en kwam ongeveer op de plek waar ze nu hangt. 

Tegenwoordig kunnen de Briellenaren elk uur haar uurslag horen. Dat is echter niet altijd zo geweest 

want de Katrin heeft een veelbewogen leven achter de rug. 

 

Ze wordt nu gelukkig als kostbaar historisch erfgoed 

beschouwd en wordt ook als zodanig behandeld!  Ze wordt 

zodoende nog maar spaarzaam geluid, maar ze komt nog 

steeds in actie bij begrafenissen, droeve tijdingen en op 

hoogtijdagen.  

 

En hoe ging het nu verder met haar maker, Steven Butendiic? 
  

De Katrin bleek zijn Opus magnum. Het was niet alleen de 

grootste klok die hij ooit goot maar tevens zijn laatste…. 

Steven Butendiic overleed in de winter volgend op de zomer 

waarin hij de Katrin goot. Wellicht is deze zware klus toch 

een beetje teveel voor hem geweest….  Een dramatisch einde 

van een groot vakman. De volgende keer zal ik nog het een 

en ander vertellen over de lotgevallen van de Katrin in de 

532 jaar daarna. 

 

Rob van Breda 
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9. Postduiven aan boord  (2) 

 

Door Wim Steentjes. 

 

Intermezzo met Trix 
 
Bij aanvang van de winter in het jaar na het 

duiven avontuur liggen we in Nijmegen in de 

haven. Het was zondagmorgen en het had 's 

nachts een aantal graden gevroren. Er lag een dun 

laagje ijs in de haven. Tijdens het drinken van 

een kop koffie dacht ik het geluid te horen van 

plonzend water. Ik kijk uit het raam en zie naast het schip een prachtig mooi hondje in het water. Het 

probeert op het dunne laagje ijs te komen, maar zakt er steeds doorheen. Waar hij op aan stuurde weet 

ik niet want er lag geen schip voor ons. Ik denk dat hij onderweg was naar ons gangboord, want dat 

was korter dan de weg terug. Wij lagen geladen dus het gangboord was laag bij het water. Daar heb ik 

hem uit het ijs koude water gehaald. Er was aan de wal nergens iemand te bekennen die zijn hond 

kwijt was. Eerlijkheid gebied me zeggen dat ik dat niet erg vond. Ik heb me daar ook niet druk om 

gemaakt. 

 

We hebben het beestje eerst goed verzorgd en toen werd ik door mijn vrouw de wal opgestuurd om de 

eigenaar te zoeken. Alle schepen ben ik langs geweest maar niemand die het hondje opeiste. Ik vond 

dit weer niet erg, ik zag er wel wat in. Wij hebben thuis altijd honden gehad die ook mee voeren. Maar 

mijn vrouw moest niks van een hond hebben. Ik zei: “Als er niemand om hem komt, dan houden wij 

hem”. Die middag zijn wij gaan wandelen, maar eerst ben ik alle schepen en een paar huizen langs 

geweest om die mensen te zeggen dat als er iemand naar zijn hond kwam vragen we er even niet 

waren. De hond lekker warm in de stuurhut op een dekentje. Ik hoopte maar dat hij zich netjes zou 

gedragen, anders zou het waarschijnlijk een verloren gedachte zijn om hem aan boord te kunnen 

houden. Nou misschien raadt u het al, hij had zijn uiterste best gedaan om van boord af te komen. De 

hele vloer had hij bevuild, en toch wou ik hem niet aan de wal zetten. We hebben de morgen 

afgewacht en toen besloten hem aan boord te houden. De mensen om ons heen wisten met welk schip 

hij ontvoerd werd, dus daar zat ik niet over in. 

 

Hond overboord 
 

Ik denk dat wij hem een kleine twee jaar aan boord hebben gehad. Het was een Keesachtig hondje, 

niet groot een beetje crème kleur. Aan boord was hij erg lief, maar als we aan de wal liepen en hem 

aan de riem hadden dan sprong hij steeds tegen mensen aan. Ik denk dat hij op zoek was naar zijn 

eerste baas. Dat is vanzelf over gegaan. Toen hij een paar weken aan boord was had ik hem nog niet 

horen blaffen. Het was daags voor Kerstmis, we waren opvarend op de Maas beneden Roermond en 

het kwik was een heel eind onder nul. In de uiterwaarden aan de wal liepen mensen hun honden uit te 

laten. Trix, zo hadden we hem genoemd, ziet die honden en die begint te blaffen en tegen het glas van 

de stuurhut aan te springen. Ik schrok er eigenlijk van, pakte hem op en heb hem aan dek gezet. Toen 

ging hij aan het rennen van achter naar voor en maar blaffen naar de honden aan de wal. Die honden 

liepen natuurlijk met ons mee, die vonden het ook wel interessant. Trix rende als een blinde over het 

dek, had geen idee waar dat railinkje voor was waar hij langs liep, er half over heen hangend en maar 

blaffen en nergens anders naar kijken dan naar de honden aan de wal.  De honden aan de wal deden 

hetzelfde maar die hadden geen last van een railing. Onze Trix wel, struikelt over de railing en gaat 

overboord. Door de snelheid van het schip en de sterke stroom was hij in korte tijd achter het schip 

beland. Hij peddelde eerst achter het schip aan en toen zwom hij richting wal. Een paar kribben lager 
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kwam hij aan wal, waar inmiddels de andere honden met hun eigenaars ook waren gearriveerd. 

Gelukkig ging hij gelijk aan het stoeien met de andere honden anders was hij bevroren geraakt. 

 

Inmiddels waren wij met het schip ten anker gekomen, de sloep overboord gezet en onze Trix 

opgehaald. Toen hij weer aan boord was en vanachter het  glas nog even naar zijn vrienden aan de wal 

keek gaf hij nog even een blafje. Hij heeft aan dit voorval gelukkig niets overgehouden. En wij wisten 

dat hij kon blaffen en goed zwemmen. Het is voor ons ook een hele beleving geweest. Mijn vrouw en 

Trix zijn hierna echte vrienden geworden. Het anker er uit en op naar Maasbracht. Het zal na dit 

oponthoud mee moeten zitten om nog 

op tijd in Maasbracht te zijn en de 

Kerstboodschappen nog aan boord te 

halen. En dan blijven we daar gelijk 

met Kerstmis liggen ook weer 

afhankelijk van een goede ligplaats. 

Het zal er wel druk zijn want veel 

schepen uit Maasbracht zijn er dan 

ook. Nog twee sluizen dan weten we 

het. Het was niet vroeg meer maar het 

is gelukt. En Trix, ja die heeft zich met 

Kerstmis ook rustig gedragen. 

 
Een trotse Trix op de uitkijk. 
 

 
Gezelschap 
 

Het gaat goed met Trix aan boord, hij heeft er lol in en wij ook. De zomer gaat voorbij en ook de 

volgende winter zonder overboord te vallen. De zomer vooraf gaande heeft hij veel gezwommen. 

Zelfs als we voor Goesse Sas lagen te wachten op opkomend water ging hij aan de lijn overboord en 

vond dat geweldig. Maar we kregen in de gaten dat hij aan zijn voetjes zat te knauwen. Hij beet zijn 

pootjes zelfs kapot. Ik dacht eerst dat het aan de gasolie of benzine lag, bij het laden en lossen lagen er 

wel eens een paar druppels aan dek. Daar liep hij dan ook wel eens doorheen. We wilden dit niet 

langer zo door laten gaan. De stuurman stelde voor hem mee naar huis te nemen dan zou zijn moeder 

met hem naar de dierenarts gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Maar zo gemakkelijk was dat niet, zeker niet 

voor mijn vrouw, die kon maar moeilijk afscheid van hem nemen. Na een week toen Rinus de 

stuurman thuis was geweest wisten we de oorzaak. Trix had luis onder de huid. Door de jeuk die hij 

daardoor kreeg ging hij bijten. Niks aan de hand, zei Rinus. Hij krijgt medicijnen en dan gaat dat 

vanzelf weer over. 

 

Het ligt niet aan de stoffen aan boord “maar waarom heb je hem dan niet mee terug gebracht Rinus?” 

vroegen we hem. Nou Rinus zijn moeder was weduwe, was dus alleen en vond het helemaal niet erg 

om een paar weken op Trix te passen, dan kon hij goed genezen. Na een paar weken hoorden wij van 

Rinus dat de genezing toch niet zo voorspoedig verliep. Trix moest weer andere medicijnen hebben, 

en zo ging dat maar door, totdat ik aan Rinus vroeg hoe het nou echt met Trix was. Nou zei hij, met 

Trix gaat het wel goed, maar als ik Trix weer meeneem dan gaat het helemaal niet goed met mijn 

moeder! Zij is zo aan hem gaan hechten dat ze hem niet meer wil missen. Ja Rinus, zeiden wij, het is 

wel onze hond en wij willen hem ook graag terug. Toen Rinus weer; Ja maar ik heb mijn moeder 

beloofd om met jullie er over te praten om hem bij haar te laten. Inmiddels waren we ook wel weer 

gewend geraakt aan de vrijheid die we niet meer hadden sinds we Trix aan boord hadden gehaald. We 

hebben het toen maar zo gelaten en dan was Rinus zijn moeder ook weer een beetje gelukkig. En heel 

misschien Trix ook wel. Maar het ging ons wel aan het hart. Vooral voor mijn vrouw was het  in het 

begin erg wennen. Later toen ik al duiven aan boord had hebben we een aantal weken bij scheepswerf 

Gelria in Nijmegen gelegen en daar woonde Rinus vlakbij. We hebben er even aan gedacht om een 

keer bij Rinus zijn moeder op bezoek te gaan. Toch maar niet gedaan, je weet maar nooit! Ik weet dat 

het niets met duiven te maken heeft, maar wel met een dier aan boord. Ik dacht we nemen dat gelijk 

maar mee, we zijn nu toch bezig.  
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Watervast duivenhok 
 

Niet veel later ben ik aan het tekenen gegaan om een duivenhokje op papier te krijgen. Mijn broer Lex 

is timmerman die wil het hokje wel maken. Niet veel later waren we thuis en heb ik hem de tekening 

laten zien. Die was goed zei hij, of ik haast had vroeg hij. Ja, ik wil het morgen hebben want dan zijn 

we nog in Rotterdam. Nou dat ging dus niet lukken. Ik had het zelf kunnen timmeren, maar het moest 

natuurlijk wel een goed getimmerd hokje zijn want het zou wel overal tegen moeten kunnen. Later zou 

blijken dat het overal tegen kon, er is heel wat water overheen en onder door gegaan. De duiven 

hadden soms gewoon zwemles. Het heeft vaak met veel touw vast gestaan opdat het niet van dek af 

spoelde. Maar het bleef heel en soms niet helemaal waterdicht. Het duurde  wel een paar weken voor 

dat we weer in Rotterdam  waren. Door een bodebedrijf uit Naaldwijk is het in Rotterdam bij Fina aan 

de Vliethaven afgeleverd. Kon ik het zo oppakken als we daar moesten lossen. 

 

Toen we in het weekend in de Vliethaven lagen ben ik naar Naaldwijk gegaan en heb bij mijn ooms 

een koppel (man vrouw) jonge duiven opgehaald. Ze waren wel een beetje jonger dan de eerste jongen 

uit Antwerpen. Gelijk een rennetje aan de voorkant tegen het hokje aangemaakt dan konden ze daar bij 

goed weer in om de omgeving goed te verkennen, dan bedoel ik natuurlijk het schip. De omgeving  

zou toch altijd anders zijn. Pas als ze nog net niet konden vliegen zou ik ze als we stil lagen natuurlijk 

uit het rennetje laten. Het zou weer heel spannend worden. Ze waren achteraf wel heel jong, konden 

nog slecht voor zich zelf zorgen, eigenlijk nog helemaal niet. En ze moesten ook nog aan het hok 

wennen en die herrie aan boord was ook allemaal vreemd. Maar na een dag begonnen ze een beetje 

met hun ogen te knipperen, een teken dat ze  vocht te kort hadden. Toen heb ik ze met de kop in de 

drinkbak gehouden zodat ze wel moesten drinken. Dat heeft geholpen en daarna wisten ze zelf de 

drinkbak te vinden en begonnen ze gelijk een beetje voer te pikken. Toen was wat dat betreft de 

spanning eraf. Daarna zou al gauw het moment komen dat ze naar buiten moesten. 

 

Ik weet nog dat we met mooi weer met het weekend in Goes lagen. Toen heb ik het hok open gezet en 

gedacht: “God zegene de greep!” Ze waren het hokje uitgelopen, zaten lekker in het zonnetje en 

gingen er zelfs rustig bij liggen. Ik heb ze zo een poosje hun gang laten gaan tot ze ergens van 

schrokken en uit zichzelf het hok terug in vluchtten. Dat was wel een moment dat het verkeerd had 

kunnen gaan. Ik heb de ren ervoor gedaan en ze een beetje voer gegeven. Over voeren of niet voeren 

voor je duiven er uitlaat zijn 

de meningen verdeeld. Ik heb 

ze altijd weinig gegeven als 

de mogelijkheid er was om ze 

uit te laten. Zoals het nu 

gegaan is, is het nog een keer 

het zelfde gegaan. Toen was 

het afgelopen. U begrijpt dat 

ik ze niet elke dag uit kon 

laten. Er ging wel eens een 

week overheen. Dus daarna 

kwam het moment dat ze de 

lucht in gingen.  

 

 
Wim Steentjes voor het 
watervaste duivenhok 

 

 
De eerste vlucht 
 

We lagen in Den Bosch te lossen, het was mooi weer en ze moesten er nu wel uit om te kunnen 

vliegen. Hok open gedaan en rustig afwachten wat er zou gebeuren. Nou ja rustig? Ze hadden 

blijkbaar in de gaten dat er iets vreemds was, anders dan anders. We lagen al te lossen dus ze moesten 
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wel opschieten, want als we over een paar uur leeg zouden zijn moesten ze wel weer in het hok zijn. 

We konden natuurlijk niet gaan liggen wachten zo vlak voor het kantoor. Zoals ik al vertelde, ze 

hadden weinig voer gekregen en misschien was dat de reden wel dat ze geen haast hadden. Ik moest 

ze er niet uit jagen, dat zou ook niet goed werken. Maar het geduld werd beloond, ze kwamen naar 

buiten en vlogen gelijk op het hokje. Terug pakken zou nu niet meer gaan, ze moesten het nu zelf 

doen. En ja hoor, daar gingen ze de lucht in, hele kleine rondjes vliegend over het schip en het depot. 

En gingen toen aan de wal op een tank zitten. Daar bleven ze een poosje zitten en ik roepen en fluiten, 

wat natuurlijk niet hielp. Ze waren buiten het hok en dachten “Je bekijkt het maar!” Als ze nu terug 

aan boord zouden komen dan had ik het lek boven. De eerste keer terug aan boord komen, daaruit zou 

blijken dat ze het schip en hun hokje herkenden. Ze zijn nog een keer gaan vliegen en weer terug op 

die tank. En niet veel later kwamen ze naar beneden op hun hokje. Toen moesten ze nog wel een 

stukje naar beneden om het hok in te gaan. Korte tijd later deden ze dat en kon ik voorzichtig het 

rennetje ervoor zetten, zodat ze alleen nog naar binnen konden. Ik heb ze gevoerd en alles was voor 

deze keer gelukt. Het was belangrijk dat we na lossing niet op de duiven moesten wachten. Het bleef 

goed gaan en overal waar we kwamen liet ik ze los. Soms was het wel heel spannend hoor, want vaak 

vlogen er ook duiven van andere duivenhokken in de rondte en daar gingen ze ook wel tussen vliegen. 

Dan zag je ze soms een hele tijd niet en dan was het duimen draaien geblazen. Als ze daarna toch weer 

boven het schip vlogen dan dacht ik; “Wat zijn het toch bijzondere beestjes!” Dat gebeurde niet elke 

dag, want je lag maar een paar keer per week te lossen en dat was ook niet altijd overdag. Maar op die 

manier konden ze goed aan alles wennen. 

 

Wordt vervolgd.     

 

  

 

 

 
Zoals de foto laat zien voelden de duiven zich ook op hun gemak bij mevrouw Steentjes.  
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Tussen licht en donker (26) 

10. 
Door Nico ter Horst 

 
Vuurschepen en lichteilanden (2) 
 
Vuurtorens dienden op het land in de eerste plaats “ter geleiding”. De tonnen, boeien en lichtschepen 

hadden als voornaamste functie “mijding”. Ze waarschuwden voor  gevaarlijke ondiepten op de 

plaatsen waar zij lagen. Het lichtschip SCHUITEZAND heeft maar zeer kort dienst gedaan, in 1825 

wordt het helemaal niet meer genoemd. Waarschijnlijk beviel het niet zo goed, omdat het veel 

onderhoud nodig had en dus veel geld kostte. 

 

Rondom de kusten van Engeland, Schotland en Ierland, waar rotsen en zandbanken beide voorkomen, 

waren lichtschepen wel geregeld in gebruik en de eerste (DE NORE) werd in 1732 in de monding van 

de Theems uitgelegd. 

 

Om voor gevaarlijke ondiepten te waarschuwen kon ook van een andere mogelijkheid gebruik worden 

gemaakt; namelijk van het bouwen van vuurtorens in zee, vooral op rotsbanken die een stevig 

ondergrond bieden. Het eerste voorbeeld daarvan is in Frankrijk te vinden:  

 

De vuurtoren van Cordouan in de monding van de Gironde (Frankrijk) wordt bij hoogwater geheel 

omgeven door water. 

 

 

 
Cordouan                     *) Eddystone (Plymouth Engeland) 
 
 
 Al in 1694 werd op Eddystone door Winstanly de eerste vuurtoren ontworpen en gebouwd, die op 14 

november 1698 in dienst werd gesteld. Met slecht weer sloegen de golven tot over de lantaarn. De 

ontwerper wilde dat van dichtbij meemaken en vijf jaar na het in bedrijf stellen, op 26 november 1703 

maakte hij zo’n zware storm mee; hij en zijn metgezellen konden het niet navertellen. 

*) Eddys, in goed Nederlands vertaald “maalstroomsteen” een gevaarlijke ondiepte. 

 

Wordt vervolgd.      

 

Bron: R. van der Veen, Wikipedia 
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11. GENERATIES 
 

Zij die geboren zijn tussen de periode 1920 - 1965 en nu tussen de 50 en 

90 jaar zijn behoren tot de sterke generaties. Vooraleerst hebben zij een 

geboorte overleefd met moeders die rookten en/of sterke drank nuttigden 

gedurende hun zwangerschap. Zij werden niet getest op suikerziekte dan 

wel cholesterol. Werden na hun geboorte op hun buik te slapen gelegd in 

hun kinderbedjes die met loodverf mooi blinkend werden gemaakt. 

Kindersloten op de deuren waren er (nog) niet. Rijdend op de fiets 

droegen zij petten en (nog) geen helmen.  Als baby of kind droegen zij, 

zittend in een auto, geen gordels terwijl kinderstoelen en/of opblaasbare 

kussens (nog) niet bestonden. Zij dronken water uit de put of uit de kraan, 

dus niet uit flesjes en aten taartjes, wit brood, echte boter en spek met 

eieren en dronken warme chocolademelk met suiker. 

 

WAAROM 
 

Omdat zij steeds buiten speelden. Daarvoor verlieten zij ’s morgens vroeg 

de woning, om de gehele dag in de frisse lucht te spelen op voorwaarde 

dat zij voor het donker weer thuis waren. Zij hadden rolschaatsen en 

daalden met een noodsnelheid hellingen af, dachten er niet aan dat de 

schaatsen geen remmen hadden maar nadat zij als gevolg daarvan een 

aantal keren in de bosjes waren beland, leerden zij deze problemen op te lossen. Zij hadden geen 

Playstations, Nintendos, X-box, videospelen, 150 TV-kanalen, videofilms, dvd’s, stereotorens, 

computers of Internet. 

 

MAAR ZIJ HADDEN WEL VRIENDEN 
 

Ze gingen naar buiten om met hen te spelen, zij kletsten zich suf of vielen uit bomen en 

verwonden zich zelf, braken zo nu en dan een bot of een tand. Zij gingen appels en peren 

rapen of plukken. Er  bestonden geen gerechtelijke vervolgingen om iemand de schuld te 

geven wanneer zij werkten. Als zij gepakt werden kregen zij een pak slaag en hielden zij thuis 

hun mond. Ze kregen voor hun 10e verjaardag poppen, speelden met stokken en tennisballen 

en bij het voetballen werd verteld dat bezeren mogelijk was maar dat hebben zij allemaal 

overleefd. Zij liepen of fietsten tot aan de woning van een vriend(in), belden aan en gingen 

eenvoudig naar binnen, waren van harte welkom en schoven mee aan tafel. Deze generaties 

hebben er het beste van gemaakt, waren denkers en uitvinders van die tijd en hebben dit in 

deze wereld voort gebracht. Deze vijftiger jaren waren explosies van nieuwigheden en ideeën. 

Zij hadden de vrijheid om het uit te proberen, zonder de schrik voor het falen. Het grote 

succes en de verantwoordelijkheid die er mee gepaard gingen hebben hen de beheersing en 

het er mee omgaan geleerd. 

 

Wanneer U een van deze personen bent! 

 

PROFICIAT 
                                         

Misschien wilt U dit delen met anderen die ook dit geluk hebben gehad want dan bent U groot 

geworden voordat advocaten en politici alles kwamen reglementeren. Wat was het leven toen mooi, 

simpel en helder, soms wat ruw, maar met duidelijke regels en discipline. 

 

Ontleend aan Internet, door P. Gebraad 
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12. 

 
Personalia 
 

 Met Pensioen : April 2014 J.G. Lowiessen 

 

   Mei 2014 H.C. van der Meijs 

      W.R. Fortunati 

      A.W.T.M. Dries 

      H.J. Riethof 

      J.A. Rummenie 

      A. Hezius 

 

   Juni 2014 R. Sintmaartensdijk 

      W. van Es 

      J.B. Wigman 

      N. den Ouden 

      A. Heezius 

      P.G.M.A. Heijne 

      W. van Es 

 

   Juli 2014 L. Smit 

      V. van den Berg 

      J.J. van Es 

      H. Bron 

      H.W. Klinge 

      A.J. Heemskerk 

 Overleden :  
 

  18 mei 2014, mevrouw M. Maaskant-Dubbeldam, in de leeftijd van 66 jaar.  

  22 mei 2014, mevrouw. J.B. van Brummelen-Elsink, in de leeftijd van 81 jaar. 

  14 juni 2014, de heer C. Deegeling, in de leeftijd van 73 jaar. 

  28 juni 2014, mevrouw M.G. d’Hont-van Dijk, in de leeftijd van 82 jaar. 

  
 
 

 
 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 oktober 2014. 

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 
pensioen@seconer.nl 
 
Leny Voorberg 
Ossewei 151 
3238 XN Zwartewaal 
0181-663138 
leny@seconer.nl 
 
Gerrit Kamperman, IT-zaken 
Kraanvogelhoek 12 
3201 HE Spijkenisse 
0181 626506 
info@seconer.nl 
 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Seconer mutaties 
Nieuw lid - Recent gepensioneerd 
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk) 

Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 
 
● 
 
 

Stichting Pensioenfonds BP 
website: www.pensioenfondsbp.nl 
adres: Stichting Pensioenfonds BP 
 p/a Syntrus Achmea 

Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352 
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl 

 
● 
 
 

Stichting Chevron Pensioenfonds 

Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingenplaat  
Tel : 010 - 2951502 

Fax: 010 - 4381292 

e-mail: pensioenfonds@chevron.com 

www.chevronpensioenfonds.nl 
 
 
 
● 
 
 
 

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 
Doorgeven van mutaties: 
T.a.v.: Pascalle de Bock (HR-services) 
Postbus 1131  
3000 BC Rotterdam  
 

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl
mailto:pensioenfonds@chevron.com
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2014 
   17 november,  locatie Louwman Den Haag 

________________________________________________________________ 

 
Achternaam:  Dhr./Mevr./Mej. ……………………………………………………………………….    

Voorletters   .……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Telefoonnummer: ……………………………….. 

 
Ik kom     0   alleen              

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

0 Ik kom met eigen vervoer. 

0   Ik maak graag gebruik van de Seconer Touringcar.       

   

Bij gebruik van de touringcar, geef aan waar wilt u opstappen: 
 

0 BP Raffinaderij Europoort, vertrektijd 12.30 uur 

0 Metrostation Hoogvliet, vertrektijd 12.30 uur 

0 Metrostation Slinge,  vertrektijd 12.50 uur 

Alle bussen zijn  genummerd, onthoudt uw instapnummer!!! 
 

Eventuele beperkingen en/of wensen: 

  0 Diabetes 0 Vegetarisch 

                      0 Anders: ………………………………………………………………………………. 

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

Dit formulier VÓÓR  15 september 2014  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 1 november (Briefje, e-mail 

(penningmeester@seconer.nl) of  telefoon 0183-502884) of 06- 228 98 310 

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

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


