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Maandag 6 november 2017 
1. 

Seconer met de bus naar Hilversum 
  

Hoewel het Seconer bestuur in april al min of meer het besluit had genomen om 

de reünie dit jaar in het museum voor Beeld en Geluid in Hilversum te 

organiseren, moesten we daar in het vorige nummer van Seconer-nieuws nog 

een beetje geheimzinnig over doen. Er waren namelijk nog wat vraagtekens wat 

betreft de organisatie, vandaar dat we de bestemming nog als een verrassing 

moesten aankondigen. 

 

De tocht naar Hilversum zal worden gemaakt met touringcars van de firma Ringelberg die vanaf drie 

opstappunten zo rond 11.00 uur zullen vertrekken. Meer details daarover vindt u verderop in dit 

artikel.        

 
Exclusieve openstelling Experience 
 

Normaal gesproken is de Beeld en Geluid Experience op maandag voor het publiek gesloten, maar op 

die regel wordt op 6 november a.s. een uitzondering gemaakt, dan staan de deuren exclusief voor de 

deelnemers aan de Seconer reünie vanaf 13.00 uur open en hebben we het gehele museum tot onze 

beschikking. 

 

Bij aankomst worden we in de indrukwekkende centrale hal van het Nederlands Instituut voor Beeld 

en Geluid ontvangen met koffie, thee en een gebakje. Tevens krijgt elke deelnemer bij binnenkomst 

een ring overhandigd. Deze ring opent tijdens uw bezoek aan de experience alle deuren waarbij uw 

persoonlijke resultaten worden opgeslagen. Bij thuiskomst heeft Beeld en Geluid deze resultaten 

klaargezet op de website en kunt u ze delen met familie en vrienden.  

 

Na de koffie, het zal dan omstreeks 14.00 uur zijn, worden de Seconer deelnemers in twee groepen 

gesplitst: 

 

Groep 1.  Bezoekt de Experience Beeld en Geluid. 

Groep 2.  Bezoekt het theater voor  de presentatie “Parels uit de archieven” 
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Experience Beeld en Geluid (Groep 1.) 
 

De deelnemers van groep 1 worden na 

de koffie in de gelegenheid gesteld om 

de Beeld en Geluid experience te 

bezoeken. Ze hebben daartoe de tijd 

tot 16.00 uur.      

 

De Beeld en Geluid experience is een 

attractie die is ontstaan vanuit het rijke 

audiovisuele archief van de 

Nederlandse omroepen en particuliere 

collecties. In dit archief is inmiddels al 

meer dan 1.000.000 uur aan bewegend 

beeld- en geluidsmateriaal opgeslagen 

en het groeit nog iedere dag. In de 

experience wordt dit materiaal op een 

bijzondere manier toegankelijk gemaakt voor het publiek. In 12 themapaviljoens ontdekt de bezoeker 

de wereld van radio en televisie. Daarbij wordt hij/zij op weg geholpen door virtuele gidsen, vier 

bekende Nederlanders wijzen u persoonlijk de weg. 

 

Om 16.00 uur gaan de deuren van het theater open voor de deelnemers uit groep 1. Zij worden dan 

uitgenodigd voor de voorstelling “Parels uit de archieven”.  

 
Parels uit de archieven (Groep 2.) 
 

De deelnemers van groep 2 worden na de koffie verzocht plaats te nemen in het theater alwaar ze    

tijdens een filmpresentatie worden meegenomen op een tijdreis door het archief van Beeld en Geluid, 

langs ontwikkelingen en hoogtepunten uit bijna 60 jaar Nederlands televisieamusement. 

 

Voor velen is een avondje televisiekijken een avondje ontspannen. Laat u dus eens ouderwets 

vermaken met de televisieparels uit de genres cabaret, comedy, satire en show. U gaat genieten van 

oude bekenden als Wim Sonneveld die ‘Het dorp’ zingt, Donald Jones met ‘Ik zou je het liefste in een 

doosje willen doen’ uit ‘Pension Hommeles’, de avonturen van Swiebertje, het aanstekelijk 

enthousiasme van Willem Ruis……..  
 

Maar laat u ook eens verrassen door onze zeldzamere parels, zoals de moppentappers van Polygoons 

‘Lachen is gezond’ en een kijkje achter de schermen van ‘Zeg eens Aaa’, de allereerste scène van Van 

Kooten en De Bie met de typetjes Jacobse en Van Es, het enige overgebleven materiaal van ‘Ja zuster, 

nee zuster’ uit de jaren ’60….. 

 

En ook toekomstige klassiekers als 

‘Toen was geluk heel gewoon’, 

‘Koefnoen’ en ‘Mooi! Weer De 

Leeuw’ worden niet vergeten. 

 

Kortom, even ontspannen genieten 

van het beste televisieamusement 

aller tijden. 
 

De voorstelling zal omstreeks 15.00 

uur zijn afgelopen waarna de 

deelnemers uit groep 2 de 

Experience Beeld en Geluid kunnen 

bezoeken.  
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Aperitief in het Atrium 
 

Zo rond 17.00 uur loopt ons bezoek aan het museum voor Beeld en Geluid teneinde en worden de 

deelnemers uitgenodigd zich voor de gebruikelijke borrel naar het Atrium te begeven. 

 

De touringcars van de firma Ringelberg staan dan zo rond de klok van 18.00 uur klaar om ons voor 

het afsluitende diner te vervoeren naar:   

 

 

 

Van der Valk Hotel 

 Hilversum 

 De Witte Bergen 
 

Rijksweg 2, 

 3755 MV Eemnes 

Tel. 035-5395800 

 

 

Nadat we van een heerlijk diner hebben genoten zullen de deelnemers omstreeks 20.30 uur worden 

verzocht zich naar de bussen te begeven voor de terugreis naar het ons zo vertrouwde Rijnmondgebied 

waar we rond 23.00 uur zullen aankomen.      

 
Vervoer 
 

Zoals in de aanhef van dit artikel al aangegeven, heeft het Seconer bestuur besloten een aantal bussen 

van Ringelberg in te zetten om u op een comfortabele wijze naar het Museum Beeld en Geluid in 

Hilversum te brengen. We hebben daarvoor drie opstappunten gepland, namelijk: 
 

1. BP raffinaderij in Europoort  

2. Metrostation Hoogvliet Centrum 

3. Metrostation Slinge in Rotterdam 

 

Voor de drie opstappunten geldt in principe dat de vetrektijd omstreeks 11.00 uur zal zijn. De juiste 

vertrektijden zullen per locatie worden bekend gemaakt in de bevestigingsbrief die u door onze 

secretaris zal worden toegezonden. 
 

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 ten aanzien van uw dieet.  

  

Na afloop van de reünie zullen de bussen op 6 november omstreeks 20.30 uur vanuit het Van der Valk 

Restaurant in Hilversum vertrekken. Aankomst metrostation Slinge ± 22.30 uur, aankomst Hoogvliet 

Centrum 22.45 uur en tenslotte aankomst in Europoort ± 23.00 uur. De aankomsttijden zijn uiteraard 

slechts bij benadering te geven. 
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Met de bus vanaf de BP Raffinaderij in Europoort 
 
Vanaf de raffinaderij in Europoort vertrekt er op 

6 november a.s. om circa 11.00 uur een 

touringcar richting  Beeld en Geluid. U zult deze 

bus aantreffen op het parkeerterrein bij poort 4, 

de zogenaamde TA poort waar u de auto kunt 

achterlaten. 
 

Voor de juiste vertrektijd verwijzen wij u naar 

de eerder genoemde bevestigingsbrief van onze 

secretaris.  

 
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. 

 

 
Met de bus vanaf Metrostation Hoogvliet Centrum  
 

Vanaf het Metrostation Hoogvliet Centrum vertrekt er op 6 november a.s. eveneens een bus naar 

Beeld en Geluid. Voor deze bus geldt als tijdstip van vertrek 11.00 uur. Nadat iedereen is ingestapt 

wordt metrostation Slinge aangedaan. Voor de juiste vertrektijd verwijzen wij u naar de eerder 

genoemde bevestigingsbrief van onze secretaris.  

 

Met de bus vanaf Metrostation Slinge     
 

Vanuit Metrostation Slinge zullen er om 11.00 uur één of mogelijk twee bussen vertrekken naar Beeld 

en Geluid.  Eén van deze bussen heeft dan al het metrostation Hoogvliet aangedaan.  Voor de juiste 

vertrektijd verwijzen wij u naar de eerder genoemde bevestigingsbrief van onze secretaris.  

 
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.  

 
Met eigen vervoer 
 

Ondanks de mogelijkheid om u per touringcar naar Museum Beeld en Geluid 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 het museum is er voldoende parkeergelegenheid. Wel 

attenderen we deelnemers die met eigen vervoer komen er overigens op dat: 

 

de deuren van Beeld en Geluid pas om 13.00 uur opengaan. 
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Het Adres van Beeld en Geluid is: Media Parkboulevard 1, 1217 GP Hilversum. 
 

Met de auto kunt u het Mediapark bereiken vanaf de A1, de snelweg tussen Amsterdam en 

Amersfoort. Neem afrit 9, Hilversum-Noord en volg de borden richting Media Park. Beeld en Geluid 

ligt bij de ingang van het Media Park aan de Media Parkboulevard 1. Het gebouw is duidelijk 

herkenbaar aan de felgekleurde glaspanelen. Aan de achterzijde bevindt zich een ruime parkeergarage 

voor auto’s.  

 

 
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 2017. 

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 2017 
 

bij Wim van Vliet 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 Wim van Vliet 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 Leny Voorberg, zij 

is bereikbaar onder nummer 06-30609798. 
 

Geef op het inschrijfformulier ook aan wanneer er voor u een rolstoel gereserveerd moet worden of 

dat u zelf met een rolstoel komt maar ook wanneer u wensen heeft ten aanzien van uw dieet.  

 

 

 

Hopelijk tot ziens op 6 november 

tijdens de Beeld en Geluid experience, in het   

Mediapark in Hilversum. 

http://www.seconer.nl/
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2. 

De Autohobbyclub gaat verhuizen 
 
Vanwege het project New Central Control 

room zal de Autohobbyclub (AHC) 

worden verplaatst naar een andere locatie 

op het terrein van BP Raffinaderij 

Rotterdam. 

 

Van de huidige locatie (zie rode pijl op de 

tekening) zullen de activiteiten van de 

AHC medio juli / augustus dit jaar worden 

voortgezet op een locatie bij poort 6 (zie 

onderstaande overzichtstekening). 

 

De ruwe planning op dit moment is dat we 

eind september kunnen beginnen met het inrichten van de AHC op de nieuwe locatie. Omdat dit nog 

in de TAR periode is en diverse (bestuurs)leden dan hard aan het werk zijn, zullen de echte 

werkzaamheden pas in oktober gaan plaatsvinden. 

 

Het bestuur van de PV én het bestuur van de AHC is erg blij met de medewerking van BP en het 

projectteam. 

Op de nieuwe locatie wordt een nieuwe 

loods geplaatst die iets groter zal zijn dan 

de huidige. Op de begane grond wordt 

voorzien in een kantoorruimte, een 

kantine en een sanitaire unit. De 

effectieve oppervlakte voor 

werkzaamheden blijft gelijk aan de 

huidige oppervlakte. 

 

Natuurlijk vereist een dergelijke 

verhuizing veel voorbereiding en wordt 

door het bestuur van de AHC nagedacht 

over de inrichting, het opknap- 

pen/schoonmaken voor verhuizing, 

benodigde voorzieningen etc. 

 

Omdat er naar een andere locatie wordt 

verhuisd dient ook een AIM melding (activiteitenbesluit internet module), voorheen 

vergunningaanvraag, gedaan te worden en zullen bepalingen vanuit de ARBO wet getoetst moeten 

worden. 

 

We zullen ruim op tijd communiceren wanneer de daadwerkelijke verhuizing gaat beginnen en we de 

huidige locatie gaan ontmantelen. De garage zal dan enkele weken niet beschikbaar zijn voor gebruik 

van de leden. Zodra de nieuwe garage op de nieuwe locatie gereed is zullen we dit, o.a. in de Seconer 

en op intranet bekend maken. 

 

Bij voorbaat danken we de leden voor hun medewerking, eventuele hulp en geduld. 

 

Namens het bestuur van de AHC, 

 

Rinus Poppelaars 
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BP Pensioenfonds 
3. 

Door Jan Nieuwenhuize 

 
OFP BP Pensioenfonds - sectie Nederland 

 
Performance beleggingen en indexering 
 

De waarde van het Nederlandse deel van het vermogen in het OFP 

bedraagt per eind 2016 ruim € 1,249 miljard. Het cumulatieve 

rendement over 2016 bedraagt 6.60 %. Op basis van de Nederlandse 

grondslagen zou de dekkingsgraad per eind 2016 107,4% bedragen. 

Een mooi resultaat en voor BP zou dit geen vereiste zijn om een 

extra storting te doen. 

Desalniettemin heeft BP in december 2016 € 9.0 miljoen gestort. 

 

In België worden de verplichtingen op PBO (Projected Benefit Obligations) basis berekend. Dat wil 

zeggen dat ook de aannames omtrent toekomstige verplichtingen voor indexeringen worden 

meegenomen. Op basis van de PBO cijfers per eind 2016 moet BP, tenzij de economische factoren 

verbeteren, verspreid over 5 jaar in totaal € 214 miljoen bijstorten. De eerste 20% van dit totaal, onder 

aftrek van de eind 2016 gestorte € 9 miljoen, zal tegen het einde van dit jaar worden overgemaakt. 

 

In Nederland is het niet verplicht de toekomstige indexeringen in de verplichtingen op te nemen. De 

verplichtingen werden tot en met de overgang naar België gebaseerd op de in de toekomst te 

verrichten uitkeringen, zonder rekening te houden met aannames voor de toekomstige indexeringen.  

Indien het BP Pensioenfonds (Nederland) zou zijn gecontinueerd zou BP niet tot een bijstorting 

verplicht zijn geweest. Dat BP toch een storting heeft gedaan en ook voor eind 2017 zal doen, geeft 

aan welk belang BP aan haar pensioenverplichtingen geeft. 

 

De jaarlijkse indexeringen zijn afhankelijk van de resultaten van de beleggingen versus de benodigde 

stijging van de verplichtingen (het benchmark rendement). Voor de berekening van beide cijfers wordt 

gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. 

Over 2016 ligt het 5 jaars gemiddeld benchmark rendement hoger dan het behaalde 5 jaars gemiddelde 

rendement op de beleggingen. Daarom is er geen ruimte om per 1-1-2017 indexering te verlenen. In 

de Nederlandse situatie zou dit niet anders zijn geweest. Alleen als het gemiddelde rendement op de 

beleggingen hoger is dan het benchmark rendement is er ruimte voor indexering. 

 

De inflatie over 2016 bedraagt 0,3%. Tezamen met de niet uitgekeerde inflatie over 2015 van 0,6% 

betekent dit een achterstand van 0,9%. De komende jaren zal moeten blijken of het mogelijk is deze 

achterstand in te halen. 

  

In juni hebt u de UPO (Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigde 2017) ontvangen. Onderaan 

de 2e bladzijde van dit overzicht wordt aangegeven dat het pensioen niet wordt verlaagd. Dit is 

gekoppeld aan de afspraak met de werkgever dat bij een tekort dit door de werkgever wordt 

aangevuld. 

 
Dutch Management Committee  
 

Op dit moment is de vacature in het DMC, als gevolg van het vertrek van Nico Bergmans, nog niet 

opgevuld: de OR van BP Nederland heeft nog geen nieuwe kandidaat voor het DMC voorgesteld. 

Vanaf dit jaar worden de DMC vergaderingen bijgewoond door Jolanda van Iersel (medewerkster op 
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de Reward afdeling). Zij is geen officieel lid maar bereidt zich op deze manier voor op een eventueel 

lidmaatschap in de toekomst. In de vergaderingen van maart en juni is het DMC op de hoogte 

gebracht over de ontwikkelingen in het OFP. Ook heeft het DMC diverse ontwikkelingen op 

pensioengebied (o.a. wettelijke wijzigingen, enz.) besproken. Als gevolg daarvan zullen er enkele 

adviezen gegeven worden aan het bestuur van het OFP en aan de werkgevers.     

 
Nieuwe wet voor pensioencommunicatie 
 

Op 1 juli 2015 trad de Wet Pensioencommunicatie in werking. De wet geeft pensioenfondsen meer 

ruimte om digitaal te communiceren. Een logische ontwikkeling; digitaal wordt steeds gewoner. 

Tijdens de vergadering in juni is het communicatieplan besproken en goedgekeurd. 

 

De vernieuwde website van het pensioenfonds wordt steeds belangrijker voor de communicatie. Kijk 

daarom ook op www.pensioenfondsbp.nl voor informatie over ontwikkelingen op het gebied van de 

pensioenregelingen.  

 
Juni 2017, 

Jan Nieuwenhuize 

Arno Baltussen 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pensioenfondsbp/
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Grote gebeurtenissen ….. 

….. en hun schaduw 

 

Op 17 juli jl. zijn de BP Nederland collega’s 

uit Capelle aan den IJssel verhuisd naar het 

kantoor van de raffinaderij in Europoort. En 

zoals u weet, grote gebeurtenissen werpen 

hun schaduw voorruit. 
 

Het Seconer bestuur werd dan ook al in mei 

tijdens een van haar vergaderingen op de 

raffinaderij geconfronteerde met een ietwat 

chaotisch aandoend kantoor. 
 

Hardwerkende collega’s van de BPRR 

Service Desk waren op dat moment bezig 

met het opnieuw inrichten van de 

werkplekken voor medewerkers van de BP 

raffinaderij en BP Nederland. 
 

We konden het niet laten om dat even voor u 

vast te leggen.     

 

 

 

 

4. 
 

 

 

Kascontrole 5 april 2017 
 

De jaarlijkse kascontrole heeft inmiddels weer plaatsgevonden. Tenslotte moet uw  

penningmeester worden gecontroleerd om vast te stellen dat hij de boel niet flest. 
 

Deze keer hadden de heren Bert Hazenoot en Marius van Altena zich opgegeven 

voor de controle. Dit alles onder toeziend oog van onze nieuwe voorzitter, Gerrit 

van de Peppel. 
 

Na intensief speurwerk hadden de controleurs geen onvolkomenheden kunnen 

vaststellen en werden de kasstukken goedgekeurd. Vervolgens is tijdens de 

bestuursvergadering de penningmeester decharge verleend. 
 

Als beloning kregen beide controleurs een VVV-bon overhandigd door de voorzitter. 
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Persbericht, 6 juni 2017  
5. 

BP Raffinaderij Rotterdam 50 jaar 
 
BP Raffinaderij Rotterdam vierde in juni jl. zijn 50 jarig bestaan. Sinds BP zich in de 

jaren ‘60 heeft gevestigd op het haventerrein is de raffinaderij uitgegroeid tot een van 

de grootste van Europa. 

 

 

BP levert een belangrijke bijdrage aan de regionale en Nederlandse economie en 

werkgelegenheid. De raffinaderij biedt directe werkgelegenheid aan ruim 700 

mensen in de regio, en samen met de andere vier raffinaderijen in Rotterdam indirect 

aan 40.000 mensen. 

De raffinaderij werd in de jaren ‘60 geopend door de toenmalige minister van 

buitenlandse zaken, Joseph Luns. BP was de laatste grote raffinaderij die zich in 

Rotterdam heeft gevestigd. BP is een innovatief en vooruitstrevend bedrijf dat niet 

schroomt te investeren in nieuwe technieken, om zo voor te bereiden op 

ontwikkelingen op lange termijn. Al tijdens de oliecrisis in de jaren ’70 speelde BP 

hierop in door te investeren in een katalytische kraakinstallatie (waardoor olie 

schoner en efficiënter verwerkt kan worden). In de jaren die volgen blijft de 

modernisering van de raffinaderij hoog op de agenda staan. 
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Op zaterdag de 10e juni….    
 
…….. vierde BP-raffinaderij zijn 50ᵉ verjaardag. 
Gezinnen van werknemers, contractors en 
gepensioneerden waren welkom op het 
feestterrein pal voor het imposante nieuwe 
administratiegebouw.  
Pendelbussen brachten de gasten vanaf het 
verafgelegen parkeerterrein bij poort 4 naar het 
feestterrein. De toestroom was zo groot dat de 
bussen het vaak niet konden bijbenen. 
 

De foto’s laten zien dat de combinatie van mooie 
muziek, prima catering,  prachtig weer en blije 
mensen een succesdag  vormde. 
Voor een bezoek aan een van  de 
controlekamers met een touringcar was 
inschrijving met legitimatie verplicht.   
 
Bij de klimpaal was een soort contractormarkt 
ingericht. De contractorfirma’s gaven de 
bezoekers inzicht waarmee zij zich op de 
raffinaderij bezig houden. 
 
← Arno Borsboom houdt wel van een feestje 
met op de achtergrond lange rij bezoekers die 
zich aanmelden, laten inschrijven en een 
polsbandje krijgen. 
 
 
 
← De heer en mevrouw Sie wachten op de bus naar 

     de controlekamer. 
 
 
 
Links van de ingang van de raffinaderij was een 
waterbassin geplaatst waar modelbouwboten 
hun kunsten vertoonden. ↓ 
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FCCU controlekamer met Marco de Jong C shift            Zo werkt dus in ’t kort de FCCU fabriek. 
achter het scherm. 

Henri Nix ontmoet collega K. Seip, binnenkort Seconer lid.         Frank Paardekooper sr. en jr. op papa’s werkplek. 

De imker vertelt over honing en bijenkasten op het    Klimtoren en vacuüm toren. 
groene dak.                  

Een BP familiefeest voor Sandra Weeda van BP HR&O.        Piet Bout, Teun van Vliet en Peet Schipper met partners. 
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7. 
 

Een anekdote ……… 
 
Deze kleer een verhaal uit het geheugen van Piet Bout. Het speelt zich af in 1967, het jaar 

 dat de BP Raffianderij werd opgestart. 
 

Heeft u ook een ervaring die het vermelden waard is, laat het de redactie weten. 
 

 

 
 

   De startup die    niet  doorging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

      De raffinaderij in aanbouw, december1966. 
 
 
 
Het begin 
Het was voor mij als Assistent Operator een enerverende periode, die eerste maanden van het jaar 

1967, het jaar dat ik bij BP in dienst trad. Na een woord van welkom op die eerste februari door het 

toenmalige hoofd van de Afdeling Personeelszaken de heer Versteeg, begon een periode van het 

ontdekken van de voor mij totaal nieuwe wereld van het oliekoken. Dagenlang zaten we met een 

groep jonge kerels in de leeftijd tussen de 25 en de 30 jaar in een klaslokaal gepropt waar we middels 

een spoedcursus, gegeven door de heren Tjeerd de Haan en Henk van der Schans, bekend werden 

gemaakt met de belangrijkste facetten van de raffinaderij processen. 
 

Daarnaast werd er, ook in 1967, voor ons gevoel extreem veel aandacht besteed aan het fenomeen 

veiligheid. Dat ging zelfs zover dat, wanneer je over het geleerde een test moest afleggen, je als eerste 

vraag te horen kreeg: “Waar denk je aan wanneer je op de plant een klus moet opknappen.” Na een 

keer met de vraag te zijn geconfronteerd had je al snel door wat het antwoord op die vraag moest zijn 

namelijk: “SAFETY FIRST”. 
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EHBO 
Maar we werden niet alleen volgestampt met raffinaderij kennis. Ook hadden we het grote genoegen 

elke week een dag te worden onderwezen in de kunst van “EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN”. 

Omdat er in die beginjaren buiten de dagdiensturen geen medische dienst op de raffianderij aanwezig 

was en de dichtstbijzijnde bemande EHBO post in Rotterdam lag, had het management besloten dat 

we allemaal ons EHBO diploma moesten behalen. Dat resulteerde in dagenlang luisteren naar een 

gepensioneerde bedrijfs- 

verpleegkundige van de 

Shell die ons ook nog, onder 

gebruikmaking van een pop, 

moest instrueren in het 

toedienen van kunstmatige 

ademhaling. Gelukkig 

kregen we af en toe ook nog 

les van dokter Schep, 

huisarts te Oostvoorne, die 

wist er tenminste zo nu en 

dan nog een grap tussen door 

te maken. 

 

 
De raffinaderij in 1967 met 
op de voorgrond de 
100/300 unit. 

 

Rijschool 
En of dat allemaal nog niet genoeg belasting was voor onze jonge hersenen, kregen we gedurende de 

opleiding ook te horen dat we, als het zo uitkwam, als brandweerman zouden worden ingezet. 

Daarvoor zouden we later in de shift de vereiste trainingen krijgen. Voor het besturen van de drie 

Bedford brandweerauto’s moesten er overigens nog wel een aantal van ons het grootrijbewijs gaan 

halen. En zo kon het gebeuren dat een ieder die in het bezit was van een geldig rijbewijs de opdracht 

kreeg om via autorijschool Van Drunen uit Rotterdam het groot rijbewijs te gaan halen om later als 

chauffeur/pompbediende te kunnen optreden. 
 

Om dat voor elkaar te krijgen stond regelmatig een lesauto van het merk de Bedford van Van Drunen 

voor de poort en mochten we een paar rondjes over het eiland Voorne maken met als sluitstuk een 

bezoek aan het schilderachtige stadje Den Briel. Na deze oefening een keer of vijf te hebben voltooid 

werd verondersteld dat je voldoende ervaring had opgedaan om het examen in Rotterdam met succes 

af te leggen. Dat bleek overigens een vergissing, de meesten van ons waren woonachting op de Zuid-

Hollandse eilanden en niet bekend met het drukke verkeersbeeld in Rotterdam. Het resultaat was dan 

ook teleurstellend, de eerste collega’s die opgingen voor het examen zakten dan ook grandioos. De 

instructeur was de wanhoop nabij toen ik als zoveelste kandidaat op moest voor het examen. Maar 

deze keer had hij geluk, ik kende als geboren en getogen Rotterdammer de stad als m’n broekzak en 

slaagde in één keer. Zijn blijdschap was dan ook groot en vol trots mocht ik na afloop van het examen 

de Bedford naar de vestiging van Van Drunen aan de Heemraadsingel rijden waar ik aan de aldaar 

aanwezige medewerkers als geslaagde BP-er tentoon werd gesteld. 

 

Line-up 
En terwijl wij ons druk maakten om zaken als veiligheid, kunstmatige ademhaling en rijbewijs ging de 

bouw van de procesinstallaties, de steigers en de tanks in Offsites gestaag door. ‘De hoogste tijd dus 

om ons ook eens te gaan concentreren op ons toekomstige werkterrein’, zo meenden onze instructeurs. 

Gewapend met pen en papier werden wij de plant op gestuurd met als opdracht de line-up van een 

bepaald systeem, bijvoorbeeld de crudevoeding van de 100 unit, na te lopen en in een schets uit te 

werken. Bij terugkomst in het trainingslokaal werden onze schetsen en ervaringen met de instructeurs 



16 

besproken. Een leerproces dat zich gedurende de gehele trainingsperiode zou herhalen en ons 

uiteindelijk zou voorbereiden op de startup van de raffinaderij. 

 

In de Shift 
Door de vele nieuwe indrukken vliegen die eerste twee maanden voorbij en komt het moment in zicht 

waarop de groep wordt opgesplitst in Offsites en Process Operators. Binnen die twee groepen vindt er 

bovendien nog een verdeling over de vier shiften plaats. Ik krijg te horen dat vanaf 1 april mijn 

toekomst in de proces area ligt en wel in de C-shift met Wim van Heest als Shift Supervisor en als 1e 

Operators Theo de Jong en Giel Briers. 
 

In de ploegendienst breekt er weer een periode van twee maanden aan die vooral in het teken staat van 

de naderende startup. Dat betekent allereerst het in bedrijf nemen van  de uitilities zoals Koelwater, 

Instrumenten lucht, Watertreating en Steam Generators, nadat die systemen overigens eerst zijn 

geflushed en van blinden zijn ontdaan. Daarna worden de procesonderdelen zoals torens, vaten, 

reactoren en fornuizen in gereedheid gebracht en wordt mij medegedeeld dat ik me moet concentreren 

op de 100/300 unit ook wel Crude1 genoemd, de plant die begin juni als eerste zal worden opgestart. 

 

Getuige 
En wanneer die eerste startup dan in beeld komt wordt het voor mij extra spannend. Niet alleen omdat 

ik de eerste sartup op van mijn plant mag beleven, maar ook door het gegeven dat de broer van mijn 

vrouw heeft besloten om op 9 juni in het huwelijk te treden. Het zal je maar gebeuren dat juist op die 

huwelijksdag tot de startup zal worden besloten. Mijn zwager heeft me namelijk gevraagd om bij zijn 

huwelijk als getuige te willen optreden, iets wat je natuurlijk niet kunt weigeren. Maar dat alles zorgt 

bij mij wel voor de nodige extra spanning. Ik heb natuurlijk allang op het shiftrooster gezien dat ik die 

dag de middagdienst heb en Wim van Heest om een vrije dag zal moeten vragen. 
 

En laat nou die eerste startup van de 100/300 unit precies gepland zijn op die 9e juni van het jaar 1967. 

Bij mijn verzoek om die vrije dag was Wim van Heest onverbiddelijk, ‘van een vrije dag kan tijdens 

de startup geen sprake zijn’ zo luidde zijn antwoord. Na mijn protest en de opmerking dat ik bij zo’n 

gelegenheid wettelijk recht had op een vrije dag hebben we een compromis gesloten. Ik mocht de 

huwelijksvoltrekking als getuige bijwonen 

maar moest daarna direct naar de raffinaderij 

komen zodat ik vanaf 15.00 uur de startup van 

CDU1 kon meemaken. 
 

Nadat mijn zwager op het gemeentehuis van 

Rotterdam het “JA WOORD” had gegeven en 

ik mijn handtekening had gezet op de 

huwelijksakte ben ik naar de Europoort 

vertrokken. Volgens afspraak arriveerde ik 

die 9e juni zo rond de klok van vier uur op de 

raffinaderij en kreeg bij binnenkomst in de 

controlekamer direct te horen dat de startup, 

in verband met een lekkage aan het Crude 

fornuis, niet was doorgegaan.  
 

Alle stres was dus voor niets geweest, ik 

mocht weer vertrekken en me in het 

feestgedruis storten. 

 

 

 
Mijn zwager en schoonzus, 

 na 50 jaar huwelijk nog steeds een 

gelukkig koppel. 
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VAN ”VUUR”WERK NAAR UURWERK (4) 
8. 

Door Nico ter Horst 

 
De voorgeschiedenis (2) 
 

Wanneer voor het eerst mechanisch klokken werden gebruikt, is niet goed bekend. Wel is het zeker 

dat in de veertiende eeuw al uurwerken werden gemaakt. De kathedraal van Salisbury beschikt over 

een kerkklok waarvan men aanneemt dat hij is gemaakt in het jaar 1386. 
 

De huisklokken – hangklokken en tafelklokken – waren uiteraard  het privilége van de beter 

gesitueerden. Zo had Lodewijk XI, (1423 – 1483) een tafelklok die op de hele uren sloeg. Zo’n 

tafelklok was overigens in zekere zin als de voorloper van het horloge te beschouwen: meestal was het 

uurwerk uitgerust met een balanswiel dat sterk doet denken aan de onrust van een  modern horloge. 
  

De verbreiding van de klok begon pas later.  
 

Ook al is het moeilijk het begin van de grote periode van de klok precies te dateren, het was wel een 

belangrijk moment in de geschiedenis, dat in 1565 in Neurenberg een klokkenmakers gilde werd 

opgericht. Dat gilde stelde hoge eisen aan de meesterstukken die men moest maken om tot het gilde te 

worden toegelaten. Binnen een periode van twee jaar moest de kandidaat klokkenbouwer twee 

uurwerken vervaardigen. Het eerste was een staande klok met een kwartierslag en behalve de uren 

moest de klok ook de minuten aanwijzen. Verder moest nog een kalender worden aangebracht en een 

aanduiding van de maanstanden. 
  

Het tweede meesterstuk was een ketting horloge, maar niet  zo’n heel gewoon horloge. Het moest een 

wekker hebben en het horloge  moest ook nog eens slaan. Om het nog ingewikkelder te maken, moest 

het ook een aantal astronomische gegevens aangeven. Maar hoe ingewikkeld en vernuftig deze 

uurwerken ook waren en met hoeveel vakmanschap de aspirant-meester klokkenmaker ze ook 

vervaardigde, erg nauwkeurig waren zij niet. De torenklok echter gaf met een zekere nauwkeurigheid 

de tijd aan. 

 

Wie zo gelukkig was dat hij zich de luxe van een klok kon permitteren, kon die klok van tijd tot tijd 

gelijk zetten als hij de torenklok hoorde slaan. De torenklok moest op zijn beurt worden gecontroleerd 

aan de hand van de informatie die de zonnewijzer gaf, meestal aangebracht op de muur van de kerk. 
 

Het horloge tenslotte was tot dan toe een nuttige, maar zeer onnauwkeurige tijdmeter. 

 

 
 

Bron: Uurwerken A.A. de Boer/Wikipedia 

Wordt vervolgd. 
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“Mooi weer vandaag“, zei Fons 
9. 

Door Harm Jager 

 
In mijn jonge jaren, ik was 28 jaar oud, ben ik  als controleur bij BPHM in dienst gekomen, dat was in 

1956. Dat is een machtig mooie tijd geweest en ik heb daar leuke dingen meegemaakt. Ik werd 

aangenomen als controleur en mijn werk bestond daaruit dat ik de partijen stook- en dieselolie moest 

berekenen en controleren voor de aflevering van brandstof aan zeeschepen. Ook bij de aflevering 

moest je de berekeningen maken en controleren, dat ging toen nog volgens scheepsmetingen en dat 

was een hoop rekenwerk. En rekenmachientjes bestonden toen nog niet. Alles in je zakboekje 

uitrekenen, controleren met de 9 proef, en je zakboekje bewaren voor eventuele latere controle als je 

toch misschien een foutje had gemaakt. Je maakte de douaneverklaring en de afleveringspapieren. Wij 

leverden die brandstof (stookolie) aan zogenaamde droge vrachtschepen, aan tankers en ook aan 

passagiersschepen. Dat was nog net in de tijd dat stoomschepen zware stookolie bunkerden en 

schepen met dieselmotoren dieselolie gebruikten.  

 

Niet lang daarna begon het tijdperk van de zware stookolie ook voor motorschepen. We voeren 

meestal met de aan de installatie geladen schepen mee want vervoer hadden we niet veel. Ik had wel 

een klein motorfietsje, een Sparta, maar als ik daarmee naar mijn werk ging werd dat niet vergoed. 

Officieel mocht dat ook niet, want er was al eens een ongeluk gebeurd en we mochten eigenlijk alleen 

maar gebruik maken van maatschappijwagens en het openbaar vervoer. Maar dat mocht alleen maar 

als het niet anders kon, want de maatschappij was zeer zuinig. Als ik ‘s morgens van Centraalstation 

Rotterdam met de trein naar Hoek van Holland ging nam ik een retourkaartje, maar als ik op de 

terugweg in Vlaardingen uitstapte voor bijvoorbeeld beladingen bij Shell Vlaardingen, moest ik aan 

het loket het teveel betaalde terugvorderen. Dat ging dan om een kwartje. 

 

Toen ik op een  morgen in  maart 1957 naar Hoek van Holland moest voor een bunkering van de Duke 

of York, was het behoorlijk stormachtig. Praktisch al ons bunkerwerk werd met schepen van de VT. 

vervoerd en het ss. Olst was er daar een van. Ik woonde vlakbij Schiemond en als de “Olst” naar Hoek 

van Holland moest  dan werd ik daar opgehaald, ik voer dan mee, dat scheelde weer een treinkaartje 

naar Hoek van Holland. Dat opstappen moest snel gebeuren want we mochten natuurlijk niet het 

gemeentesteiger te lang bezet houden. Zaak was dus dat je klaar stond wanneer de “Olst” aan kwam 

varen, Fons Boon die de schipper was, stak dan voorzichtig de voorsteven tot bij de steiger en, ach, we 

waren nog jong en lenig in die dagen, dan wipte je aan boord. Het was meestal nogal vroeg in de 

morgen en als ik Fons een goede morgen had gewenst verdween ik meestal in de machinekamer van 

de “Olst”, daar was het lekker warm, en je kon daar heerlijk op een paar balen poetskatoen nog even 

wat slaap inhalen. Meestal lag de machinist daar ook. 

 

De reis naar Hoek van Holland duurde toch altijd wel ongeveer een uur en drie kwartier. Omdat het 

weer echter niet te best was bleef ik boven en ging bij Fons in de stuurhut zitten. Varen is een mooi 

beroep en er was onderweg altijd wel wat te zien. Je passeerde eerst de oude werf van Bart Wilton, 

dan langs de gebouwen van Hoboken, langs het haventje met de waterboten van Hatenboer, aan de 

overkant passeerde je de monding van de Waalhaven, de RDM met de Dokhaven, daar lag toen de 

“Nieuw Amsterdam“ nog wel eens (wat was dat toch een prachtschip), aan de zelfde kant van de rivier 

kwam je dan voorbij het quarantaine station en aan de goede wal voer je voorbij de IJsselhaven, de 

Lekhaven, Keilehaven en de Merwehavens, en op de hele rivier wemelde het van de schepen. 

Binnenvaartschepen en zeeschepen zover als je kon kijken. Tjalken voeren voorbij onder zeil, kortom 

je kwam altijd ogen te kort. 

 

Zoals gezegd waaide het stevig, we gingen voor stroom want het was van ebbe, en we stormden 

letterlijk naar Hoek van Holland toe. We moesten die dag de “Duke of York“ bunkeren met een 

kwaliteit olie die in die tijd bij de BP, MMF heette, Medium Marine fueloil met een viscositeit van 

1000 seconds maximaal. Bij de Fruitpier in Hoek van Holland aangekomen moest de “Olst” opdraaien 
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om tegen de vrij felle stroming op te varen en langszij de “Duke of York” te komen. Als ik nou met de 

trein  was gegaan, dan had ik een draad aan kunnen pakken en dan was het afmeren verder een fluitje 

van een cent geweest. Maar ja, we hadden een treinkaartje bespaard en ik was er dus niet. Fons Boon 

probeerde de “Olst” in het rond te krijgen, hij zette de beer bij, dat had iets te maken met meer stoom, 

geloof ik. We slingerden zo hard dat alles wat aan dek niet vast gebonden was overboord dreigde te 

slaan, langzaam ging het schip in de rondte, maar het was toch bijna aan het eind van de Noorder pier 

voordat we helemaal rond waren. Het viel mij op dat Fons stond te zingen, ik vond dat opvallend want 

we moesten tegen stroom in een heel eind terugvaren. Ik luisterde en hoorde toen tot mijn 

verbijstering dat hij  zachtjes voor zich zelf  stond  te vloeken. Maar Fons was een Belg en hij vloekte 

heel muzikaal in het Frans. Het klonk een beetje als “nondeju dejuu dejuu” en het klonk goed. 

 

Het duurde toch tegen stroom in een uur voordat we weer bij de “Duke of York” langszij waren. Ik 

meldde ons aan bij de Chief engineer, er werd aangekoppeld, dat was op de Duke een rot job. We 

moesten de slang met aankoppeling eerst door een patrijspoort wringen. Toen dat gebeurt was  

begonnen we te pompen. Ik liet me op de “Olst”, die op het zeetje behoorlijk lag te deinen, aan dek 

zakken en liep naar achter om in het bemanningsverblijf de papieren in orde te maken. Ik was blij dat 

ik binnen was want intussen was het echt wel hard gaan stormen en bovendien was ik bekaf. Fons 

stond een boterhammetje te  componeren, twee sneden witbrood, een dikke laag boter erop en een stuk 

worst. Hij stond weer zachtjes te zingen. Ik luisterde wat hij nu weer te zeggen had,  maar hij stond nu 

echt te zingen. Hij keek toe hoe ik de bunkerpapieren in orde maakte. Ik had door het slingeren van de 

“Olst” de grootste moeite om mijn schrijfwerk te doen. Fons schonk een kop koffie voor me in. Het 

waaide buiten zo hard dat ik die kop koffie moest vast houden om hem niet van de tafel af te laten 

donderen. ”Moet je ook een boterham” zei Fons, “Nee“ zei ik “laat maar”, “Oké” zei Fons, “Wat een 

mooi weer vandaag“ …………..  

 

Waar gebeurd ! 

 

 

Een van de VT schepen zoals in dit verhaal beschreven en door 

 Harm Jager schitterend vastgelegd. 
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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”  
 

werd in mei 1953 het volgende artikel geplaatst. 

10. 
 

Caltex praatjes bij Caltex plaatjes 
 

De ruwe-oliestoker aan het werk  
 

De opmerkzame lezer van de artikelenreeks “Aardolie en haar bewerking” heeft in aflevering 2 kennis 

kunnen nemen van de functie van de buizenoven op de ruwe olie destilleerinstallatie (Crude Unit). 
 

Het is voor iedere bezoeker van de raffinaderij een openbaring de machtig brullende fornuizen aan te 

treffen op een plaats waar het bezit van een aansteker of doosje lucifers als een strafbaar feit wordt 

aangerekend. 
 

In deze fotorapportage brengen we de lezer in aanraking met het werk van de ruwe oliestoker (Crude 

Fireman) en zijn helper, wiens taak het is ervoor te waken dat de buizenoven, als belangrijke schakel  

in het productieproces, bedrijfszeker blijft functioneren. 

 

 

 

 

 

 

 

←  Operator W.D. van Es en 

       trainee J. Arkenbout stellen zich aan u voor 

       in de controlekamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

←  In duidelijke taal zijn de voorschriften 

      voor een veilige ovenbediening aangegeven. 
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←  De stokers in actie bij het aansteken van een 

       Gasbrander. 

 

 

 

 

 

 

←  Blik op de laaiende vuurzee. 

       De oliebranders zijn zojuist door de fakkel, 

       (op de foto goed zichtbaar) ontstoken.  

 
 
 
 
 
 
 

 
↑   Het voor deze gelegenheid verwijderde 

     Frontdeksel wordt er weer op geplaatst.  

 

 

 

 

Het bijstellen van de schoorsteendemper  → 
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11. 

BP voetbaltoernooi, Hamburg 10-10-1977 
 

 

In de vorige Seconer-nieuws drukten we bij het interview met Frans Müller 

bovenstaande foto af. 

 

Deze sportieve foto uit het archief van Frans Muller riep bij Dick Struik (zittend 2e van rechts) 

bijzondere herinneringen op. Hij herinnert zich deze foto nog zo goed omdat hij een half uur 

later in een ziekenwagen lag met een gebroken neus. Als keeper dook Dick, jeugdig en 

zoals altijd onbevreesd, naar de bal, maar er zat nog een Duitse voetbalschoen tussen……. 

  

“Na een plastische ingreep en een gipsmasker op neus en gelaat, zag de neus van Dick er 

mooier uit dan ooit.” zo mailt hij ons. 

 

Verder was er geen schade want de onfortuinlijke keeper kent, op één speler na, alle 

teamgenoten op de foto nog. 

 

Staand van links naar rechts: 

Nico Koster, John Preesman, naam onbekend, Leo Lips, Joop Christiaanse, Keith Gardiner, 

Jan Falandt en Siem van de Graaf. 

 

Zittend van links naar rechts: 

Leo Monster, Ron de Haan, Frans Müller, Dick Struik, en Piet van Dorp. 

 

Groeten van Dick Struik. 
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12. 
 

 
Personalia 
 
Met Pensioen :   

    Mei 2017 P. Gelderland 

     C.J.P. van Reek 

     R. van der Zee  

      

    Juni 2017 F.J. Hol 

     J. Sinay 

     M. Visser 

     C.A. Udo 

 

    Juli 2017 J.L. Berkhout 

     F.M.P. Dur  

        

Overleden :  
\  

  28 maart 2017, de heer J.A. de Keizer, in de leeftijd van 59 jaar. 

  16 april 2017, mevrouw K. Jolink-Bilderbeek, in de leeftijd van 89 jaar. 

  19 april 2017, mevrouw G. den Heijer, in de leeftijd van 80 jaar. 

  24 april 2017, de heer A.E. Leenderts, in de leeftijd van 89 jaar. 

  30 april 2017, de heer F.P. van den Bos, in de leeftijd van 38 jaar. 

  8 juni 2017, mevrouw J. Beenen-Blom, in de leeftijd van 67 jaar.     

  
 
 
 

 
 

 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 oktober 2017. 

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 
 
Gerrit van de Peppel, Voorz. 
Marmot 11 
3225 RD Hellevoetsluis 
0181 310108 
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 
06 22898310 
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 
06 30609798 
leny@seconer.nl 
 
 

 
Gerrit Kamperman, IT-zaken ` Nico ter Horst  Casper Diegenbach 
Kraanvogelhoek 12  Goudenregenplein 226 Patrijshoek 28 
3201 HE Spijkenisse  3203 BN Spijkenisse      3201 JK Spijkenisse 
0181 626506 0181 632418      0181 610921 
info@seconer.nl horst@seconer.nl         diegenbach@kayak.demon.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 
 
 
● 
 
 

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

 

ASR Levensverzekering N.V. 
Postbus 2072 - 3500 HB Utrecht  
Tel : 030 - 2574400 

e-mail: www.asr.nl/e-mail 
www.mijnaspensioen.nl/chevron 
 
 
 
● 
 
 
 

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 
Doorgeven van mutaties: 
T.a.v. afdeling HR-services 
Postbus 1131  
3000 BC Rotterdam 

 
 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
mailto:diegenbach@kayak.demon.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2017  
6 november Beeld en Geluid Hilversum 

          

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

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

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

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

Telefoonnummer: …………………………………………….. 

 

Ik kom     0  alleen              

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

0 met eigen vervoer 

0 met busvervoer opstapplaats Raffinaderij 

0 met busvervoer opstapplaats metro Hoogvliet centrum 

0 met busvervoer opstapplaats metro Slinge 

De definitieve vertrektijden (rond 11.00h) per locatie zullen worden bekend gemaakt op de 

bevestigingsbrief die u persoonlijk toegezonden wordt in oktober. 

_______________________________________________________________________ 
 
Eventuele beperkingen en/of wensen: 
 

  0 Diabetes 

  0 Vegetarisch 

                      0 Wil gebruik maken van een rolstoel 

  0 Ik kom met een eigen rolstoel 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier VÓÓR  1 september 2017  opsturen naar:  W. van Vliet 

        Narcissenstraat 12 
        3181 WT Rozenburg 
        secretaris@seconer.nl 

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

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

• Indien U zich heeft opgegeven maar verhinderd bent, dient U alleen per mob telefoon dit     
te melden aan Leny Voorberg 06-30609798 

Indien U betreffende het vorige punt in gebreke blijft, heeft dat gevolgen voor de volgende 
reünie: U komt dan onderaan de lijst te staan. 

 
 


