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Seconer reünie op bezoek in de Efteling
Na onze succesvolle uitstapjes naar Madurodam in 2013 en de sfeervolle reünie van vorig jaar in het
Louwman museum leek het ons de moeite waard om dit jaar een nostalgische route te volgen en ons
kompas te richten op het schitterende park “De Efteling” in Kaatsheuvel waaraan we als grootouders
natuurlijk vele en vaak leuke herinneringen bewaren.

Wat staat u 28 september zoal te wachten?
Voor de tocht naar Kaatsheuvel zullen er op de dag van de reünie vanaf vier opstappunten touringcars
vertrekken die u op comfortabele wijze naar onze bestemming brengen. In iedere touringcar zal een
bestuurslid aanwezig zijn. Hij of zij controleert of alle voor een bepaald vertrekpunt geboekte
deelnemers aanwezig zijn en neemt ter controle de bevestigingsbrief in ontvangst. Dat is de brief die u
door Piet Timmers rond 15 september als bevestiging zal worden toegezonden. Bij het inleveren van
uw bevestigingsbrief overhandigt het bestuurslid u de “Toegangsbewijzen” voor de Efteling. Deze
heeft u bij binnenkomst van het park nodig.
Wellicht geeft u er, ondanks de beschikbaarheid van een touringcar, de voorkeur aan om met eigen
vervoer naar Kaatsheuvel te komen. In dat geval krijgt u de toegangsbewijzen voor de Efteling
uitgereikt bij aankomst aan de hoofdingang van de Efteling. U zult daar één van de Seconer
bestuursleden aantreffen.

Het programma
Zoals u verderop in dit artikel kunt lezen zijn de vertrektijden van de bussen per opstappunt
verschillend, maar zodanig gekozen dat alle bussen rond de klok van 13.00 uur in Kaatsheuvel
arriveren.
Bij het binnengaan van het park worden, zoals gebruikelijk, onze toegangsbewijzen gecontroleerd
waarna we door vier Oosterse wachters welkom worden geheten. Voor deelnemers die slecht ter been
zijn zal er een rolstoel beschikbaar zijn. Heeft u een rolstoel nodig, geef dat dan aan op het
inschrijfformulier dat u aantreft op de laatste pagina van dit blad. De vier Oosterse wachters zullen ons
vervolgens begeleiden naar het Fata Morgana Paleis.
Het zal omstreeks 13.30 uur zijn wanneer we aankomen bij het Fata Morgana Paleis waar een heerlijk
lunchbuffet voor ons klaar staat. Terwijl we bezig zijn met het versterken van de inwendige mens zal
Nico ter Horst, de voorzitter van Seconer, van de gelegenheid gebruik maken ons welkom te heten.
Na de lunch gaan we uiteraard een bezoek brengen aan het park, we hebben de reis uiteindelijk niet
voor niets gemaakt. Om uw bezoek aan het park te vergemakkelijken zal er na afloop van de lunch een
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plattegrond van het park worden uitgereikt. Tevens krijgt u per persoon een buidel mee met als
inhoud, twee Efteling coupures ter waarde van elk € 2.--. De coupures zijn vrijelijk te besteden bij de
diverse uitbaters van het park.
Het zal omstreeks 15.00 uur zijn wanneer we het Fata Morgana Paleis verlaten. Op dat moment staat
voor de durfal’s onder ons het gehele park ter beschikking. Maar bent u niet zo in voor de extreme
attracties zoals de achtbaan en dergelijke, dan blijft er nog genoeg moois over.
Speciaal voor de Seconer deelnemers worden door de Efteling de volgende gematigde attracties
aanbevolen:

Fata Morgana

Sprookjesbos

Pagode

Carnaval Festival

Droomvlucht

Spookslot

Gondoletta

Stoom Trein Efteling

Villa Volta

Museum

Diorama

Raveleijn

Voor de attractie Raveleijn wordt u er op gewezen dat op bepaalde tijden een toneelstukje wordt
opgevoerd met paarden en draken, houdt dus rekening met de speeltijden van Raveleijn.
Vermoeid, maar hopelijk vol mooie indrukken zullen
we ons om 18.00 uur weer verzamelen bij het Fata
Morgana Paleis. We worden opgewacht door de
welbekende Oosterse Wachters die ons begeleiden
naar de VIP vlonder van de Aquanura waar we een
mooi spel van water, licht en vuur zullen
aanschouwen.
Beleef de grootste watershow van Europa in de
Efteling. De vier kikkers van Aquanura veranderen de
Vlonderplas in een muzikaal schouwspel met water,
licht en vuur!
Na de watershow zullen we weer worden begeleid naar het Fata Morgana Paleis alwaar een heerlijk
Diner Buffet op ons staat te wachten. Het is dan inmiddels 18.45 uur geworden. Na het Diner wordt er
nog koffie en thee geschonken met allerlei lekkernijen waarna er om 21.00 uur een einde komt aan het
Seconer-sprookje van 2015.
We gaan te voet op zoek naar de bus die ons ’s morgens naar Kaatsheuvel heeft gebracht. Hij zal u
weer netjes afzetten op de plaats waar we eerder op de dag zijn opgestapt, mits u natuurlijk wel oplet
en de bus met het juiste nummer kiest. Voor degenen onder ons die te vermoeid zijn om te voet naar
de bus te wandelen zal er een treintje gereed staan waarin voor 50 personen plaats is. Gezien het
beperkte aantal plaatsen verzoeken we u alleen van het treintje gebruik te maken als het niet anders
kan.

Tot slot nog een advies:
Trek 28 september een paar makkelijke schoenen aan en een paraplu kan ook geen kwaad !
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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 2015.
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 2015
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 voor de reünie
heeft opgegeven zal rond 15 september van Piet Timmers een bevestiging ontvangen. T.b.v. de
toegangscontrole dient u deze bevestiging in de bus te overhandigen aan het Seconer bestuurslid dat
de bus begeleidt.
Voorafgaand aan de reünie kunt u eventuele vragen en/of opmerkingen stellen aan Piet Timmers, hij is
bereikbaar onder nummer 06 22898310 of via e-mail penningmeester@seconer.nl.

Vervoer
Ook dit jaar heeft het Seconer bestuur besloten een aantal bussen van De Snelle Vliet in te zetten om u
op een comfortabele wijze naar de Efteling te brengen. We hebben daarvoor vier opstappunten
gepland namelijk:

1.
2.
3.
4.

BP raffinaderij in Europoort

vertrek 11.15 uur richting opstappunt Lage Zwaluwe

Metrostation Hoogvliet

vertrek 11.30 uur richting Metrostation Slinge.

Metrostation Slinge in R’dam vertrek 11.45 uur richting Efteling
Opstappunt Lage Zwaluwe

vertrek 12.15 uur, afslag A16 Lage Zwaluwe,
Restaurant De Gouden Leeuw,
Moerdijkseweg 1, 4765 SJ Zevenbergsehoek

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.
Geef op het inschrijfformulier ook aan wanneer er voor u een rolstoel gereserveerd moet worden en
wanneer u wensen heeft t.a.v. uw dieet.
Na afloop van de reünie zullen de bussen op 28 september omstreeks 21.00 uur vanuit de Efteling
vertrekken. Aankomst Lage Zwaluwe ± 22.00 uur; aankomst metrostation Slinge ± 22.30 uur,
aankomst Hoogvliet 22,45 uur en tenslotte aankomst in Europoort ± 23.00 uur.
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Met eigen vervoer
Ondanks de mogelijkheid om u per touringcar naar de Efteling te laten vervoeren zijn er ongetwijfeld
deelnemers die er de voorkeur aan geven om met de eigen auto de reünie te bezoeken. Dat is
natuurlijk geen probleem want bij de Efteling is er voldoende parkeergelegenheid. Wel attenderen we
deelnemers die met eigen vervoer komen er overigens op dat:
de deuren van de Efteling pas om 13.00 uur opengaan.
Het Adres van de Efteling luidt: Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel
Let wel, mocht u de Efteling voortijdig per auto willen verlaten, dat wil zeggen voor
20.30 uur, dan dient u bij het park voor eigen rekening een uitrijkaart aan te schaffen.

Met de bus vanaf de BP Raffinaderij in Europoort
Vanaf de raffinaderij in Europoort
vertrekt er op 28 september as. een
touringcar richting de Efteling.
Zoals u in de eerder genoemde
bevestigingsbrief
van onze
penningmeester zult kunnen lezen
is het tijdstip waarop de bus
vertrekt vastgesteld op 11.15 uur.
U zult deze bus aantreffen op het
parkeerterrein bij poort 4, de
zogenaamde TA poort waar u de
auto kunt achterlaten.

U bereikt poort 4 als volgt:
Komende vanuit Rozenburg neemt u op de N15
afslag 9 en gaat u direct na de afslag rechts af. U
passeert de gaspoort en vervolgt de weg tot aan
poort 4 aan uw linkerhand.
Komende vanuit Oostvoorne neemt u op de N15
afslag 9 en gaat u direct na de afslag links af, u
gaat onder het viaduct door en passeert de
gaspoort en vervolgt de weg tot aan poort 4 aan
uw linkerhand.
Neem bij het instappen goede nota van het nummer van uw bus. Deze bus brengt u na
afloop van de reünie weer naar Europoort.
Op verzoek van de Raffinaderij Beveiliging hebben we voor deze parkeerplaats gekozen aangezien het
oude parkeerterrein wegens bouwactiviteiten niet meer beschikbaar is. Daarnaast biedt het
parkeerterrein bij het nieuwe administratiekantoor onvoldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers
van de reünie.
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Met de bus vanaf Metrostation Hoogvliet
Vanaf het Metrostation Hoogvliet vertrekt er op 28 september as. eveneens een bus naar de Efteling.
Voor deze bus geldt als tijdstip van vertrek 11.30 uur. Nadat iedereen is ingestapt wordt metrostation
Slinge aangedaan.

Met de bus vanaf Metrostation Slinge
Vanuit Metrostation Slinge zullen er om 11.45 uur een of mogelijk twee bussen vertrekken naar de
Efteling. Eén van deze bussen heeft dan al het metrostation Hoogvliet aangedaan.

Met de bus vanaf opstappunt Lage Zwaluwe
Naar verwachting zal de bus, komend vanuit de Europoort, om circa 12.15 uur het opstappunt in Lage
Zwaluwe aandoen. Het adres luidt: afslag A16 Lage Zwaluwe, Restaurant De Gouden Leeuw,
Moerdijkseweg 1, 4765 SJ Zevenbergsehoek. Direct na het instappen van de deelnemers zal de bus
vertrekken richting de Efteling.
Voor alle bussen geldt: Neem bij het instappen goede nota van het nummer van uw
bus, deze brengt u na afloop van de reünie weer naar het punt waar u ’s morgens bent
opgestapt.

Hopelijk tot ziens op 28 september in de Efteling.

2.

Uw e-mail adres
Onder de kop “Het PV lidmaatschap” trof u in de vorige Seconer-nieuws op
pagina 2 een artikel aan waarin de lezer werd opgeroepen om, voor zover
men dat nog niet had gedaan, het e-mail adres aan onze secretaris door te
geven.
Mocht u het artikel hebben gemist, lees het dan nog eens na via de website
ww.seconer.nl.
Dat ons blad goed wordt gelezen blijkt uit het feit dat we twee dagen na
verschijning al 18 e-mail adressen mochten ontvangen.
We zijn de inzenders daar zeer erkentelijk voor.
Bent u er nog niet aan toegekomen……, doe het dan alsnog en geef uw
e-mail adres aan ons door.
Ga naar www.seconer.nl
Klik aan: CONTACT (in de bruine balk)
Kies doorgeven: Personalia
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Tussen licht en donker (30)
3.
Door Nico ter Horst

Lichtschepen en het aflossen van de bemanning
Het aflossen, eens per maand, was elke keer weer een belevenis. Bij goed weer zette het aflosschip,
meestal de Amsterdam, een tros over naar het lichtschip en met een dunnere verhaallijn werd de sloep
dan heen en weer getrokken tussen beide schepen.
Bij slecht weer kon de tros niet worden
overgebracht en werd er met de sloep van het
lichtschip naar het aflossing vaartuig geroeid.
Regelmatig stond de sloep dan halfvol water,
zodat er permanent moest worden gehoosd en
de aflossing op deze wijze een risicovolle
onderneming was, echter zo vlak voor de
aflossing wilden zij wel doorzetten !

De aflossing
Aan boord van het schip werd scherp opgelet hoe het weer zou worden tegen de tijd dat de aflossing
kwam. Een bepaald kraken in de ankerketting gaf feilloos aan dat het weer goed zou blijven. Tijdens
mistige dagen, met een dan meestal vlakke zee, gingen passerende schepen soms rakelings langs het
lichtschip. Het gevaar voor een aanvaring was niet denkbeeldig.
In 1912 was dit het lichtschip WEST-HINDER overkomen, de 10 koppige bemanning is daarbij
omgekomen. Terwijl het lichtschip TERSCHELLINGERBANK ternauwernood ontsnapte aan een
aanvaring.
Vanwege de steeds hoger wordende kosten, groeide het besef dat op den duur lichtschepen onbemand
moesten worden en vervangen door een vaste constructie.
De ontwikkeling van de
techniek maakte dat zeker
mogelijk. Zodat bij de bouw
van lichtschip Nr.12, in 1963,
men er vanuit ging dat dit het
laatste
nieuw
gebouwde
lichtschip zou zijn.
Wordt vervolgd
Bron:
R.van der Veen-Wikipedia

Bevoorrading: vers water.
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4.

BP Pensioenfonds
Door Jan Nieuwenhuize

Jaarverslag 2014
In 2014 heeft het bestuur zich onder andere bezig
gehouden met het herstel van onze financiële positie, de
wijziging van de governance structuur (de wijze van
besturen, de gedragscode en het toezicht op het
pensioenfonds) en de wijziging van de pensioenregeling per
1 januari 2015. Ook de discussie over de toekomst van het
pensioenfonds speelde vorig jaar een belangrijke rol.
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 2014 heeft het pensioenfonds 4.323 deelnemers,
pensioengerechtigden, 1.097 actieven en 1.339 gewezen deelnemers.

waarvan

1.887

(43.6%)

Het totale vermogen per eind 2014 bedraagt € 1.136 miljoen, eind 2013 € 956 miljoen. De
dekkingsgraad 107.0% respectievelijk 109.3%.
Door de visitatiecommissie is weer rapport uitgebracht. 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.
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.

Performance beleggingen en dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is in de afgelopen periode gedaald tot 105.6% (stand eind
mei). Begin van het jaar was deze 107.0%. De belangrijkste oorzaak van de daling is verdere daling
van rekenrente van de fondsverplichtingen naar 1,54%.
Door de goede rendementen en de premiebijdragen door de werkgevers groeien de bezittingen van het
fonds nog steeds en staan al geruime tijd boven € 1.1 miljard.
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Het behaalde rendement op de beleggingen in 2015 is per eind mei ongeveer 5.6%. Dit wordt voor een
belangrijk deel veroorzaakt door de goede rendementen op de beleggingen in aandelen. Het rendement
op vastrentende waarden (obligaties enz.) blijft in belangrijke mate achter bij die op aandelen, als
gevolg van het lage rentepeil.

Indexatie pensioenen
Zoals reeds eerder gemeld, heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten om de ingegane
pensioenen per 1 januari 2015 te verhogen. De verhoging is 1% voor alle pensioengerechtigden van
BPNL en de Raffinaderij.
De uitbetaling van de verhoging zal, met terugwerkende kracht, in juli verwerkt worden. Voor de
uitbetaling zullen alle pensioengerechtigden een bericht met uitleg over de verhoging ontvangen.

De toekomst van het pensioenfonds
In 2014 zijn de voor- en nadelen en risico's van de mogelijke overgang naar het pan-Europees
pensioenfonds van BP in België verder onderzocht. Het bestuur is positief over het traject rondom de
overgang.
De belangrijkste overwegingen daarbij zijn:
•

De schaalvoordelen in de uitvoering van diverse pensioenregelingen van BP in Europa, zowel op
het gebied van beleggingen als op het gebied van governance en deskundigheid;

•

De wettelijk betere verankering van de bijstortingsverplichting van de werkgever in België;

•

De financieringsregels van pensioenfondsen in België sluiten beter aan bij de systematiek en
afspraken betreffende de balans en jaarrekening van BP.

De sociale partners (werkgevers en werknemers) zijn in de tweede helft van 2014 begonnen met de
officiële besprekingen. Ze hebben zowel over de verdere beperking van het fiscale kader voor
pensioenregelingen als over de overgang naar het pan-Europees pensioenfonds gesproken.
In december 2014 gaven de Ondernemingsraden aan in principe ook positief te zijn over de
voorgestelde overgang naar het pan-Europees pensioenfonds. Voor het onderbrengen van de
uitvoering van de pensioenregeling bij het pan-Europees pensioenfonds is instemming vereist van de
Ondernemingsraden.
In de loop van 2015 dienen de werkgevers het instemmingsverzoek bij de OR in.
In 2015 worden de analyses van de verschillende alternatieven voortgezet. Dat geldt ook voor het
overleg met de werkgevers over de toekomst van het pensioenfonds, waaronder de optie van een
collectieve waardeoverdracht van opgebouwde pensioenaanspraken naar het pan-Europees
pensioenfonds in België in combinatie met een liquidatie van het pensioenfonds. Hierover vraagt het
pensioenfondsbestuur ook advies van het Verantwoordingsorgaan.
j.nieuwenhuize32@upcmail.nl
Telefoon 010- 4743298
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Het nieuwe BPRR Laboratorium op weg naar
oplevering.

5.
Voor de laboranten van het BPRR laboratorium komt de aanstaande oplevering van hun
nieuwe werkruimte niet als een verrassing. Al anderhalf jaar lang veranderde stap voor
stap het uitzicht vanuit hun laboratorium op het naastgelegen bouwterrein. Na de sloop
van de filmzaal en Informatiecentrum reikte het uitzicht voor het eerst tot over het
Hartelkanaal. Dat duurde echter niet lang want al gauw werd het vergezicht gevuld met
de contouren van een reuzen-schoenendoos.

Door Piet van Kessel
"Toen ik in 1982 als jonge laborant mee hielp om
apparatuur en glaswerk naar dit laboratorium te
verhuizen, dacht ik niet dat me dit in mijn BP
carrière nóg een keer zou gebeuren." zegt Roy van
Ravensberg een beetje verbaasd. Inmiddels is Roy
33 laboratoriumjaren ouder en wijzer, mede
hierdoor kreeg hij de leiding over de voorbereiding
en uitvoering van de inrichting van dit nieuwe
laboratorium.
"Drie jaar geleden" zegt Roy "hebben we de eerste stappen al gezet. Om ons te informeren zijn we op
bezoek gegaan bij een paar nieuwe en moderne laboratoria. Verder is het 30 koppige lab. personeel
betrokken bij het verzamelen van ideeën en wensen
voor de nieuwe locatie. Met de hoofdaannemer
BAM heb ik als Labvertegenwoordiger een
intensief
en soepel contact waardoor kleine
bouwcorrecties zonder veel formeel oponthoud
uitgevoerd kunnen worden.”
"We zijn ook aan een nieuw laboratorium toe" zegt
van Ravensberg. "In de periode dat dit lab nu
bestaat is de raffinaderij telkens verder uitgebreid
met nieuwe fabrieken, aanpassingen en ook nieuwe
producten. Iedere verandering op de raffinaderij
vertaalt zich naar meer werk voor het laboratorium.
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Het aantal- en soort testen is in de afgelopen jaren verveelvoudigd. Hierdoor is het aanvankelijk ruim
bemeten laboratorium te krap geworden”.
Volgens plan zal de oplevering eind augustus plaats vinden, gevolgd door een weekend-verhuizing in
september. Het is inderdaad de bedoeling om in één (1)weekend over te stappen. We halen alles uit de
kast om als laboratorium een minimale tijd "uit de lucht te zijn" zegt Roy "want de fabriek rekent op
ons."
"33 jaar geleden hebben we als lab-personeel veel zelf gedaan. Dat kan nu absoluut niet meer, de
moderne apparatuur is zo specifiek en kwetsbaar dat we hiervoor specialisten van diverse leveranciers
hebben ingehuurd. Zij helpen ons om de circa 200 instrumenten los te koppelen van hun
aansluitpunten, overbrengen naar hun nieuwe plek, vervolgens aan te sluiten en weer goed werkend
af/op te leveren. Het zal een spannend weekend worden in september” zegt Roy van Ravensberg
“maar door de minutieuze voorbereiding gaat het ons gewoon lukken!"
←
Wat links
staat moet
naar rechts
→

Vandaag is het 20 juni en Seconer mag met een groep
laboranten op excursie in het nieuwe gebouw. Het is hun
eerste kennismaking met de toekomstige werkplek want
vóór de oplevering is het gebouw nog het domein van
de aannemer. De ruimte oogt nog leeg zonder meubilair,
werktafels en kasten. Toch liggen hier al vele kilometers
kabel, leidingwerk en de
airco, handig weggewerkt in
een
speciale
manshoge
ruimte boven op het platte
dak. (zie foto boven art.)
Ondanks de kale ruimte met voor een buitenstaander weinig
aanknopingspunten, weten deze bezoekers vrijwel precies waar wat zal
komen te staan. Ze kunnen de bouwtekening onderhand wel dromen, na
jaren van overleg en meedenken over indeling en opstellingen. "Hier komt
het koffiezetapparaat" zei Wim Aalderink toen hij de locatie van het
nieuwe labkeukentje had gevonden.
Terug van excursie laat Peter Nieuwland het zwaarste instrument zien dat
het lab kent, dat is de Octaanmotor. Met behulp van
deze motor wordt het "Octaangetal" bepaald van de
diverse benzinesoorten. "De verhuizing hiervan
wordt letterlijk een zware klus." zegt Peter, die deze
machine samen met Pieter de Hoog beheert.
“Ik heb zojuist de sokkel gezien waarop de motor
geplaatst gaat worden. Hij komt in een heldere lichte
ruimte met uitzicht op het lab. Nou ja… het
voormalige lab dan natuurlijk.”
Wordt vervolgd. PvK
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6.

Arie van Marion :

“BP nog steeds in het hart”
Door Rob van Breda en Piet van Kessel

In maart zijn Piet van Kessel en Rob van Breda op bezoek gegaan bij Arie en
Leni van Marion. Arie is een oud BP medewerker. Om u een beetje op weg te
helpen wie Arie ook al weer is, gaan we even terug naar het jaar 1981.
Dat jaar was nog maar nauwelijks begonnen of er vond al een incident van formaat plaats. Er ontstond
een grote LPG brand op de 600 unit en wel van een dusdanige omvang dat de meesten van ons zich
die nog wel goed zullen kunnen herinneren. De 600 unit en haar directe omgeving werden grotendeels
in de as gelegd met een miljoenenschade als gevolg! Wellicht kunnen de meesten van ons zich nu ook
Arie wel herinneren want hij was als eerste / acting hoofdoperator nauw bij deze brand betrokken. Als
je direct bij zo’n heftig en grootschalig incident betrokken bent geweest laat zoiets meestal wel z’n
sporen bij je na. Ook in je privé leven. Die brand zou niet alleen een grote impact op hemzelf krijgen,
maar ook op z’n gezin. Gelukkig is Arie toen binnen het bedrijf heel goed opgevangen maar
desondanks besloot hij toch na ruim zes jaar BP te gaan verlaten om met zijn jonge gezin in Drenthe
een tuindersbedrijf op te gaan zetten. Op die brand zullen we in een volgende Seconer aflevering nog
een keer terugkomen.
Door een reeks toevalligheden kwamen we recentelijk weer in contact met Arie die inmiddels net als
wij is gepensioneerd. Wat zou er van hem zijn geworden? We zochten hem op in Oudenbosch en
tekenden het volgende verhaal voor u op.
Als een rode draad door zijn
leven loopt het feit dat Arie
uit een tuindersfamilie komt
maar ook dat hij een goed
gevoel én interesse had voor
moderne techniek.
Aanvankelijk werkte hij,
zoals dat vaak gaat, als
jonge jongen mee in het
bedrijf van zijn vader en
eigenlijk lag ook daar ook
zijn hart, het tuindersvak.
Toen hij echter verkering
kreeg kwam hij door zijn
schoonvader,
die
als
operator bij de Shell werkte,
in contact met de chemische
en olie-industrie.
Toen de BP raffinaderij nog maar net bestond fietste Arie soms s ’avonds naar het Hartelkanaal om
daar vanaf de kant gefascineerd naar al die lichtjes aan de overkant te kijken. Je kon toen niet
dichterbij komen, want de Suurhofbrug moest nog worden gebouwd. Soms hoorde hij dan wat
onduidelijke geluiden (de Tannoy, maar dat wist hij toen nog niet) en zag dan iemand tussen al die
vaten en pijpen iets onduidelijks doen. Het fascineerde hem toen al mateloos. Het bedrijf van z’n
ouders bleek te beperkt om twee gezinnen te kunnen onderhouden en zo ging hij uiteindelijk toch
werken in de olie-industrie.
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Risico
Het werd de Gulf raffinaderij want die hadden bedrijfsvervoer. Hij kwam er daar al snel achter dat de
raffinage niet helemaal zonder risico is. In het tankenpark was er daar op een zeker moment een
ontploffing, gevolgd door een brand. Stookolie / asfalttanks hoe kan dat nou? Over de oorzaak tastte
men op dat moment in het duister totdat men achteraf ontdekte dat het een Palestijnse aanslag was
geweest. Daarna volgden er bij de Gulf nog vele andere branden en brandjes, onder andere bij de
moeizame opstart van de Ethyleenfabriek.
B-shift
Na nog een korte periode bij een bevriende tomatenkweker te hebben gewerkt, werd Arie in juli 1974
aangenomen bij BP en zou daar de bekende interne opleiding van circa vier weken krijgen. Dit
uiteraard bij ons aller Giel Briers. Echter, al na een week verklaart Giel hem voldoende competent om
op de units te kunnen worden losgelaten. Hij had immers al proceservaring ………..
Het zou de B-shift worden. Het werk blijkt hem goed te liggen en al na een paar weken wil men hem
graag als boardoperator. Verantwoording dragen blijkt hem ook goed af te gaan. Na verloop van tijd
mag hij als eerste operator op de kleinere units zelfs als hoofdoperator gaan lopen. Er zit duidelijk
vaart in z’n carrière en hij heeft het erg naar zijn zin. Inmiddels werd het vertrouwde analoge
regelpaneel stapsgewijs vervangen door het eerste DCS systeem op de raffinaderij, de Foxboro
computer. Het wordt gestart als een pilot-project voor de 600 unit en Arie wordt vrijgemaakt om zich
er vertrouwd mee te maken. Hij heeft er veel aardigheid in en blijkt er ook wel aanleg voor te hebben.
Al doende krijgt hij er plezier in om, vaak in overleg met Kees Ribbens, de layout van de “heat off en
shutdown-schermen” zo inzichtelijk mogelijk in te delen voor zijn collega’s die er uiteindelijk ook
mee moeten gaan werken. Op 10 januari 1981 breekt echter de bewuste brand uit die achteraf gezien
nog relatief goed is afgelopen, maar zoals gezegd daarover later meer. Als er zich echter later weer
een incident voordoet dat door ingrijpen van hem nog maar net goed afloopt, een spontaan
openlopende regelklep tussen de HP (60 Bar) en LP separator (6 Bar), lijkt er toch iets in hem te gaan
schuiven. Dit soort incidenten en het feit dat zijn oudste zoon inmiddels ook een agrarische opleiding
aan het volgen is, doet hem na veel wikken en wegen besluiten om toch zijn hart te gaan volgen en in
Drenthe een tuinderij op te gaan zetten.

Erica
Het is geen geringe stap om op een zekere dag je huis te verkopen, je goed betaalde baan op te zeggen
en met vrouw en kinderen een toch wat ongewisse toekomst tegemoet te gaan daar in Drenthe. Het
verloopt echter volgens plan. Ze kunnen een reeds bestaande, tien jaar oude glas/groentenkwekerij in
Erica overnemen en beginnen vol enthousiasme. In het begin was er wel veel achterstallig onderhoud
weg te werken maar het lukt. Tevens
gaat het financieel geleidelijk aan steeds
beter. Het vierde jaar gaat het zelfs zo
goed, dat de hypotheken van zowel huis
als bedrijf volledig kunnen worden
afgelost. Het bedrijf is inmiddels
veertien jaar oud maar is volledig
ingebouwd en dus waren er geen
mogelijkheden voor uitbreidingen. De
buurman toonde belangstelling om het
bedrijf over te nemen en inmiddels was
er bij Arie en z’n vrouw Leni al
langzaamaan een plan gerijpt om groter
te gaan groeien door elders een geheel
nieuw modern bedrijf op te gaan zetten.
Zo gezegd, zo gedaan.
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Investering
Na de verkoop van het oude bedrijf gingen deze plannen door en zo werd er in Klazienaveen eerst één
hectare glas en later zelfs twee hectares glas gebouwd. Arie en een collega waren daar de eersten die
in Nederland warmte/kracht koppeling toepasten in de tuinbouw. Qua investering ging het bij het
nieuwe bedrijf inmiddels over miljoenen. Met zo’n zeven medewerkers werd er eind 1991 gestart.
Aanvankelijk ging het prima maar de marktprijzen liepen geleidelijk terug en het einde van het jaar
werd met een groot verlies afgesloten. Ook in de jaren erna bleef de markt slecht. Niet alleen bleven
de prijzen laag maar ook de rente liep op tot wel 10%. Deze combinatie zorgde ervoor dat het bedrijf
eind 1996 als “insolvabel” moest worden beschouwd. Tegenwoordig zou je zeggen; het bedrijf staat
onder water. Bijna, maar nog net niet failliet moest al het personeel worden ontslagen, inclusief de
eigen zoon. Het was dramatisch! De plannen waren vooraf echt goed doordacht en onderbouwd maar
je bent volledig afhankelijk van de moeilijk te voorspellen marktprijzen en die waren in die tijd
ronduit slecht. Gelukkig vonden alle personeelsleden op korte termijn elders weer werk.
Tomaten
In 1998 wisten Arie en zijn vrouw Leni waar ze financieel aan toe waren. Nu konden ze weer
opkrabbelen en na gaan denken over nieuwe plannen. Later dat jaar ging Arie als teelt-technicus op
hetzelfde bedrijf in de rozenteelt werken en vervolgens werd hij bedrijfsleider op een groot
komkommerbedrijf. In 2001 verhuisden Arie en Leni naar Brabant waar Arie in de plaats Hoeven
bedrijfsleider werd op een acht hectare grote tomatenkwekerij. Ze vonden een huis in Oudenbosch.
Het waren daar toch ook weer lastige jaren want het bedrijf was van twee broers die het niet goed met
elkaar konden vinden. Arie zat daar min of meer tussenin. In 2009 bleek echter dat hij vanuit dat
bedrijf van een VUT-regeling gebruik zou kunnen maken. Hij leefde daar helemaal naar toe en 1 april
2012 was het zover en ging hij daadwerkelijk met VUT. In 2014 kwam zijn eerste BP pensioen. Ook
dat gaf hem weer een heel bijzonder gevoel ……….
Goede herinneringen
Het is niet bepaald een
gemakkelijk leven dat
Arie en Leni achter de rug
hebben. Je zou misschien
verwachten twee door het
leven getekende mensen
aan te treffen. Niets is
echter minder waar. Er
zitten twee gelukkige en
ontspannen mensen met
ons te praten en nog vol
plannen. Het leven heeft
hen ook veel goeds
gebracht en voor Arie is
één van die dingen de
goede herinneringen die
hij heeft overgehouden
aan de tijd die hij als
operator werkte in de B shift op de BP raffinaderij. Een shift met een sterke onderlinge band waar men
vaak al aan een half woord genoeg had om te weten wat er moest gebeuren. Het is in Arie’s beleving
jammer dat men later geprobeerd heeft die shift door overplaatsingen “uit elkaar te trekken”.
De lijst met collega’s van de B-shift uit die periode kan hij dan ook zonder enige moeite opnoemen.
Het kunnen er een paar meer zijn geweest maar deze oud collega’s maakten in elk geval deel uit van
die shift:
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Leo Spelt
Nico Barendrecht
Koen Quist
Wim Kleinman
Cor Degeling
Karel Smit
Clay Giessen
Gerard Meuldijk

Dick van Toledo
Bas Hulst
Jaap Vroegindewei
Sjaak Maas
Henk Wyckelsma
Cor van Reek
Dave Munter
Krien van Dijke

René Sandbergen
Krijn Boone
Kees Nobels
Piet van de Kraan
Wim de Heus
Bas van Haasteren
Hans Berkhout
Hans Priem

Gedurende alle up’s en down’s die Arie en Lenie in hun leven hebben meegemaakt hebben ze beiden
vaak kracht ontleend aan hun geloof en hun goede familiebanden. Arie kwam uit een relatief groot
gezin. Zes broers en zussen waarvan er drie naar Canada zijn geëmigreerd. Allemaal ondernemende
mensen dus. Aan het eind van het gesprek lopen we nog even naar zijn garage om het wel zeer
uitgebreide en indrukwekkend grote modelspooremplacement te bekijken. Dat garagedak staat
overigens vol met zonnepanelen die bij elkaar voldoende energie opleveren voor het eigen gebruik en
zelfs iets meer.
Nou die treinen ……. dat was behoorlijk indrukwekkend. Allemaal techniek en perfectie tot in de
kleinste details! Vrijwel alles uit de tachtiger jaren want daarna was er geen tijd meer voor, maar het
werkt nu nog steeds perfect! Opvallend vaak is het BP logo op wagentjes en tanks te zien. Ook aan de
muur erboven prijken de bekende grote luchtfoto’s van de BP raffinaderij.
“Ik ben hier op dertienjarige leeftijd mee begonnen” zegt Arie. “Het heeft zeker 25 jaar in dozen
opgeslagen gestaan maar het werkt gelukkig allemaal nog prima al gaat er natuurlijk regelmatig iets
mis, maar dat is juist leuk. Ja, er zijn wel aardig wat uurtjes in gaan zitten om het te krijgen zoals het
nu is” zegt hij bescheiden. “Ik heb het laatst alle rollen draad eens bij elkaar opgeteld. In totaal zit hier
onder het bord bijna twee en een halve kilometer aan draad gemonteerd ….…..”
“Hier op het dorp doe ik via de kerk nog wat aan sociaal werk voor mensen in moeilijkheden maar
daar vul je geen hele dagen mee. Eigenlijk vind ik dat het nu wel weer eens tijd wordt voor iets
nieuws. Ik heb nu voor het eerst in jaren weer flink wat vrije tijd en dus begint het weer te kriebelen.
Dat zit nu eenmaal in je he? Ik denk dat ik maar weer eens iets groters ga ondernemen ….…..”
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De anekdote van Henri Nix over de waszak voor de overalls die we in de vorige uitgave publiceerden
bracht de Seconer-redactie in contact met een andere oud collega, namelijk Hans Koreman.
We kennen Hans natuurlijk vooral vanwege de vele tekeningen die hij heeft gemaakt gedurende de
39 jaar dat hij in Europoort op de process units werkte. Vooral de tekeningen in het kader van de
“Dave Safe” acties staan ons nog goed voor de geest. Dat bracht ons op het idee om Hans te vragen
een leuke tekening te maken van de Oude Nix, zoals Henri zichzelf vaak spottend noemt.
Het resultaat heeft u inmiddels kunnen bewonderen.
Maar zoals het vaak gaat, van het één komt het ander. En, creatief als Hans is, kwam hij zelf
spontaan op het idee om zijn ervaringen als gepensioneerde voor ons blad via een aantal tekeningen
in beeld te brengen en tevens van commentaar ten voorzien.
Het resultaat treft u aan in onderstaand artikel.

7.

De units ingeruild voor een racefiets
Door Hans Koreman
Ter gelegenheid van mijn pensionering,
inmiddels al weer vijfeneenhalf jaar
geleden, heb ik een afscheidsdiner voor
mijn collega’s georganiseerd. Het werd
een Indonesisch buffet, dat ter plekke
verzorgd werd door een cateringbedrijf.
We gingen met zijn allen gezellig in de
controlekamer eten en hier zou ook o.a.
de rijst en saté vers worden bereid. In de
controlekamer ontstond echter een
rookontwikkeling door het grillen van de
saté. Dat was dus geen goed idee! Om te
voorkomen dat de rookmelder af zou
gaan heeft onze Shift Team Leader, Joris
van Meggelen, het cateringbedrijf naar
de shiftkantine gedirigeerd. Het was een
geslaagd en zeer smakelijk afscheidsdiner en we hebben met zijn allen genoten!
Wat mijn vrije tijd betreft verveel ik me geen
moment. Ik maak mooie reizen met mijn
vrouw en fiets veel op mijn racefiets. Eén
keer per jaar ga ik op de racefiets naar Dick
van Ladesteijn, een eveneens gepensioneerd
oud collega woonachtig in Julianadorp, dat
ligt zo’n 5 kilometer voor Den Helder. Ik
word dan bijzonder gastvrij en hartelijk
ontvangen door Dick en zijn lieve vrouw Riet
die me steeds weer laat genieten van al het
lekkers dat zij voor ons heeft bereid. Ik blijf
dan bij Dick en z’n vrouw overnachten. De
volgende dag fietsen we altijd samen een
rondje Texel, dat gaat ons nooit vervelen!
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Vorig jaar werd ik door Rens van Dijk
uitgenodigd voor een boottochtje op de
Grevelingen. Ook Rens is een oud collega
waarmee ik in de ploegendienst heb
gewerkt. Onder supervisie van kapitein
Rens mocht ik samen met Alex
Langendoen, weer een andere oud
collega, de boot besturen.
We besloten om aan te meren op een
eilandje voor de lunch, die bestond uit een
barbecue met wijn en bier. Intussen begon
ook nog de zon te schijnen, dus dat was
helemaal perfect! Maar wat bleek,
kurkentrekker en zwembroek vergeten!
De kurkentrekker konden we nog lenen bij een naastgelegen boot, maar een zwembroek hebben we
maar niet gevraagd! Gelukkig had ik een afritsbroek aan, sprong in het water en kon alsnog afkoelen.
Met muziek van Pearl Jam erbij was het weer een gezellige dag onder oud collega’s!
Dat de fiets een belangrijke plaats in mijn leven heeft ingenomen zult u inmiddels wel hebben
begrepen. Dat fietsen doe ik dan soms samen met m’n vrouw of zoals u hiervoor al heeft kunnen
lezen, eens per jaar samen met Dick van Ladesteijn. Maar elk jaar maak ik ook een meerdaagse
individuele fietstocht waarbij mijn racefiets is voorzien van een bagagedrager teneinde de nodige
spullen mee te kunnen nemen. Alle fietstochten die ik maak rijd ik via het knooppunten netwerk. De
routes maak ik dan van te voren thuis op de computer.
De eerste grote tocht die ik maakte was in 2013. Ik reed toen de door de
Stichting Landelijk Fietsplatform georganiseerde RONDE VAN
NEDERLAND. Een tocht van 1300 kilometer langs de rand van
Nederland, waarbij via Den Haag en Callantsoog de Afsluitdijk wordt
aangedaan om vervolgens via Harlingen, Enschede en Roermond weer
naar het zuiden te rijden. Tenslotte ga je dan via Eindhoven en Breda
weer richting de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Ik startte op 3
juni en voltooide de rit op 12 juni 2013.
Na deze grote tocht kreeg ik pas echt de smaak te pakken en maakte ik
vorig jaar een meerdaagse tocht naar de Belgische Ardennen en voor dit jaar staat er ook weer een
meerdaagse tocht gepland, die zal gaan naar de Hogevenen in België. Ik overnacht in B&B’s die ik
thuis vooraf via Internet boek.
Ik sluit af met een
hartelijke groet en wellicht
komen we elkaar op de
fiets nog eens tegen.
Hans Koreman

Hans in vol ornaat tijdens
een van z’n meerdaagse
fietstochten.
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8.

Postduiven aan boord (6)
Door Wim Steentjes
België
We komen Vrijdag voor
Kerstmis
aan
in
Wijnegem (vlak voor
Schoten – Antwerpen)
aan het Albertkanaal en
kunnen Kerst gaan
vieren. Fijn een paar
dagen tegen de wal.
Komt goed uit want ik
heb nog wat te leren en
ik ga de duiven laten
vliegen wat wel weer spannend kan worden. Zoals u misschien weet staat de duivensport in België op
een hoog peil. Waar je in België ook kijkt, het stikt er van de duiven en navenant ook van de
liefhebbers. Maar in deze contreien is het wel heel erg! Op ieder huis zitten wel duiven en veel
verwilderde onder de bruggen die van hier tot Antwerpen liggen. Daar zitten zoveel duiven dat een
niet liefhebber blij is onder deze bruggen vandaan te zijn. Als je de bruggen gepasseerd bent ligt er
overal aan dek duivenmest. Je kan het hele jaar door onder de bruggen duiven uitzoeken en je kan er
zo bij. Nesten vol met dat spul. Ik ben ook wel eens in de verleiding geweest, maar heb ze weer gauw
terug gelegd. Je weet wat de gezondheid van die duiven betreft niet wat je je op de hals haalt.
De volgende dag laat ik mijn duiven vliegen en besef gelijk dat ik het noodlot tart. In korte tijd zaten
mijn duiven tussen de Belgen. Ik kon ook niet meer zien of mijn duiven nog tussen de horde vlogen.
Soms dacht ik nog wel een duif te herkennen aan een witte pen of zo. Nou ja, laat ze maar vliegen
dacht ik, dat wilde je toch zo graag. Na verloop van tijd was er toch een duif op het hok terug. En tot 's
avonds toe druppelde elke keer een duifje terug. Op een gegeven moment had ik er zes terug,
natuurlijk ook het oude koppel. Ik heb gedurende de dagen in Wijnegem geen duiven meer terug
gekregen, zes bleven er weg. Waar zouden die nou zijn? Mijn vermoeden ging uit naar Goes. We
hebben in Antwerpen geladen met bestemming Rotterdam. In Hansweert heb ik even naar Goes
gebeld, maar daar waren ze niet, ook niet gezien, zei Joop de terreinbeheerder. Later bleek dat ze daar
door andere mensen van het depot wel zijn gezien. Wij dus naar Rotterdam. We waren halverwege in
de Vliethaven toen ik al mijn duiven weer terug had. Het was inmiddels woensdag tegen de avond.
Mijn oom had ze dinsdag al gezien. Ze waren wel wat versuft, maar wat wil je. Een aantal dagen geen
eten en fatsoenlijk drinken, daar knappen ze niet van op. Min of meer door mijzelf zijn de beestjes in
deze situatie terecht gekomen.
Achteraf zeg ik; je had die beestjes daar niet uit moeten laten. Maar je gaat automatisch de grens
zoeken van wat mogelijk is. Eerst geniet je van de duiven in het hok aan boord. Dan moeten ze buiten
vliegen tijdens het lossen en op tijd terug zijn, anders missen ze de boot. Je verlangt nogal wat van
deze beestjes. Of het uitbuiten is, ik weet het niet. Wat wel waar is; op die manier breng je ze in een
positie die je eigenlijk niet goed hebt ingeschat. Ik heb mezelf, voor ik de duiven liet vliegen, nooit de
vraag gesteld: wat als ze niet terug komen en daardoor gaan zwerven? Nee, ik laat de duiven vliegen
op een plaats waar ze nog nooit gevlogen hebben en dan verwacht ik nog dat ze terug komen ook! Dat
de andere duiven wel terug kwamen in Wijnegem, dat heeft waarschijnlijk aan de twee oudere duiven
gelegen. Ik stel me nu na zoveel jaren de vraag; zijn toen in Wijnegem de meest ervaren duiven terug
gekomen? Ik weet het niet, het uitlaten van de duiven voor we op plaats van bestemming zijn dat is
heel goed blijven gaan. Er hebben zich daarna nog tal van gebeurtenissen plaats gevonden waaruit
blijkt dat het vermogen van een duif om op zijn hok terug te komen nog verder op mijn manier zou
kunnen worden onderzocht.
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Experiment
Toen ik aan de wal duiven hield heeft er op een onderzoeksvaartuig op zee een experiment met
postduiven plaats gevonden. Op dat schip was een echt postduivenhok geplaatst met daar in een aantal
volwassen duiven, begeleid door een echte duivenhouder. Deze man heb ik later op een feestje van
een vriend ontmoet. Op volle zee zijn ze aan boord duiven gaan kweken. De jonge duiven zijn op zee
uitgelaten tot vlak bij de kust van Zuid-Afrika. Ook dat leidde tot het verspelen van een paar duiven.
Als er andere schepen in de buurt waren werd het uitlaten met beleid gedaan. Want ze waren al een
paar duiven verspeeld. Het precieze van het onderzoek ben ik jammer genoeg nooit te weten gekomen
omdat ik deze meneer te kort heb kunnen spreken. Het onderzoek moet ook in een duivenblad zijn
verschenen naar ik heb gehoord.
Afscheid
Het ziet er naar uit dat we naar een schip van een andere rederij gaan verhuizen. Dat betekent dat ik
dan mijn duiven moet wegdoen. Het is niet mogelijk om ze mee te nemen want het is een geheel
nieuw schip dat op het ogenblik nog wordt afgebouwd. Ik heb de aanstelling op korte termijn
aangenomen en moet daarmee binnenkort ook mijn duiven en het hok missen. Zoals u weet voeren we
veel op Maastricht. Op dat depot werkten verschillende duivenhouders aan wie het duiven houden van
mij niet was ontgaan en vooral de kwaliteit van mijn duiven allang door hadden. Het was niet moeilijk
om de duiven aan deze mensen cadeau te doen. Ze waren voor hen alleen om er mee te kweken en dat
is dan ook veelvuldig gebeurd. Alleen zat ik toen nog met het hok in de maag. Gelukkig was één van
deze mensen ook bereid om het hok mee te nemen. Op deze manier kwam ik makkelijk van mijn
spullen af. En de duiven, dat was het belangrijkste, kregen een goede baas. En zo hoefde ik er niet mee
te leuren. Ik was heel blij dat ik op deze manier afscheid van mijn beestjes kon nemen. Ze zouden
goed verzorgd worden. Het was ook niet gemakkelijk om na negen jaar varen met de ”Theodorus”
afscheid te nemen van dit mooie scheepje, maar we zouden er iets groters voor terug krijgen.
Wij gaan nu naar het mts ”Scheldestroom” van rederij van der Sluis, die toen nog in Raamsdonksveer
zat. Later bleek dat het maar voor één jaar zou zijn! Op de proefvaart van het schip waren veel
oliehandelaren en mensen van oliemaatschappijen uitgenodigd. Er werden ook contracten afgesproken
voor het vervoer van olieproducten. Onder ander door Fina. Tijdens de proefvaart werd ik al benaderd
door Fina om weer terug te komen op één van hun in beheer genomen schepen van de Firma
NEPTUN uit Nijmegen, mijn vorige werkgever. Dat sprak mij direct al aan, maar ik heb daar niet
gelijk in beslist. Maar door een paar vervelende eigenschappen van het nieuwe schip, heb ik toen
besloten naar mijn oude rederij terug te gaan. En wel naar het mts ”Keizerstad”, weer het vertrouwde
FINA en bestemmingen. Zoals u begrijpt is dit
natuurlijk allemaal niet zo makkelijk gegaan.
Op korte termijn kon men geen ijzer aan de werf
leveren. Het zou ruim een jaar duren om een
nieuw schip voor rederij van der Sluis te bouwen,
waarop ik dan zou komen in plaats van op het
huidige schip. Later, nadat het ijzer was geleverd
is dat schip toch nog snel gebouwd. Mijn jongste
broer, inmiddels ook schipper bij van der Sluis, is
toen op dat schip gaan varen. Ik heb toch wel eens
met een schuin oog naar het schip gekeken. Mijn
gedachten kunt u misschien wel raden. De
“Keizerstad” zou weer een duivenboot worden,
daar heb ik nog een klein verhaaltje voor
bewaard.
Word vervolgd.
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9.

Rondje Raff.

Verkoop Pernis is een feit
Op vrijdagmiddag 24 april jl. is er overeenstemming bereikt over de verkoop van de Pernis locatie van
BPRR aan Koole Terminals. De afgelopen maanden is er in goed overleg tussen de aankopende partij,
het BP(RR) management en de Ondernemingsraad toegewerkt naar dit moment. Zoals al eerder
aangegeven past deze verkoop in de strategische visie van BP om zich te focussen op de activiteiten
van de raffinaderij. Alle collega’s die nu werkzaam zijn op Pernis komen na een periode van
overdracht naar de raffinaderij in Europoort en krijgen daar een passende functie. Enkele onderdelen
op Pernis zoals de TTLR, steiger 2 en transportleidingen worden door BP “terug gehuurd” of bestaat
er “recht van gebruik” over een contractueel vastgelegde periode.
De formele overdracht vindt alleen dan plaats wanneer de overdracht van kennis over de systemen en
de werking van de terminal is voltooid. Richtdatum voor de overdracht is 14 juli 2015. Tot die tijd
vinden alle werkzaamheden plaats volgens de processen van BP.
Tegelijk met deze interne publicatie heeft BP het volgende persbericht uitgegeven.

Persbericht
BP verkoopt Pernis locatie van haar raffinaderij aan Koole Terminals
Europoort, vrijdag 24 april 2015 - BP Raffinaderij Rotterdam (BP RR) heeft vandaag
overeenstemming bereikt over de verkoop van haar Pernis locatie aan Koole Terminals. Het betreft de
verkoop van 200.000 kubieke meter opslagcapaciteit, een steiger en laadstraat voor trucks. De
verkoop heeft geen gevolgen voor het personeel. De in totaal zestien medewerkers worden
ondergebracht bij de BP raffinaderij in de Europoort of de nieuwe eigenaar. Dit alles in goed overleg
met de ondernemingsraad.
Emilio Marin, directeur van BP Raffinaderij Rotterdam: “Wij zijn blij met deze verkoop; de
raffinaderij kan verder werken aan haar strategische visie om in een Europese markt waar raffinage
marges onder druk staan, zich te focussen op de activiteiten van de raffinaderij in de Europoort.”
John Kraakman, directeur Koole Terminals: “De uitbreiding van Koole Terminals met BP Pernis site
past in onze ambitie om met onze klanten verder te groeien in de opslag en distributie van benzine en
diesel. Met name de mogelijkheid om op een veilige en efficiënte wijze 24-uur per dag trucks te laden
met benzine en diesel op deze locatie in de Rotterdamse haven is een belangrijke uitbreiding van ons
bestaande servicepakket. Met deze acquisitie krijgen we naast extra capaciteit ook extra vierkante
meters beschikbaar voor verdere uitbreiding van onze activiteiten.”
De formele overdracht vindt plaats in juli 2015.

20

Achtergrond informatie
BP Raffinaderij Rotterdam B.V. is sinds 1 april 2007 100% eigenaar van Nerefco (Netherlands
Refining Company b.v.) met locaties in Europoort en Pernis. Nerefco ontstond in 1990 uit een joint
venture van de British Petroleum Raffinaderij Nederland N.V. gevestigd aan de 6e Petroleumhaven in
Europoort en de Texaco raffinaderij aan de 2e Petroleumhaven te Pernis. BP en Texaco hadden hierin
een aandeel van respectievelijk 65% en 35%.
De vestigingen werden voortaan Nerefco Europoort en Nerefco Pernis genoemd. De Texaco
raffinaderij in Pernis werd in 1997 gesloten en de raffinaderij-installaties en -gebouwen ontmanteld en
gesloopt. De totale productie capaciteit werd nu op de Europoortsite geconcentreerd. Op de Pernis site
bleef alleen een gedeelte van de olieopslagtanks, de controlekamer van Oil Movement, de
beladingssteigers voor binnenvaart tankers en de laadstraat voor tankwagens in bedrijf. De
bevoorrading van Nerefco Pernis gebeurde vanuit Nerefco Europoort per pijpleiding,
binnenvaarttankers en sporadisch per zeegaande tanker.
Later werd op de Pernis site een gedeelte van het vrijgekomen terrein, waar de raffinaderij-installaties
hadden gestaan, en een aantal beladingssteigers in gebruik genomen door olieconcern Argos, dat er
ook een groot aantal olieopslagtanks bouwde. Op een ander gedeelte van het terrein werd een
energiecentrale gebouwd.
Koole Terminals is een internationaal tankopslag bedrijf met haar hoofdkantoor gevestigd in
Zaandam. Het bedrijf beschikt over acht tankterminals en een eigen vloot met twaalf
binnenvaartschepen en drie coasters. Koole Terminals heeft een totale opslagcapaciteit van ruim 1,8
miljoen kubieke meter waar onder andere eetbare oliën en vetten, minerals, waxes, (oleo-) chemicals
en biodiesel in worden opgeslagen De terminals bevinden zich in Rotterdam, Zaandam, Amsterdam,
Nijmegen, Engeland en Polen.

Gecombineerde Nederlandse Veiligheidsdienst (GNVD)

50 jaar BP Raffinaderij Rotterdam
Vrijdag 1 mei jl. vierde Trigion Beveiliging het 50 jarige jubileum van de
dienstverlening aan BPRR, hetgeen betekent dat Trigion al beveiligingstaken
uitoefende bij BP, net nadat het terrein bouwrijp was verklaard voor het
bouwen van de raffinaderij.
Trigion is ruim 100 jaar toonaangevend in Nederlandse Veiligheid. De rijke geschiedenis van de
organisatie gaat terug tot 1911, toen de Gecombineerde Nederlandse Veiligheidsdienst (GNVD)
startte met wat in de jaren '20 van de vorige eeuw 'wijkbewaking' heette. Inmiddels is Trigion
uitgegroeid tot de toonaangevende partner op het gebied van beveiliging, veiligheid en gastvrijheid.
Security werkt aan veiligheid en veiligheidsbeleving binnen een mooie locatie. Een locatie waar de
medewerkers van de afdeling Security zich misschien wel meer met BP verbonden voelen dan met
Trigion. Dit is natuurlijk heel mooi en weerspiegelt betrokkenheid naar BPRR maar je mag anderzijds
niet de hand bijten die je voedt. En hier in hebben de medewerkers van Security een mooie balans
gevonden. Binnen BPRR worden Securitymedewrkers ook wel als “eigen” medewerkers gezien. In
het uniform is de afdeling uiteraard duidelijk herkenbaar, maar in de samenwerking en de omgang is
hier absoluut niets van te merken.
Ter herinnering van dit jubileum is er uit handen van dhr. K.
van Erk namens het management van Trigion Beveiliging een
blijvende herinnering aangeboden aan dhr. E.A.M.M. van Nes,
teamleader HSE F&S. Dit in de vorm van een sculptuur met als
naam “vlammend succes”. Het sculptuur staat op de balie van
de receptie.
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Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een
personeelsblad. Wat dat betreft was de Caltex
Raffinaderij in Pernis zijn tijd ver vooruit. In het
personeelsblad

“Caltex Ster”
10.

werd in 1967 het volgende artikel geplaatst.

Onderhoud en nieuwbouw
op de raffinaderij
Door de afdeling onderhoud en nieuwbouw van onze
raffinaderij in Pernis worden de meest uiteenlopende
zaken behandeld. Het zou te ver voeren om alle
voorkomende werkzaamheden in dit bestek de revue te
laten passeren, doch het volgende kan een globale
indruk geven.
Om te beginnen worden de voorkomende reparaties
aan de op de raffinaderij aanwezige installaties en
apparatuur vrijwel uitsluitend met eigen personeel
uitgevoerd, hieronder vallen alle reparaties aan
destillatietorens,
opslagtanks,
warmtewisselaars,
turbines,
elektromoren,
pompen,
afsluiters,
pijpleidingen-instrumenten en elektrische apparatuur.
Lasser M. Noordhoek bezig met het stelliten van
pomponderdelen.

Slechts in die gevallen waarin de raffinaderij niet
beschikt over machines, hijskranen, draglines enz. die
nodig zijn voor bepaalde werkzaamheden wordt de
hulp van andere firma’s gevraagd, dit geldt voor
werkzaamheden waarbij onder water moet worden
gewerkt en met de hulp van een duiker wordt
ingegrepen.
Koffiepauze in de bankwerkerij. V.l.n.r. H. Drummer,
M.R. Boer, F.W. de Boer, G. Schouten en M.J. Pak.

In de nieuwbouw werd de laatste jaren veel werk
uitgevoerd, we denken hierbij o.a. aan ombouw van
crude unit II, de installatie van desalters op de beide
crude units, automatisering van afsluiters in tankfarms
en transfer shipping installaties enz.
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De heer G. Schouten vervaardigt een flens voor
een grote pijpleiding.
Transport van een gemaakte pijpleiding voor de
vacuüm kolommen van Crude Unit I.

Maar ook zaken als ratten- en konijnenverdelging
behoren tot de taken van de onderhoudsdienst, evenals
het onderhoud aan wegen, sneeuwruimen en pekelen in
de winter, het schilderwerk op het gehele terrein, gras
maaien, onderhoud van gazons en tuinen,
onkruidbestrijding enz. Kortom, u ziet dat alle soorten
werkzaamheden voor een goede huishouding van een
raffinaderij noodzakelijk zijn.
Tenslotte dient ook nog vermeld te worden dat het
onderhoud van onze installatie op Europoort door het
personeel van de raffinaderij wordt uitgevoerd.

Foto links: de heer E. van Bremen
schildert de inlaatpijp van de Jenbach
dieselmotor.
Foto rechts: de heer C. van der Pol
schildert de nieuwe Jenbach
dieselmotor. Deze dieselmotor dient om
de crude oil naar de R.R.P. te
verpompen.
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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.
Voor de verandering deze keer een reactie op een eerdere anekdote van Henri Nix.

11.

Reactie op de oude Nix
Controverse Process/Offsites
Jan Lieben liep voor het bord van de 100/300 unit en Leen Dubbelman bij Offsites. Jan was
heel goed in het nabootsen van het Entrepot-alarm en dan riep Leen de Entrepot-operator
op om te kijken wat er aan scheelde. Jan had dikke pret natuurlijk.
Op een bepaald moment had Leen door wat er gebeurde en wilde bij Jan ook een alarm
veroorzaken. Hij liep naar het paneel en zou op een testknop op het ketelpaneel drukken.
Helaas pakte hij het verkeerde knopje en drukte op de noodstop. Toen was het echt rennen
op de units.
Het heeft een hele tijd geduurd, eer Jan zijn kunstje weer eens uithaalde.

Een vloekende tank
In de B-shift was de Entrepot-operator met een maatje een crudetank aan het prepareren
(drainen). Hartje zomer met een lekker zonnetje erbij. Op de vraag van de Supervisor of het
karwei al vorderde (de tank moest zachtjesaan aan de lijn) kwam er als antwoord:
“Klaar helder water, het lijkt de D(rink)W(ater)L(eiding) wel!”
Maar binnen waren ze ook niet van gisteren en keken op de niveaumeter hoeveel water al
afgelaten was. Het niveau was nauwelijks gezakt. Dus heeft de Supervisor voorzichtig de
tankput benaderd en eens over de dijk gegluurd.
Daar lagen de heren, met de overalls naar beneden gestroopt, lekker tegen de tankdijk in
het zonnetje. Henk (de tank) heeft lekker tegen ze staan sakkeren!
Het zal nooit bij Nix zijn opgekomen dat een tank ook kan vloeken.
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12.

Personalia
Met Pensioen :

Mei 2015

K. Meinderts
F. Hoefnagel

Juni 2015
Juli 2015

M.P. den Arend
A. van der Gaag

Overleden :
\

6 april 2015, de heer H. Koelink, in de leeftijd van 83 jaar.
23 april 2015, de heer J. Gorree, in de leeftijd van 86 jaar.
31 mei 2015, mevrouw E. Prins-Borcelis, in de leeftijd van 55 jaar.
22 juni 2015, de heer G. Langbroek, in de leeftijd van 70 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 oktober 2015.
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

●

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

Gerrit Kamperman, IT-zaken
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2015
28 september, locatie Efteling Kaatsheuvel
Achternaam: Dhr./Mevr./Mej. ……………………………………………………………………….
Voorletters .…………………………………………………………………………………………………….
Straat en Huisnummer : ….………………..……..………………………………….…………………..
Postcode ……………

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

Telefoonnummer: ………………………………..
Ik kom

0
0
0
0

alleen
met Dhr./Mevr./Mej. ………………………………………………………………
Ik kom met eigen vervoer.
Ik maak graag gebruik van de Seconer Touringcar.

Bij gebruik van de touringcar, geef aan waar wilt u opstappen:
0 BP Raffinaderij Europoort locatie Poort 4, ……….. vertrektijd 11.15 uur
0 Metrostation Hoogvliet, ………………………………….. vertrektijd 11.30 uur
0 Metrostation Slinge, ………………………………………… vertrektijd 11.45 uur
0 Restaurant De Gouden Leeuw Zevenbergsehoek,.vertrektijd 12.15 uur
Alle bussen zijn genummerd, onthoudt het nummer van uw bus !
Eventuele beperkingen en/of wensen:
0
Diabetes
0
Vegetarisch
0
Wil gebruik maken van een rolstoel, want er moet een
aardig stukje worden gelopen heb ik begrepen.
0
Anders: ……………………………………………………………………………….
Handtekening …………………………………... Datum ……………………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit formulier VÓÓR 1 september 2015 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 22 september (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.
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