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1.  Einde Spoetnik 
 

Het oude vertrouwde beeld langs de Hoofdweg is niet meer! 

 

Omdat de raffinaderij bij de bouw niet zeker was van een 

constante watervoorziening, is in de jaren '60 van de vorige 

eeuw een tank als watertoren geplaatst om het tijdelijk 

uitvallen van de drinkwatertoevoer op te kunnen vangen. Al 

snel bleek dat het drinkwaterbedrijf een betrouwbare partner 

was en werd deze noodvoorziening overbodig. 

 

Hij heeft er vervolgens jaren ongebruikt gestaan als een soort 

monument en werd al gauw liefkozend de ‘Spoetnik’ 

genoemd. 

 

Helaas is de staat dusdanig achteruit gegaan dat de tank een 

veiligheidsrisico werd en deze verwijderd moest worden.  Er 

is nog overwogen de tank te repareren, maar omdat de tank, 

zelf en een onderdeel van de dragende constructie, te slecht 

was geworden, is besloten hem te verwijderen. Hij heeft 

inmiddels het loodje moeten leggen.  
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2.  Van de Redactie 

 

Humor 
 

Eind jaren zeventig werd op de raffinaderij in Europoort een begin gemaakt met de 

ontwikkeling van opleidingspakketten voor de afdelingen Engineering en Operations. Velen 

van u zullen zich dat nog wel herinneren omdat ze zelf de kennis voor die pakketten hebben 

aangeleverd. Een van de mensen die deze kennis tot handzame en goed leesbare manuals wist 

om te zetten was John Van Der Aa, medewerker van het opleidingsinstituut SBC. Vele jaren 

heeft John, samen met Piet Theunen de coördinator van SBC, op de raffinaderij in Europoort 

en later op Pernis doorgebracht. 

Wat velen in die tijd niet wisten, is dat John ook auteur is van, zoals hij zelf zegt, 

nonsensgedichten en korte verhalen. Hij maakte zijn debuut als schrijver met het boekje 

‘Niets dan goeds’ uitgeven door NOVELLA onder ISBN 90 6806 004. 

Onlangs kwam de redactie geheel onverwachts weer in contact met John. Daarbij haalde hij 

op z’n eigen humoristische wijze oude herinneringen op en werd door ons het bestaan van 

Seconer-nieuws ter sprake gebracht. 

Dit laatste bracht John er toe om ons spontaan en belangeloos een deel van zijn schrijvers 

oeuvre voor publicatie aan te bieden. Wij hebben dat aanbod natuurlijk in dank aanvaard en 

zullen u in de loop van de tijd verassen met zijn humoristische en soms pikante rijmen en 

korte verhalen. Een eerste kennismaking treft u aan op de pagina’s 17 en 23 van dit blad. We 

hopen dat u er veel plezier aan zult beleven.  

 

Indexering 

 

De redactie van Seconer-nieuws heeft er de afgelopen jaren een gewoonte van gemaakt, om 

telkens wanneer er een indexering van één van de pensioenen heeft plaats gevonden, daarvan 

een overzicht van de laatste jaren te publiceren. We doen dit vooral om u als lezer een beeld te 

geven van de ontwikkelingen op pensioen gebied en u te informeren over de onderlinge 

verhouding tussen de pensioenen van Texaco, BP en Nerefco. 

Telkens wanneer wij zo’n overzicht publiceren komt er vanuit de raffinaderij wel op de een of 

andere manier commentaar omdat de door ons genoemde percentages niet juist zouden zijn. 

Steevast reageren wij dan met het verzoek om ons van de juiste cijfers te voorzien, maar 

helaas, daar komt het maar niet van. 

De laatste keer dat we zo’n overzicht publiceerden was in het nummer van 15 april jl. Dit 

zette een van de lezers er toe om de rekenmachine ter hand te nemen en eens na te gaan in 

hoeverre zijn pensioen indexering gelijke tred hield met het door ons gepubliceerde overzicht. 

En wat bleek, de door ons gegeven percentages van Texaco waren correct, maar ten aanzien 

van het Nerefco pensioen kwam hij tot een, voor hem, aanzienlijk negatief resultaat. 

Het zal u niet verbazen dat onze lezer, na vele telefoontjes, te horen kreeg dat de door 

Seconer-nieuws gepubliceerde percentages niet klopten. Je zou dan verwachten dat Nerefco 

de redactie in staat stelt om u met correcte gegevens te informeren, maar ook deze keer geen 

reactie in onze richting. 

 

Om aan dit ‘kat en muis spel’ een einde te maken heeft onze voorzitter het initiatief genomen 

en de nieuwe manager HR&O om een onderhoud gevraagd. Inmiddels is de afspraak gemaakt 

dat een delegatie van het Seconer bestuur, samen met een lid van de Seconer-nieuws redactie, 

op 11 november a.s. met mevrouw Lydia Velthuis, de nieuwe manager HR&O, over dit 

onderwerp van gedachten zal wisselen.  
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3.  Foto’s Reünie 
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Foto’s Reünie  
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4.  Nerefco directeur W.A. Kuijl stelt zich voor 
 

Zoon 

De lezers met een Pernis achtergrond zal de familienaam 

Kuijl bekend in de oren Klinken. Dat is niet zo vreemd want 

Willem Arie Kuijl is inderdaad de zoon van de oud directeur 

van de Caltex/Chevron raffinaderij uit de begin jaren zestig. 

Nerefco directeur Willem A. Kuijl komt oorspronkelijk uit 

Vlaardingen waar hij op 16 november 1952 zijn leven 

begon. Het licht van het gesternte waaronder de jonge 

Willem werd geboren bleek voor een deel afkomstig van de 

raffinaderij flair aan de overkant van de Nieuwe Waterweg. 

Een toekomst in de olie stond als het ware in zijn 

sterrenbeeld geschreven. 

Na de lagere school in Vlaardingen, vervolgde de tiener 

Willem zijn opleiding op de Da Costa school waar het HBS-

B diploma in het verschiet lag. Het zou in Vlaardingen 

echter nooit tot een examen komen. Het gezin Kuijl 

verhuisde in 1965 naar Königstein want vader Arie Kuijl 

werd directeur van de Raunheim raffinaderij in Duitsland. 

 

Schok 

Voor de 13-jarige Willem was deze verhuizing een schok. Zonder kennis van de Duitse taal toch 

naar een Duitse HBS. U kunt zich wel voorstellen dat dit het uiterste vergt van zo’n jonge knaap. 

Het oudere zusje van Willem mocht in Nederland haar schoolopleiding afmaken. “Het was 

zwaar” zegt de Nerefco directeur bedrukt peinzend, “het was heel erg.” Dat elk nadeel ook zijn 

voordeel kent, blijkt ook nu weer uit het volgende. Want opgetogen vertelt de oud HBS-er dat hij 

op 16-jarige leeftijd op diezelfde HBS zijn vrouw Cornelia heeft leren kennen. Terugdenkend en 

sprekend over deze tijd sluipen er bij de geïnterviewde ongemerkt steeds meer Duitse woorden in 

zijn Nederlandse taal. “Duits is dan ook mijn eerste taal, mijn hoofdtaal” vervolgt Kuijl, “hierin 

heb ik gestudeerd, geconverseerd en gedacht. Weliswaar volgt kort hierop de taal van mijn vroege 

jeugd en die van mijn ouders. Ook mijn twee kinderen zijn Duitstalig opgevoed. Ik besef de 

laatste tijd eigenlijk pas goed dat mijn Nederlands een directe communicatie met iedereen van het 

bedrijf vergemakkelijkt. In de Controlekamers bijvoorbeeld, is het contact met de boordman 

gewoon vlot, zonder de beperkingen van een taaldrempel. Je staat hierdoor dichter bij elkaar.” 

 

Procestechniek 

“Techniek en vooral het besturen van processen heeft me van mijn vroegste jeugd al getrokken. 

Na mijn HBS examen, ik was toen achttien jaar, ben ik werktuigbouwkunde gaan studeren. Zes 

jaar later was ik Ir. W.A. Kuijl, 24 jaar, getrouwd en gelukkig. Tijdens die laatste studie ben ik 

toch nog even werkzaam geweest bij Chevron in Pernis als studie-praktikant. Het onderwerp was 

corrosie onderzoek op de raffinaderij” vertelt onze gastheer die vervolgt: ”Een logische stap na 

mijn studie was het ingenieursbureau ‘LURGI’, een raffinaderijbouwer met een grote naam en 

4000 man personeel. Bij dit bureau heb ik me 12 jaar beziggehouden met echt ALLE facetten van 

de olieraffinage. Ontwerpen zoals basic design, bouwen en het in bedrijf nemen van de 

raffinaderij-installaties.” 

  

Controlekamer 

“Nadat ik bij de Duitse oliegigant VEBA ŐLL in dienst was getreden, werd ik in 1991 manager 

process-engineer. Ik had bij VEBA vijf raffinaderijen onder mijn toezicht. Een prachtige tijd waar 
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ik veel praktische ervaring heb opgedaan. Ik was er niet uit de controlekamer weg te slaan. Je ziet 

er als het ware het inwendige van de raffinaderij, de productstromen, de temperaturen, pompen, 

kleppen enz.  De buitenkant vind ik ook wel mooi maar vooral imposant.” Kuijl vervolgt het 

overzicht van z’n carrière: “In 1996 volgt er een periode van twee jaar waar ik me bezig ga 

houden met ‘Assetsmanagement’ om vervolgens in 1998 een optimalisatieopdracht te krijgen 

voor de gezamenlijk vijf raffinaderijen en 60 opslagdepots van VEBA.” 

 

Stroomlijning 

In 2002 kocht BP het Duitse VEBA ŐLL, inclusief de heer Kuijl. Op dat moment verschijnt 

Nerefco aan de horizon, maar er volgen eerst nog twee jaren in Londen voor een optimalisatie 

opdracht voor BP in Frankrijk, Spanje en Portugal. 

De heer Kuijl vervolgt: “Nu komt Nerefco dichterbij, want vanuit mijn positie in Londen kreeg ik 

zicht op- en interesse in de Nederlandse raffinaderij. Ik vond en vind dat er in Nerefco meer 

potentie aanwezig is dan algemeen in mijn omgeving werd aangenomen. Nerefco is een prachtige 

raffinaderij op een uitstekende locatie. Mijn idee over dit bedrijf is, dat er één en ander aan de 

processtructuur veranderd moet worden. Ook de onderlinge samenwerking in het bedrijf vraagt 

enige stroomlijning. Voor wat betreft de coördinatie van het werk huldig ik een eenvoudige 

gulden regel. Doe wat je moet doen en laat wat je niet moet doen. Of nog eenvoudiger, bemoei je 

met je eigen zaken maar wel zo goed als je kunt.” 

 

Koken 

Voor het eerst kijkt de directeur even op zijn horloge en besluit: “U vroeg nog naar mijn hobby? “ 

Mijn hobby heeft ogenschijnlijk wel iets met mijn werk te maken. Ik kook graag en de olie die ik 

toepas is olijfolie. De plaats van handeling is de keuken. Het leven van een refinery manager is 

hard werken. Ontspanning is noodzakelijk het maakt de geest weer vrij en open voor nieuwe 

ideeën.” 

 
 

      Nico ter Horst, voorzitter van Seconer, maakt kennis met de heer Kuijl 
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5.  Bedankt Ans! 
 

Dankzij een nieuwe fotokopieermachine bij Nerefco is de kwaliteit van de afgedrukte foto's 

plotseling veel beter dan voorheen. Met veel kunst- en vliegwerk konden we voorheen de 

plaatjes nog maar net herkenbaar afdrukken. Vanaf de juli uitgave van Seconer-nieuws is de 

nieuwe machine toegepast. 

 

Zoals dat bij nieuwe apparatuur meestal de gewoonte is liet ook deze machine  halfweg de 

Seconer afdruksessie het grandioos afweten. Wim van de Velde van de postkamer is de 

specialist op het apparaat. Door de vele vervolgcursussen die zijn kennis van de steeds maar 

weer verbeterde technieken moest bijspijkeren heeft ook deze nieuwste versie geen geheimen 

voor hem. Maar Wim was met vakantie!! De Seconer-nieuws drukkers zaten met hun handen 

in hun spaarzame haren.  

 

Iedereen hoopt op zo'n moment op een Reddende Engel en tingelringeling ineens was ze 

daar.................. Ans van de Hoeven-Vlij van de postkamer. Als een internist wroette ze eerst 

wat in het inwendige van de volautomatische grote kopieerder. Verder had ze nog even een 

telefonisch consult met de leverancier, en verving ze en-passant een cassette met 

zwart afdrukroet en huppikee daar ronkte de machine de tweede helft van de afdrukronde 

binnen. 

 

De foto van de "Reddende Engel" in actie is hiervan de getuige. Piet Bout, die de 

drukkwaliteit van de machine voortdurend in gaten houdt kan weer lachen. Wij bedoelen met 

dit verhaal eigenlijk te zeggen: "BEDANKT ANS !!!" 

 

De Seconer-nieuws afdrukboys.  
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6.  Uit het oog uit het hart? 
 

Nerefco viert 15-jarig jubileum zonder gepensioneerden! 
 

Op zaterdag 2 oktober 2004 werd het 15-jarig bestaan van de Nerefco raffinaderij gevierd met 

een Opendag. Vrolijke muziek klonk van het feestterrein rechts naast de ingang van de 

raffinaderij. Vóór de feesttenten was een plein vrij gehouden waarop muziek- en majorette 

korpsen elkaar afwisselden. Op deze zonnige dag met een strakblauwe hemel hoefden de 

genodigden zich geen moment te vervelen. Een van de feesttenten was geheel voor de 

kinderen ingericht, met een heuse mechanische rodeobok. Nerefco heeft voor deze dag ruim 

uitgepakt, zodanig zelfs dat het wel leek of er op meer bezoekers was gerekend dan er in de 

middaguren aanwezig waren. De organisatie was uitstekend, overal muziekbands, hapjes, 

drankjes en informatiestands. 

 

Pendelbussen. 

Elke 20 minuten vertrok een touringcar van de Snelle Vliet voor een Sightseeing met gids 

over het terrein. De oud-medewerker zou het zijn opgevallen dat de watertoren op de hoek 

van het Harrie Schipperplein afgebroken is. Ook zou hij verrast getroffen zijn door het 

prachtige uitzicht over haven en steigers. Tevens had hij kunnen opmerken en via de uitleg 

van de busbegeleider kunnen vernemen, dat de Bioplant van een overkapping is voorzien om 

stankoverlast te voorkomen. Jammer dat u het uitzicht hebt moeten missen op de 

fonkelnieuwe LDU plant. Deze fabriek blonk zo mooi in het oktoberzonnetje, dat het wel leek 

alsof hij zojuist nieuw uit de verpakking was gehaald. 

De busrit over de terreinen eindigde bij de hoge ingang van de werkplaats, vanwaar de 

genodigden door alle Maintenance gebouwen werden geleid. Langs de paden waren stands 

ingericht waar het technische personeel over hun werk vertelde. Een bijzonder leuk idee om 

de betrokkenheid te vergroten. Ook hier had de afdeling PR weer ruim voor muziekpodia 

gezorgd, waarop ook muzikanten van Nerefco-snit  herkend werden. 

De Gier hoogwerkers verzorgden een kindersensatie. Een kraan tussen Maintenance en Stores 

tilde een “cabine” met de dapperste jeugd wel dertig meter boven het maaiveld uit. Op deze 

locatie werd dan ook veel gefotografeerd als een leuke herinnering aan dit zonnige 

jubileumfeest. 

 

Uitgesloten 

Wat er ten grondslag heeft gelegen aan de onlogische gedachte om Oud-Nerefco 

medewerkers uit te sluiten van dit jubileumfeest is ons een raadsel. Juist zij hebben de jaren 

van dit jubileum grotendeels gevuld. Zoals gezegd was de organisatie professioneel, 

gestroomlijnd en ruim van opzet. Deze prachtige jubileum Opendag was toch een uitgelezen 

mogelijkheid voor oud-medewerkers om weer eens kennis te maken met de veranderingen op 

hun voormalige werkplek. Tevens was het een uniek moment om met de actieve oud collega’s 

weer eens wat bij te praten. 

 

Openingstoespraak 

Tijdens zijn openingstoespraak wenste de nieuwe directeur, de heer W.A. Kuijl, de 

genodigden enthousiast een feestelijke jubileumdag toe. Jammer dat u als lid van Seconer niet 

was uitgenodigd. 

 

De redactie. 
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Foto’s opendag
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7.  Rondje Raff. 

 

Even voorstellen 
 

Mijn naam is Lydia Velthuis. Sinds 1 juni 2004 

werk ik als RTL HR&O bij Nerefco, ter 

vervanging van Sjoerd Gunnewijk. Ik ben ruim 20 

jaar werkzaam op het gebied van Human 

Resources (of gewoon Personeelszaken, zoals het 

toen nog heette), achtereenvolgens bij Nedlloyd, 

Van Gend & Loos en Audax. Omdat ik het ‘t 

boeiendste vak van de wereld vind, hoop ik het nog 

ruim 20 jaar te mogen doen. 

  

Er is veel te doen bij Nerefco, dat heb ik inmiddels 

begrepen. Dat is ook een van de redenen waarom 

ik voor Nerefco gekozen heb. Ik heb al met een 

aantal medewerkers kennisgemaakt en zal er in de 

toekomst nog meer ontmoeten. Deze contacten 

geven mij een goed gevoel over de toekomst van 

Nerefco en de rol die ik hierbij kan vervullen. 

 

Steekwoorden die mijn eerste indrukken omschrijven zijn: vakkennis, enthousiasme, inzet, 

flexibiliteit, twee-benen-op de grond mentaliteit, recht-door-zee, snelheid, openheid. 

  

Hoewel ik me realiseer dat iedere medaille twee kanten heeft, heb ik er op grond van deze 

eerste indrukken alle vertrouwen in.  

 

Met vriendelijke groet, Lydia 

 

 

Nieuwe Team Leader Laboratorium benoemd 
 

Met ingang van 1 september 2004 is Marijne Winkel benoemd als Team Leader 

Laboratorium. Zij volgt daarmee Nol v.d. Vooren op die binnen de afdeling Engineering een 

functie heeft aanvaard. 

 

 

BP laat in Papendrecht 'giga-klasse' bouwen 
 

Scheepswerf Breko in Papendrecht bouwt voor BP twee grote chemicaliëntankers voor de 

binnenvaart. De tankers, bestemd voor de scheepvaarttak van BP, krijgen een laadvermogen 

van ruim 10.000 kubieke meter. De werf bouwt voor de oliemaatschappij ook twee kleinere 

smeerolietankers met een laadvermogen van 1500 kubieke meter.  

De opdracht van enkele tientallen miljoenen euro´s levert de werf twee jaar werk op. Zoals 

tegenwoordig veel wordt gedaan in de bouw van binnenvaartschepen, worden de casco´s in 

Roemenië gehaald. In Papendrecht worden de rompen met onderdelen en materialen 

'opgetuigd'. De grote chemicaliëntankers zijn 135 meter lang en 17 meter breed en behoren 

daardoor tot de zogenaamde giga-klasse in de binnenvaart. 
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Turnaround van CDU3 en Foster Wheeler units 
 

Het is niet alleen maar onderhoud tijdens de Turnaround van de CDU3 en de FW units die 

deze maand begon. Om de units te verbeteren worden 19 projecten uitgevoerd, waarmee 

Nerefco uiteindelijk meer winst hoopt te maken. Er worden 20  tie-ins gemaakt om voor 

andere projecten de benodigde verbindingen te maken, activiteiten die alleen maar uitgevoerd 

kunnen worden als de fabriek uit bedrijf is. 

De 19 projecten vallen onder verantwoordelijkheid van Willem Jongejan van de 

Projectafdeling en Brian Denley, Project Manager van de firma Jacobs. Het engineeringwerk 

is gedaan door Jacobs, die samen met Nerefco een Alliantie vormt. De engineering voor een 

aantal specialistische projecten is door andere engineeringbureaus gedaan, zoals Dassen en 

EPG. Naast de engineering prepareert Jacobs de opdrachten voor de projecten. De opvolging  

van deze opdrachten gebeurt door Jacobs. Het testen en inspecteren van equipment wordt 

gecoördineerd en in overleg met of door de Inspectieafdeling uitgevoerd.  

 

De uitvoering 

Als organisatorisch onderdeel van de TA is Jacobs verantwoordelijk voor het Constructie 

management. Het hele plan is goed afgestemd met het TA management en is nu volledig 

geïntegreerd in het TA werkpakket. Men is zeer hoopvol gestemd om de projecten goed uit te 

kunnen voeren. Een uitstekende samenwerking met het Turnaround Team vormt daarvoor de 

basis. 

 

De projecten 

Veel van de projecten zijn geïnitieerd om de beschikbaarheid van de units te verhogen, of zijn 

nodig vanwege nieuwe milieueisen. Een van de grote projecten is daarom het installeren van 

10 nieuwe gasgestookte branders in het Crude fornuis, H2101. In overleg met experts van BP 

zijn deze geselecteerd.  De branders zijn al gecontroleerd op locatie en tijdens de installatie en 

opstart zal er begeleiding van specialisten zijn. 

 
De Turnaround van de FCCU 
 

De uitgevoerde reparaties aan de FCC reactor tijdens de vorige FCCU turnaround in 2002, 

waren op dat moment het beste wat kon worden gedaan. Men was zich er toen ook van 

bewust dat het niet afdoende zou zijn om een volledige termijn van vier jaar door te draaien.  

Na een grondige analyse binnen de FCCU area heeft de Nerefco Board daarom vorig jaar de 

officiële toestemming gegeven om de Turnaround een jaar naar voren te halen, dus herfst 

2005 in plaats van herfst 2006.  

 

Het Reliability project voor de FCCU, dat het CVP process volgt, ligt op schema. Een 

belangrijk onderdeel hiervan omvat een ingrijpende verbetering van het Converter 

(Omvormer) gedeelte van de unit, waarmee de betrouwbaarheidsrisico's van dit moment 

aanzienlijk zullen worden verkleind. Het Project Team heeft de order voor de aanschaf van 

een nieuwe reactor en cyclonen reeds geplaatst. 

  

Tegen het einde van de maand juni kwamen de eerste signalen dat het mogelijk minder ging 

met de reactor. Er is geconstateerd dat de efficiëntie van de cyclonen van de reactor enigszins 

is verminderd en dat de hoeveelheid catalyst in het bodemproduct toeneemt, iets wat 

overigens kon worden verwacht na de Turnaround van 2002. Het verlies aan catalyst is 
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toegenomen van 2 ton naar 2,5 ton per dag nu. De verwachting is echter dat de cyclonen het 

kunnen uithouden tot de geplande turnaround van 2005.  

 

Ondanks het vertrouwen dat men de unit onder controle heeft, wordt er toch rekening 

gehouden met de mogelijkheid dat door thermische circulatie en andere slijtage, de unit 

sneller in conditie achteruit kan gaan dan verwacht. Om op die mogelijkheid voorbereid te 

zijn, heeft Jan de Jong met andere medewerkers van de FCCU area een noodplan uitgewerkt 

dat, mocht het nodig zijn, er een organisatie paraat is om een vervroegde zogenaamde 

'chirurgische' TAR uit te voeren. Jan heeft samen met zijn team geweldig hard gewerkt aan 

het opzetten van een structuur en een lijst van werkzaamheden. Zelfs contracten met onze 

huisaannemers zijn voorbereid. De strategie achter dit noodplan is, dat zodra blijkt dat zo'n 

soort 'medische' operatie noodzakelijk is, reparaties worden uitgevoerd die het mogelijk 

maken met alle units door te draaien tot de herfst van 2006. Mocht de unit uit bedrijf moeten, 

dan is men er nu klaar voor. 

 

 

Tank 102 is vrij van water 

 

In februari dit jaar waren er uit zowel Hoek van Holland als Oostvoorne, stankklachten over 

Nerefco. Onderzoek toonde aan dat een van de oorzaken de aanvoer was van een zeer slechte 

kwaliteit afvalwater. De stoffen in dat water, waaronder waterstofsulfide en mercaptanen, 

veroorzaakten stank tijdens het zuiveren in de bioplant. Waterstofsulfide is een gas waar 

iedereen wel eens van gehoord heeft: het stinkt naar rotte eieren. Uit nader onderzoek volgde 

dat deze stank werd veroorzaakt door een deelstroom afkomstig uit opslagtank 105. In deze 

tank bevond zich ruwe olie met op de bodem een laag water van zeer slechte kwaliteit. Verder 

verwerken van deze stroom in de bioplant zou zeker voor meer stankklachten uit de omgeving 

geleid hebben. 

 

Besloten werd het water uit de voedingstank van de bioplant en tank 105 te verpompen naar 

tank 102. Na verpomping bevond zich in die tank 22.000 m3 vervuild water. Een projectteam 

werd opgericht om de mogelijkheden van verwerking te onderzoeken. Dit team werd 

gevormd door medewerkers uit Oil Movement, Optimisation, Productie, het Laboratorium, 

Process en Nalco.  

Het afvoeren van deze hoeveelheid vervuild water naar een externe verwerker zou 360.000 

euro kosten. Een alternatief moest gezocht worden. Op het laboratorium werden met 

medewerking van Nalco diverse proeven uitgevoerd, waaronder het neutraliseren van de stank 

met behulp van het toevoegen van chemicaliën en het mengen met ruwe olie. Als goed 

alternatief voor het verwerken van dit afvalwater buiten de raffinaderij, kwam het extraheren 

met ruwe olie naar voren. Door het mengen van het water met ruwe olie ging een groot 

gedeelte van de verontreiniging over naar de ruwe olie waardoor het water als het ware 

gezuiverd werd.  

Door de afdeling Productie werd tank 03 beschikbaar gesteld om de extractie uit te voeren. 

Per keer werd en hoeveelheden van ongeveer 3000 m3 water naar tank 03 verpompt waar het 

met ongeveer 12.000 m3 ruwe olie gemengd werd. Na het mengen en uitzakken werd het 

water verpompt naar tank 88, een voedingstank voor de afvalwaterzuivering. Tenslotte werd 

het water vanuit tank 88 voor verwerking naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie 

verpompt. Dit alles onder constante bewaking van de kwaliteit van de diverse 

afvalwaterstromen. Deze operatie is diverse malen herhaald met als eindresultaat dat tank 102 

en tank 03 vrij van water zijn. Een sterk staaltje van vakmanschap wat alleen maar bereikt kon 

worden door nauwe samenwerking en inzet van de genoemde afdelingen en de firma Nalco.  
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De kop is er (voor de verandering nu eens bijna als laatste) af 
  

Woensdag 7 juli rond kwart voor 11 was het dan zover. Na enige voorbereiding werd de oude 

crude toren gesloopt. Als eerste werd de grote en brede dampleiding los gemaakt en werd 

deze van de toren getakeld en vervolgens, eenmaal op de grond aangekomen, in stukken 

gebrand.  

Nadat de afval resten van de pijp waren opgeruimd, was het tijd om de toren te onthoofden. 

De top werd losgebrand van de rest van de toren. Ook die werd vast gemaakt aan een van de 

hijskranen, en vervolgens naar beneden getakeld. Op de grond aangekomen was het een hele 

klus om de top uit elkaar te halen en verder te gaan met de overgebleven toren resten. De 

gehele dag, de avond en zelfs een stuk van de nacht is men met de sloop bezig geweest. De 

overige onderdelen van de CDU 2 kwamen daarna aan de beurt. 

De bouw van de 200-unit is in 1963 gestart als onderdeel van de Foster Wheeler Units.  

In 1967 zijn de units in bedrijf genomen. Het complex bestond uit: 

 

- Crude-unit 1 en 2 

- Cat. Reformer 

- LPG unit 

- Hydrofiner 1 

- Amine unit met zwavelplant. 

- Utilities 

 

Crude unit 1 is in het verleden al gesloopt en de bijbehorende DHT is omgebouwd tot 

hydrofiner 2. De DHT van crude 2 is ook gesloopt en op die plaats is de Benzeen unit 

gebouwd. De zwavelplant zal er op korte termijn ook aan moeten geloven. 
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Verbeterde operatie Visbreaker unit 
 

In de afgelopen jaren heeft de operatie van de Visbreaker gezorgd voor veel hoofdbrekens. Zo 

waren er de nodige productieonderbrekingen en periodes waarin off-spec product werd 

afgelopen. De problemen deden zich vooral voor op de volgende terreinen: 

  

1.   Flooding in de Main Fractionator waardoor de visbroken gasoil off-spec raakte.  

2. Versnelde cokesafzetting in de fornuispijpen waardoor de fornuizen vaker gedecoked 

moesten worden.  

3.  Cokes-afzetting in warmtewisselaars, waardoor deze regelmatig schoongemaakt moesten 

worden . 

 

In de afgelopen twee jaar is onderzoek gedaan naar deze verschijnselen, op basis waarvan een 

aantal maatregelen is genomen.  

 

Inspecties van de schotels van de Visbreaker Main Fractionator tijdens de turnaround, maar 

ook diverse schoonmaakacties tijdens decokes, wezen uit dat de flooding verschijnselen 

werden veroorzaakt door de afzetting van coke in de waszone van de kolom. In mei 2003 zijn 

daarom twee schotels provisorisch aangepast, waarna in januari van dit jaar de schotels zijn 

vervangen door een ander type. Al sinds mei 2003 hebben zich geen flooding verschijnselen 

meer voorgedaan, waardoor alle gasolie door GOH 2 verwerkt kon worden. Daarnaast is 

tijdens de decoke van juni dit jaar voor het eerst de toren niet geopend voor een 

schoonmaakactie. Op jaarbasis worden de voordelen van deze aanpassing geschat op 275 

duizend dollar. Hierbij is het down graden van gasolie tijdens flooding niet meegenomen. 

  

In de afgelopen jaren is ook telkens sprake geweest van versnelde toename van de 

skintemperatuur van een of meer coils in de fornuizen van de Visbreaker. Daarnaast moesten 

als gevolg van vervuiling, regelmatig warmtewisselaars worden schoongemaakt, soms tot wel 

vier keer per jaar. Als gevolg hiervan moesten de fornuizen relatief vaak worden gedecoked. 

Naast de directe kosten die hiermee gemoeid zijn, heeft dit tot productieverlies geleid. Om dit 

fenomeen te onderdrukken is tijdens de decoke in juni een aantal acties ondernomen:  

 

• Decoke door middel van pigging in plaats van spallen en afbranden.  

• Afstellen van de branders in de fornuizen.  

• Opstarten van een chemicaliën injectieprogramma. 

  

Het decoken door middel van pigging heeft als grote voordeel, dat de cokesafzetting veel 

grondiger wordt verwijderd. Daarnaast wordt ten opzichten van de conventionele methode 

enige tijdwinst geboekt. 

Het afstellen van de branders had tot doel, te voorkomen dat delen van de fornuizen 

oververhit zouden raken waardoor versneld cokes zou opbouwen. Nerefco gaat er echter van 

uit dat de grootste winst is geboekt met het opstarten van een anti-foultant chemicaliën 

injectieprogramma. Sinds de decoke worden op een tweetal plaatsen chemicaliën geïnjecteerd 

die tot doel hebben, de vorming van coke-deeltjes af te remmen en te voorkomen dat deze 

neerslaan. 

  

De resultaten zijn tot nu toe boven verwachting. De afzetting van coke in de fornuispijpen en 

daarmee de stijging van de skintemperaturen is veel geringer dan voorheen, waardoor de unit 

minder vaak uit bedrijf hoeft voor decoke. Ook de vervuiling van de warmtewisselaars is 

sterk verminderd waardoor deze minder vaak gereinigd hoeven te worden. Door de geringere 



 - 15 - 

vervuiling is men in staat om de Visbreaker dieper te laten kraken, waardoor de omzetting in 

de unit is toegenomen met 1 tot 1.5 procent. Alleen al de hogere conversie leidt tot een 

jaarlijkse vergroting van de productopbrengst met ca. 5 miljoen dollar, op basis van de 

huidige productprijzen. 

 

Waste reductie door Neutralisatie van Spent Caustic 
 

Caustic is een nabehandelingsproduct waarmee de laatste restjes zwavelverbindingen worden 

verwijderd uit diverse productiestromen waaruit de zwavel is verwijderd.  De spent caustic 

die daarna overblijft, mag niet zonder meer in de afvalstromen terecht komen.  Dat moet eerst 

geneutraliseerd worden.  Daarna kan de reststroom via de bioplant verwijderd worden. 

Nerefco liet dit neutraliseren eerst extern doen, maar doet dat nu zelf.  

 

De Spent Caustic Neutralisatie unit is er gekomen door het toepassen van een goed idee. Op 

de FCCU area wordt veel spent caustic geproduceerd dat als waste (afval) moet worden 

afgevoerd. Het idee was om in een drum op CDU4 die niet meer gebruikt wordt, de spent 

caustic te neutraliseren.  Begin 2002 is deze unit in gebruik genomen wat echter niet zonder 

problemen verliep. Er bleken nogal wat aanpassingen noodzakelijk waardoor slechts enkele 

batches gerealiseerd konden worden. Daarbij kwam dat tijdens de TA van de CDU4 in 2003 

niet met de neutralisatieplant kon worden gewerkt. 

 

Nadat de neutralisatiedrum was geopend voor inspectie zijn er aanpassingen gemaakt om 

vervuiling van de circulatiepomp te voorkomen. Ook is het controlepaneel en de PLC 

(computer) besturing aangepast. De afgelopen 3 maanden is er continu spent caustic 

geneutraliseerd; het ritme komt er nu echt in. Tijdens deze periode is er geen spent caustic 

meer afgevoerd waardoor de afvoerkosten van  € 150 per ton kon worden bespaard. Inmiddels 

zijn er meer dan 25 batches geneutraliseerd. Dat komt neer op een reductie van wastekosten 

van ca. € 320.000. 

 

 

RoPaRun 2004/2005 
 

De 13e editie van de RoPaRun was een bijzondere, met primeurs, records en behaalde 

doelstellingen. Voor het eerst werd er van Parijs naar Rotterdam gelopen. Wie dacht met het 

omdraaien van de routebeschrijving de zaak geregeld te hebben, kwam bedrogen uit. De 

wereld ziet er vanuit de andere kant echt anders uit. In plaats van puur op vijf jaar ervaring te 

vertrouwen, investeerde het Nerefco Team veel tijd en energie in het verkennen van de route 

van zuid naar noord. Die inspanning werd beloond met een nagenoeg foutloze RoPaRun. 

 

In de opbrengst eindrangschikking staat het Nerefco Team al jaren bovenin, met als hoogste 

klassering een 4e plek. Na in 2003 te zijn "afgezakt" naar een 13e positie, werd voor 2004 de 

doelstelling gesteld op "Terug in de Top Tien".  

 

Met een bedrag van € 35.000,- werd een 7e plek bereikt en de gestelde doelstelling 

ruimschoots gehaald. Het Nerefco Team leverde daarmee weer een belangrijke bijdrage aan 

het nieuwe totale opbrengst record voor 2004, namelijk € 2.601.609,-. 

 

Het Nerefco team hoopt op deze manier nog lang een constante factor te zijn in de 

inkomstenbron van de Stichting RoPaRun. 
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Bij BP heeft ook de directie geen eigen plek 
 

Bron: Rotterdams Dagblad 

 

In het gloednieuwe gebouw Braingate, dat over de weg een poort vormt naar bedrijvenpark 

Rivium in Capelle aan den IJssel, hebben de driehonderd werknemers van BP Nederland eind 

augustus hun werkplek ingenomen. De 250 mensen die gewend waren naar het kantoor aan de 

Westblaak te gaan, waren al twee maanden eerder verhuisd. Net als de 25 medewerkers van 

een BP vestiging in Den Haag. In november verhuizen de personeelsleden van een kleiner 

onderkomen in Amsterdam naar het nieuwe pand. 

 

"We zijn sinds september, oktober vorig jaar bezig geweest met het zoeken naar een nieuw 

hoofdkantoor. De huurcontracten liepen af en dat was een moment waarop je je afvraagt 

welke plaats ligt het meest voor de hand voor nieuwe huisvesting," zegt Ton van der Werf, 

regionaal manager van Noord- en Zuid-Europa van BP 'global property management & 

sevices'. 

"We hebben veertig kantoren in de Randstad bekeken en vonden Braingate de meest gechikte 

plek" legt hij uit. "We zochten een mogelijkheid om een door BP ontwikkeld kantoorconcept 

toe te passen, op basis van ruime verdiepingen waar zo´n 130 mensen bij elkaar kunnen 

zitten." BP heeft als uitgangspunt voor de inrichting van een kantoor dat in één open 

transparante ruimte wordt samengewerkt. "Niemand heeft zijn eigen plek, zelfs de directie 

niet. Het hele gebouw is draadloos, dus vrijwel iedereen kan zijn laptop overal gebruiken. In 

onze ´business lounge´ kunnen onze gasten terecht als ze willen werken." 

Volgens Van der Werf wordt in Nederland nog steeds de voorkeur gegeven aan privé-

kantoren en kantoren voor teams van drie, vier, vijf, zes mensen. BP heeft in Braingate de 

beschikking over tweeëneenhalve verdieping, de achtste, de zevende en een halve zesde 

verdieping. Er is een fitnessruimte en een restaurant waar de menu´s regelmatig wisselen. Op 

elke verdieping zijn geluiddichte spreekkamers, een keukentje met koelkast en magnetron, 

een café of een koffiehoek met zitjes waar werknemers kunnen overleggen of vergaderen. 

"Dat is gedaan om de openheid van de ruimte te compenseren," legt Van der Werf uit. 
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Het BP hoofdkantoor is duurzaam ingericht. Alle materialen, van het tapijt tot en met het 

meubilair, kunnen hergebruikt worden. Het oude kantoormeubilair is geschonken aan scholen, 

sportclubs en muziekverenigingen in de naaste omgeving, omdat BP zich als bedrijf 

maatschappelijk betrokken voelt bij zijn omgeving. 

 
 

8.  Overstappen 

 

Door John Van Der Aa 

 

Mijn ouders gingen eens naar een concert in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp. We 

woonden in Rotterdam-Zuid, dichtbij een halte van lijn negen, dus daarmee begon de reis. Er 

moest worden overgestapt op lijn drie, die naar Blijdorp ging. Bij station Beurs aangekomen, 

merkte mijn vader op, dat lijn drie direct achter lijn negen stond, dus er werd vlot overgestapt. 

Zodoende schoot het lekker op. Toen de tram de Stationsweg in plaats van de Schieweg 

opging, bleek bij informatie dat ze nog steeds in lijn negen zaten. Ze waren overgestapt naar 

de bijwagen. 

Ik heb ze nog wat bruiner gebakken. Omtrent mijn zeventiende levensjaar werkte ik bij een 

bekend havenbedrijf in Rotterdam-Zuid. Die zaak had nog echte zakkenwassers en 

zakkennaaiers. Het was mijn eerste job. Ik moest nota's maken voor reparaties van retour 

ontvangen juten zakken; het werd duurder naarmate er meer genaaid moest worden. Ze 

hadden ook een sleperswagen met een paard dat Bertus heette. 

Op een maandagmorgen werd ik bij de directeur ontboden. De man was weduwnaar, ergens in 

de zestig. Hij vertelde, dat hij een afspraak met een dame had, maar daar een reparatie aan 

zijn auto nog niet klaar was, moest ik op de fiets naar station DP. De dame zou om half elf 

aankomen en was herkenbaar aan een wit zakdoekje dat zij in haar hand zou houden. Hij 

scheen haar dus nog niet te kennen.  

Ik werd geïnstrueerd om de dame aan te spreken en haar mede te delen, dat de auto van de 

heer P nog niet gereed was. Ik moest haar op lijn zestien zetten naar eindpunt Oudedijk. Hij 

zou haar daar met de auto afhalen. 

Daar ik te voet naar mijn werk ging, moest ik voor de rit naar het station gebruik maken van 

de fiets van de procuratiehouder, die uitermate lang was. Dat bleek ook toen ik het mij ter 

beschikking gestelde rijwiel bekeek. Het zadel zat dermate hoog, dat ik de pedalen in de 

onderste stand slechts 

met mijn tenen kon 

bereiken. Daar geen 

gereedschap voorhanden 

was en gehaast moest 

worden om op tijd bij het 

station te zijn, begaf ik 

mij al zagend op weg. 

Luttele minuten voor 

half elf posteerde ik mij 

op het Stationsplein. De 

treinen reden toen nog 

op tijd en om even over 

half elf kwam een keurig 



 - 18 - 

oud dametje met een wit zakdoekje naar buiten. Ik informeerde of zij de dame was, die door 

de heer P zou worden afgehaald. Ze keek me wat vreemd aan, opende haar tas, haalde er twee 

zwarte blikken voorwerpen uit en schoof deze inelkaar. Het dunne uiteinde ervan stak ze in 

haar oor en schreeuwde "wat is er jongeman". Ik riep mijn boodschap in het horentje. Ze 

schrok ervan en zei dat ik niet zo hoefde te schreeuwen. 

Toen lijn zestien na enige tijd aankwam, hielp ik haar bij het instappen en zei, dat ze tot het 

eindpunt moest blijven zitten. Toen de tram wegreed zag ik te laat, dat deze niet naar de 

Oudedijk, maar naar het Marconiplein ging. Ik pakte de fiets, die er gelukkig nog stond, en 

ging achter de tram aan. 

Toen de tram tenslotte bij het Marconiplein arriveerde, moest iedereen uitstappen. De tram 

maakte een rondje via een zijstraat en stopte aan de andere kant van de Mathenesserweg. Ik 

had de dame bij het uitstappen geholpen; ze leek het niet vreemd te vinden dat ik ook aan het 

eindpunt aanwezig was. Ik stak met haar de weg over en zei in haar otofoon, dat ik had 

vergeten te zeggen dat ze nog moest overstappen. Vervolgens hielp ik haar in dezelfde tram, 

met opnieuw de boodschap dat ze tot het eindpunt moest blijven zitten. De conducteur keek 

wat vreemd op toen hij haar weer zag. Ik legde uit, dat ze van buiten kwam en zo graag in de 

tram zat. 

De oude heer, die op de Oudedijk op haar wachtte, moet hebben gedacht "waar blijft dat mens 

toch!" En op de zaak vroeg men zich af waar ik zo lang bleef. Toen ik het tenslotte op de 

afdeling opbiechtte is er langdurig gelachen. 

Maar dank zij de fiets heb ik de rest van de week pijn aan mijn gevoelige delen gehad. 

 

 

 

 

 

Dubbel Dick. 

 

Als ik voor de spiegel sta, 

beloof ik dat ik lijnen ga. 

 

Mijn spiegelbeeld en ik 

zijn allebei te dik. 

 

Dick Dunn 
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De afsluiter 
 

Rob van Breda schreef op de achterflap van het voormalig Nerefco blad “Tussen de 
leidingen”, de geestige uitsmijter met de toepasselijke naam “De afsluiter”. In zijn niet 
zoetsappige en gewild positieve stukjes liet Rob de goede verstaander de stemming 
op het bedrijf proeven. De stukjes werden om hun oprechtheid en geestigheid door 
de lezers bijzonder gewaardeerd. Jammer dat we na het uitblijven van het 
raffinaderijblad met die onuitspreekbare lange naam ook Rob zijn kijk op de zaak een 
tijdje hebben moeten missen. 
 
Dit bracht de redactie van “Seconer-nieuws” er toe, (overigens ook een naam als een 
spraakgebrek) om Rob te vragen of hij soms tijd en zin had om voor de 
gepensioneerden eens een stukje op maat te snijden. Zoals we verwacht hadden 
sprak Rob kort: “Ik heb geen tijd, maar ik doe het toch”.  
 
Onderstaand het resultaat. 
 

 

 

9.  Een (te) grote schoonmaak 
 

Je gaat je zolder of schuur eens flink opruimen en zet de rommel lekker bij het grof vuil want 

je hebt het toch niet meer nodig (denk je). Een week later kom je tot ontdekking dat je die 

spullen opeens hard nodig hebt. Spijt als haren op je hoofd natuurlijk, maar er is niks meer 

aan te doen. Dit is overigens de wet van Murphy, die zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat als je 

een boterham met boter op de grond laat vallen, dat deze met de boterkant op de grond komt, 

alltijd! Deze wet geldt overal, dus ook in het bedrijfsleven. En dus ook bij Nerefco. 

 

Alleen ging het bij ons niet over weggegooide spullen want die kun je gewoon weer kopen. 

Nee, het ging in dit geval over ervaren medewerkers. Velen van u hebben als gevolg van de 

reorganisatie het bedrijf verlaten. En dat terwijl we jullie eigenlijk helemaal niet konden 

missen. In het begin werd dat nog niet zo goed gemerkt maar nadat er ook nog wat mensen 

door “natuurlijk” verloop waren vertrokken, bemerkten wij als achterblijvers dat er opeens 

een gigantische hoeveelheid kennis en ervaring was verdwenen die op geen enkele manier 

meer was te compenseren. Geen pensioengat maar een kennisgat dat met elke gepensioneerde 

groter werd! (We hebben er nog een lintje omheen gespannen zodat niemand er in kon 

vallen.) 

 

Zeg weet jij hoe dat ging met dat ding? ……. Welk ding?........ O..dat!......,  nee weet ik niks 

van dat deed Willem altijd maar die moest toen weg. Vraag Piet eens misschien……. o nee 

die is nu ook met pensioen, enzovoort. 

 

Zo hebben we aardig wat afgetobd in de afgelopen jaren. Nu gloort er weer wat licht aan het 

eind van de tunnel (nee, géén trein!) Uiteindelijk zijn we nu weer jong bloed aan gaan nemen. 

Vorig jaar 60 man en dit jaar ook zo iets. Nieuwe schone meest onbevlekte zieltjes die 

groepsgewijs op de eerste van de maand binnenkomen. Onbevlekt van ziel maar ook zonder 
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ervaring. Het liefst hebben we mensen van 20 jaar oud met 15 jaar ervaring, maar die zijn 

nogal schaars. Opleiden, trainen, studeren, rouleren dus. Dat moet allemaal gaan gebeuren 

voordat het zulke kanjers worden zoals u en ik vroeger ook waren. We hebben hier nog een 

lange weg te gaan want ook in de komende jaren blijft de uitstroom van oud- en instroom van 

jong bloed flink doorgaan. 

 

We profileren ons vaak als de jongste Raffinaderij van Nederland. Als het zo een tijdje 

doorgaat zijn we dat ook nog in de letterlijke zin. We moeten de nieuwe bezetting ook de 

kennis en ervaring gaan bijbrengen om mee te kunnen komen in een steeds hardere omgeving 

waar geen ruimte meer is voor zwakke broeders. Maar met al dat verse jonge bloed moet dat 

toch kunnen. Goed opvoeden dus, want daar heb je later veel plezier aan zoals u ook wel 

weet. Ik hoop daar binnenkort ook een bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren want per 1 

januari 2005 ga ik weer de trainingen coördineren voor EMS, de nieuwe naam voor 

Maintenance. 

 

Vriendelijke groeten 

Rob van Breda 
 

 

10.  Olie, Olie en nog eens Olie (deel 15) 
 

Avonturiers 

U kunt zich de naam van “Kolonel Drake” nog wel herinneren. Zijn succes had al snel een oil 

rush” tot gevolg waardoor Pennsylvanië werd overstroomd door gelukzoekers en speculanten. 

Door die avonturiers werden heel veel éénmans ondernemingen en bedrijven opgezet voor het 

boren en produceren van aardolie, maar ook voor het transport, de distributie en de verkoop. 

De gevolgen bleven niet uit. In 1861 was er in de Verenigde Staten al een overproductie en 

een scherpe crisis op de aardoliemarkt, die werd afgewisseld door tijden van stormachtige 

ontwikkelingen en hoge prijzen. Aan deze chaos kwam een einde toen men binnen een aantal 

bedrijven tot een behoorlijke integratie van de productie “van put tot pomp” wist te komen. 

 

Rockefeller 

In 1863 verscheen John Davidson Rockefeller (1839-1937) ten tonele die dat jaar de firma 

Andrews, Clark  and Company stichtte. Zij waren makelaars en commissionairs, voor wie het 

raffineren van aardolie een nevenbedrijf werd. In 1868 was Rockefeller directeur van ’s 

werelds grootste maatschappij voor het raffineren van aardolie, genaamd Rockefeller, 

Andrews and Flagler. Hij ging uit van de gedachte dat de handelingen in de 

aardolieverwerking, in zo weinig mogelijk handen moesten zijn. Hij wilde de industrie van 

“put tot pomp” organiseren. In januari 1870 zette hij zijn firma om in The Standard Oil of 

Ohio en begon een felle oorlog met de talloze zwak georganiseerde ondernemers. In 1874 

beheerste hij de helft van de Pennsylvaanse olieproductie 

 

Pijpleidingen 

De strijd ging nu om een sneller en goedkoper transport van de aardolie en het vervoer van de 

producten naar de verbruikers en de havens aan de oostkust, van waaruit de export naar 

Europa plaats vond. Rockefeller en zijn bondgenoten, die toen vochten met middelen die zeer 

gebruikelijk waren, maar nu zonder enige twijfel zouden worden afgekeurd, grepen naar de 

pijpleidingen als wapen tegen de hoge spoorweg tarieven. Pijpleidingen waren toen in de 

Verenigde Staten al een tiental jaren in gebruik. De eerste houten pijpleiding van 1861 was 

zes mijl lang. Deze voldeed overigens niet, de leiding was te zwak en te nauw. In 1865 
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bouwde Samuel van Sickle, hij was van Nederlands afkomst en heette eigenlijk Sikkel, een 

twee duims leiding van Oil Creek naar het Miller Farm spoorweg station. Per dag werd door 

deze leiding 120 ton olie gepompt. Dit gebeurde met twee stoompompen die bij het 

beginstation een druk onder hielden van 14 atmosfeer. De transportkosten per vat werden 

hierdoor terug gebracht van $ 3 tot 5 naar $ 1,25. 

In 1874 werd de Baltimore Ohio pijpleiding tot Chicago voltooid, maar de meeste olie werd 

nog steeds door de spoorwegen vervoerd. De Tidewater Pipeline Company voltooide in 1879 

een zes duims smeedijzeren pijpleiding met een lengte van 100 mijl, waarmee dat jaar de 

eerste olie van Rixford naar Williamsport over de Alleghany Mountans werd verpompt. In 

1888 werd deze leiding doorgetrokken naar de raffinaderij van Bayonne bij New York. 

 

Sherman Act 

De tegenstanders van Rockefeller probeerden zich aan de greep van Standard Oil te 

onttrekken door in 1877 de Petroleum Producers Union op te richten. In 1882 had 

Rockefeller de Standard Trust opgericht. Dit had tot gevolg dat er van alle kanten druk werd 

uitgeoefend op de regering om deze trust te verbieden. Het gevolg was dat de Sherman Act in 

1890 de trust onwettig verklaarde. Rockefeller werd hierdoor gedwongen zijn Standard Trust 

in 1892 weer te ontbinden. Hij was van mening dat hij de Amerikaanse petroleumindustrie 

had gered van de Russische exporteurs van lampolie. Het gunstige effect was dat er een aantal 

krachtige maatschappijen van “put tot pomp “ zijn ontstaan, zoals de Pure Oil Bedrijf (1895) 

die evenals de Standard oil company of New Yersey (1897) lampolie naar Europa exporteerde. 

In die tijd ging drie kwart van de Amerikaanse lampolie-export naar Europa, de markt in het 

Verre Oosten werd aan de Russen overgelaten.  

 

Nico ter Horst 

 
 

11.  Mag het iets méér zijn ? 
 

“ Dat is handig!” dacht ik zo’n 15 jaar geleden toen ik bij een BP pomp ging tanken. Aan de 

pilaar bij de vulslang zat een houdertje geplakt waar je plastic handschoentjes uit kon trekken. 

“Geen benzine- of gasolielucht meer aan je vingers” dacht ik. Een geur die meer dan een 

halve dag blijft plakken. “Dat is iets voor in het laboratorium” dacht ik direct, want onze 

laboranten werken 24 uur per dag met plakkerige zwarte stookolie, met gasolie of stinkende 

producten die je zelfs na drie dagen nog ruikt. 

 

Kwantumkorting   

    
De proefzending van enige pakjes van 

deze handschoentjes werd door de 

labwerkers enthousiast ontvangen en al 

spoedig werd besloten deze 

handbescherming ook in de toekomst te 

blijven gebruiken. Het verbruik was 

ongeveer tien pakjes in de week en ik 

dacht: “Laat ik in verband met de 

kwantumkorting maar voor een half jaar 

tegelijk inslaan. Ze nemen niet veel 

plaats   in   en   een  voorraadje  is  altijd       Wim Spijkhoven 
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 prettig.” Dus bestel ik bij onze afdeling Inkoop via het elektronische ordersysteem, indertijd 

TRAMS geheten, 25 weken x 10 pakjes = 250 pakjes handschoenen. 

 

Vijftig jaar voorraad 

Voor mij was dit dagelijks routinewerk. Ik dacht al lang niet meer aan die bestelling, totdat ik 

zo’n drie weken later van een monsterophaalronde van de fabriek in mijn kantoor 

terrugkeerde. Daar stond een jongeman van een bezorgdienst, de gang naast de ingang van 

mijn kantoor vol dozen te stapelen. Hij was inmiddels al tot een hoogte van anderhalve meter 

gevorderd. “Wat is hier aan de hand!” dacht en riep ik want de pakketjes die voor het 

laboratorium worden afgeleverd zijn meestal gering in aantal en klein van omvang. Ik vroeg 

de bezorger of hij wel aan het goede adres was. “Ik heb een bestelling plastic handschoentjes 

voor Spijkhoven” antwoordde hij beleefd. “Maar man dit is genoeg voor heel Nederland” zei 

ik geschrokken. “Sorry dat de aflevering wat later dan afgesproken komt, meneer” zei de 

bezorger, “maar de fabriek heeft moeten overwerken om aan uw vraag te kunnen voldoen”. 

“Stop maar met uitladen” zeg ik terwijl het opkomende rood me tot onder mijn 

veiligheidshelm kleurt. “Kijkt u maar op mijn pakbon” zegt de jongeman rustig.  Daar staat 

inderdaad het getal 250 met daarachter ‘packs’. “Ik wil maar 250 van die pakjes met 

handschoentjes die ik ook als proefzending heb ontvangen” zeg ik, niet goed wetend wat ik 

met de situatie aan moet. “Dit artikel wordt in dozen van 100 pakjes geleverd meneer” zegt de 

leverancier als vanzelfsprekend. “Dan heb ik dus 25.000 pakjes besteld” zeg ik in paniek, 

“Dat is 100 keer teveel. Hier staat dus niet voor een half jaar maar voor 50 jaar voorraad, dat 

is tot het jaar 2040. “Nee hoor meneer er staat nog een deel in de wagen” antwoordde de 

bezorger droog. 
 

Packs 

In tegenstelling tot de toegestroomde nieuwsgierigen uit het laboratorium en de postkamer, 

moest ik helemaal niet lachen. “Hoe red ik mij hier uit” of  “Hoe vertel ik het mijn baas” 

waren mijn directe zorgen. “Een computer denkt nou eenmaal niet na Wim,” sprak: “Inkoop” 

gelaten, toen ik hun assistentie had ingeroepen om deze plastic vloedgolf te keren. De 

computer had  mijn omschrijving “pakjes”  zelfstandig in “packs” veranderd en zo werd mijn 

bestelling ineens honderd maal groter. De leverancier is uiteindelijk weer met 99% van de 

bestelling naar de fabriek teruggekeerd. Met zo’n onverwachte buffervoorraad kon de 

fabrikant wel 14 dagen op vakantie. 

Toen de bestelwagen de raffinaderijpoort uitreed dacht ik in een flits: “Zou dit laboratorium in 

2040 eigenlijk nog wel bestaan?” 
 

Wim Spijkhoven. 

 

Variatie op een thema 
 

Een man vond een fles in de zee, maakte hem open en “floep!” er verscheen een 

geest die hem drie wensen liet doen. 
 

Hij wenste een miljoen en “floep!” er was een miljoen. 
 

Hij wenste een grote auto en “floep!” daar was een grote auto. 
 

Hij wenste dat hij onweerstaanbaar zou zijn voor iedere vrouw en “floep!” hij 

veranderde in een doos chocola. 
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FAMILIE 

 

Wie komt daar uit de kroeg, zo scheef ? 

Zeker weer mijn volle neef. 

Drinken is zijn liefste sport, 

Zodat mijn neef steeds voller wordt. 

 

 

BEI 

 

De aambei kan de mens veel plagen, 

De pijn is moeilijk te verdragen. 

Met de aardbei daartegen, is niets aan de hand. 

Zodat men in Amerika of Engeland, 

Geen zalf voor strawberries moet vragen. 

 

 

VIS 

 

In het water slinken zak en penis. 

Dat doet mijn libido verdriet. 

Bij de vis, die niet van steen is, 

Ziet men zulke zakken niet. 

 

 

LANGE BROEK 

 

Een dikke dame uit Buiksloot, 

Toonde nooit haar benen bloot. 

Dat deed ze voor geen goud, 

Want één was er van hout. 

En mooier dan haar eigen poot. 

 

 

John Van Der Aa 
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13.  Mooi hè ?! 
 

“Mooi hè!” roept mijn schoonzus op een markt in Thailand als ze aan haar man een glanzend 

overhemd in Oosterse kleuren laat zien. Deze vakantiereis naar Thailand verloopt heel wat 

comfortabeler dan de avontuurlijke reis naar Kenia van vorige keer. Zo ontmoetten ze vorig 

jaar in dit Afrikaanse safariland, na uren afzien in een terreinwagen, een paar luie leeuwen. 

Maar als dan door een foutje van de kok, geheel onverwacht, de diarree sneller gaat lopen dan 

het plaatselijk jachtluipaard, schenkt het avontuur niet meer de verwachte vreugde. 

 

In Thailand lag dat anders. Daar viel voor mijn familie veel moois te zien. De verkoopsters op 

de markt waren vaak mooier dan de kunstvoorwerpen die ze je probeerden te slijten. Mijn 

zwager wist vaak niet waar hij ‘t eerst kijken moest, vertelde hij met heimwee in zijn stem. 

Mijn schoonzus had uiteraard meer aandacht voor de exotische stoffen of gouden voorwerpen 

in de diverse kramen op de markt. Verrast riep ze dan opgetogen naar haar man “Mooi hè?”  

 

Als zijn oog weer eens verrast werd echode mijn zwager dezelfde uitroep in het zangerige 

Rotterdams terug. De “Mooi hè’s” waren als het ware niet van de Thaise lucht. Het was het 

echtpaar wél opgevallen dat de vrouwen en vooral de meisjes achter de marktkraampjes 

giechelig reageerden op hun spontane uitroepen van bewondering. De kersverse Thailand 

touristen begrepen niet zo goed wat de oorzaak was van de door hen opgewekte gêne bij de 

verkoopsters. 

 

Een jonge Thai hielp hen uit de droom. Hij sprak mijn zwager aan en adviseerde hem dat 

specifieke Thaise woord beter niet meer zo luid uit te spreken. “Welk Thais woord” vroeg 

mijn familie verbaasd? Ik bedoel het woord: “Mooi hè” sprak hij zacht. Dat betekent bij ons 

SCHAAMHAAR. Schaamtevol bedankten ze de jongeman en veranderde hun uitdrukking per 

direct in “Prachtig hè?”  

 

Van diezelfde markt brachten de vakantiereizigers een prachtige Thaise pyjama voor me mee. 

Terwijl ik het uitgepakte souvenir aan mijn vrouw laat zien roep ik enthousiast “Mooi hè!” 

 

Piet van Kessel 

 
Even miljonair 
 

Mijn moeder is in 1921 geboren. De crisistijd van de dertiger jaren heeft zuinigheid als 

een genetische eigenschap in haar wezen verankerd. Ook nu het Chevron-pensioen van 

mijn vader haar enige royaliteit toestaat, draait ze nog iedere Euro twee keer om. 
 

"Je moet een spaarcentje achter de hand hebben voor ‘Je weet maar nooit’” is haar 

Credo. 

"Als u nou eens een miljoen won wat zou u dan doen?" lok ik haar uit de tent. 

 “Dan zou ik een Limosine aanschaffen inclusief een chauffeur met witte handschoenen”, 

antwoordt ze onverwacht decadent. 
 

Met haar mee dromend vraag ik: "Waarheen zou u zich dan laten  brengen?". 

"Nou eh ……….. naar de Aldi". 
 

Anneke van Kessel-Pak 
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14.  Personalia 
  

  

 Met Nerflex   :  Juli 2004 C. van Everdingen 

    E. le Noble  

       

   Augustus 2004 M.A. Osephius 

    H. Brongers 

    J.H. Lieben  

 

   September 2004 Q. van Dijke 

    G.J.M. Kamperman 

 

   Oktober 2004 A. Boshoven 

 

   November 2004 P. Neleman 
 

 

 Met Pensioen : Augustus 2004 J.A.H. Meskers   

 

  September 2004 W. Boer 

   H. van Veltum 

 

  Oktober 2004 R.J.M. Sandbergen 

   J. van der Bijl 

   P.J. van der Gaag 

 

 

 Overleden: 19 september 2004, H. de Jong 

   
 

 

 

 

 

Het leven wordt vóóruit geleefd en achteraf bekeken. 
 

● 
 

Verdriet is het bewijs van verloren geluk. 
 

● 
 

Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist. 

 
Piet van Kessel 
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Contact adressen 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Aad van Biezen 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Kerklaan 136 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  2912 CL  

 0181 632418   0181 217203   Nieuwerkerk a/d Yssel 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@hetnet.nl  0180 314432 

 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 bsroos@hetnet.nl      010 4851692 

         th.eijkman@hetnet.nl 

 

 

Piet Bout   Huib Marsman  Piet van Kessel  

 Redactie Seconer-nieuws IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws

 Hoefweg 4a   redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80 

 3233 LG Oostvoorne  Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  

 0181 482927   4325 BW Renesse  010 5016851 

BoutPietK@hetnet.nl  0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net 

    marsman@zeelandnet.nl     

 

 

      

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN 

 

 Ad van ‘t Zelfde  C.A. de Wolf 

Telefoon 0181 250389  Doorgeven van mutaties 

Postbus 1033    Telefoon 0181 250357 

3180 AA Rozenburg  Postbus 1033 

ZelfdeAH@BP.COM  3180 AA Rozenburg 

 

  

 

 HUISBEZOEK  
 

Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 
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