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Record aantal deelnemers

Tiende Seconer Reünie succes
De ervaring heeft geleerd dat deelnemers aan de Seconer reünie niet graag te laat komen. Met die
ervaring als achtergrond stond het ontvangstcomité bestaande uit Nico ter Horst, Piet Timmers en Bas
Roos al rond de klok van half vier klaar om de eerste deelnemers te verwelkomen. En inderdaad, lang
voor het geplande tijdstip van inscheping, namelijk vier uur, had het grootste deel van de 255
deelnemers zich al aan boord van de Raderstoomboot “De Majesteit” gemeld. Nou ja, behalve die
twee echtparen dan, die belden dat ze met pech op de Haringvlietdam stonden. Pogingen om hen in
Vlaardingen alsnog aan boord te krijgen mislukten helaas. Los van deze vier pechvogels was het
record aantal deelnemers dan ook lang voor het tijdstip van vertrek aan boord, zodat klokslag half vijf
de trossen konden worden losgemaakt.
Direct na het van wal gaan van “De Majesteit” wordt het gezelschap welkom geheten door de gastheer
van het schip. Hij schetst daarbij een beeld van de route die we gaan varen. “Met de afgaande stroom
mee, varen we de Nieuwe Waterweg af, richting Hoek van Holland” aldus onze gastheer, die
vervolgens uitlegt dat we ter hoogte van Hoek van Holland de doorsteek zullen maken naar de
Europoort, waarna we via het Beerkanaal richting Spijkenisse zullen varen om via de Oude Maas weer
op de Nieuwe Waterweg uit te komen. Ondertussen waren er natuurlijk al heel wat handen geschud en
nieuwtjes uitgewisseld. Dat we deze dag te maken zouden krijgen met een bijzonder attente en
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correcte bediening en met consumpties van hoge kwaliteit werd al snel duidelijk. Direct nadat men een
plaatsje had gevonden werden er drankjes en hapjes geserveerd, iets wat zich de gehele verdere reis
zou voordoen. “De Majesteit” staat bekend om het prachtige buffet dat gedurende de reis wordt
geserveerd. Ter hoogte van Maassluis werden we door de gastheer uitgenodigd om het buffet dat ons
te wachten stond te komen aanschouwen. En inderdaad, als een wonder verrijst er uit de bodem van
het schip een prachtig rond buffet voorzien van de heerlijkste gerechten, met in het midden de koks die
ons later zullen bedienen.
Nog nagenietend van het rijk voorziene buffet passeren we Hoek
van Holland waar we de doorsteek maken naar de Europoort. Op
dat moment neemt de Refinery Manager van de BP Raffinaderij,
de heer Willem Arie Kuijl, de microfoon ter hand. Hij is samen
met Manager HR&O, mevrouw Lydia Velthuis, onze gast en
maakt van de gelegenheid gebruik ons bij te praten over de vele
projecten die op dit moment in uitvoering zijn. Met
onmiskenbare trots vertelt hij bijvoorbeeld over de nieuwe
Naphta Hydrotreater die onlangs met veel succes is opgestart.
Hij noemt het een geweldige milestone voor de raffinaderij en
benadrukt dat het de uitkomst is van het vele harde werken van
alle mensen die bij het project direct of indirect betrokken
waren. Inmiddels varen we in het Beerkanaal en passeren de
raffinaderij. Ter begroeting bedient de kapitein op dat moment
de stoomfluit, waardoor de heer Kuijl zijn betoog voor even
moet onderbreken.
Na Spijkenisse achter ons te hebben gelaten komen we weer uit op de Nieuwe Maas. We worden op
dat moment door onze gastheer uitgenodigd om te komen genieten van het wel voorziene dessert
buffet. Je moet er wel even voor de in de rij staan, maar van de nood een deugd makend, maak je dan
een praatje met degene die op dat moment naast je staat en daar is de reünie uiteindelijk toch voor
bedoeld. Dat er heel wat valt bij te praten op zo’n dag bleek ook deze keer weer. Gedurende de gehele
tocht werd er van de ene naar de andere salon geflaneerd want je moest die ene collega die je al zo’n
tijd niet had gezien toch even gedag gaan zeggen. En zo werd het weer voor de tiende keer een
Seconer reünie om niet snel te vergeten.
Helaas moet worden vastgesteld dat we ook deze keer weer een aantal bekende gezichten hebben
moeten missen. Het onvermijdelijke doet zich nu eenmaal voor dat we soms te maken krijgen met
ziekte of nog erger. We zullen hen die ons zijn ontvallen niet snel vergeten.

Raderstoomboot “De Majesteit” met aan boord de Seconer Reünie, passeert de
BP Raffinaderij met op de achtergrond de Maasvlakte.
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Pensioenfonds BP Raffinaderij

Door Piet Houtman
Pensioenrechten en -overzichten

In de vorige uitgave van Seconer-nieuws noemde ik al de problemen met de pensioenadministratie en de binnen het pensioenfondsbestuur genomen acties om de problemen op
korte termijn op te lossen. Dat heeft inderdaad succes gehad. Er is hard aan gewerkt en de
problemen zijn vrijwel, op een enkel detail na, opgelost. De verwachting is dat nu vanaf
oktober begonnen kan worden met versturen van correcte pensioenoverzichten. Vóór het
einde van dit jaar staat dan alles weer netjes op de rails en kunnen we ervan uitgaan dat de
administratie van pensioenrechten helemaal up-to-date is. Voorzover u dus nog steeds zit te
wachten op een pensioenoverzicht (vanaf 2006 niet meer verstrekt): het komt er zeer
binnenkort aan!
Door de problemen in de administratie kan het zijn dat een aantal mensen te veel pensioen
hebben ontvangen. Daarbij is in het pensioenfondsbestuur besloten dat in deze gevallen het
pensioen wordt bijgesteld tot de bedragen waar men recht op heeft, maar dat het teveel
betaalde niet zal worden teruggevorderd. Het gaat in al deze gevallen om “goeder trouw”, met
andere woorden, de te veel betaalde bedragen zijn van dien aard dat de ontvanger niet kon
weten dat hij of zij te veel pensioen ontving. Voorzover nu bekend, zijn er geen gevallen
waarbij te weinig pensioen is betaald ten opzichte van de pensioenrechten.
Indexaties

In de media heeft u het al regelmatig kunnen lezen: de financiële markten maken zulke heftige
tijden door dat een aantal pensioenfondsen dit jaar niet zal kunnen indexeren. Ons fonds heeft
per 1 juli nog een indexatie kunnen toekennen van 1,4 % (70 %) maar ook op dit moment ziet
de aandelenmarkt er bij voortduring niet goed uit en dat is zorgelijk voor de nabije toekomst.
In de vorige Seconer-nieuws heb ik al uitgelegd dat niet toegekende indexaties over een
periode van vijf jaar gelukkig alsnog kunnen worden gerepareerd als de omstandigheden
(opbrengst van beleggingen) weer gunstiger zijn.
Veel pensioenfondsen kampen door de financiële misère ook met een te lage dekkingsgraad
(de verhouding tussen de aanwezige financiële fondsen en de pensioenverplichtingen)
waardoor niet kan worden geïndexeerd. Bij ons fonds (en ook dat van BP Nederland) geldt
echter dat de dekkingsgraad geen rol speelt bij indexering. Mocht de dekkingsgraad te laag
worden terwijl het fondsrendement wel indexering toe staat, dan neemt BP de kosten van de
indexering op zich en wordt dus toch geïndexeerd. Om diverse praktische redenen is besloten
de indexatiedatum vanaf 2009 naar voren te halen en per 1 april te indexeren (in plaats van
per 1 juli). De verdere details voor de uitvoering van deze verschuiving moeten nog worden
uitgewerkt. U krijgt daarover nog afzonderlijk bericht van het pensioenfonds.
BP pensioenfonds

Sinds de raffinaderij weer 100% BP is lijkt het niet zo logisch op langere termijn in Nederland
twee gescheiden en naar verhouding kleine BP pensioenfondsen in stand te houden. Zo
worden er om te beginnen veel dubbele kosten gemaakt. Het ligt dan ook in de verwachting
dat de twee fondsen op termijn in elkaar zullen worden geschoven. Ook een stuk simpeler
voor de pensioenontvangers in verband met de inhoudingen inkomstenbelasting en
ziektekostenverzekering! Maar dit is nog even toekomstmuziek, een concreet plan is er nog
niet.
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4. Met de PV op reis
Bezoek aan Brugge, de compacte grachtenstad
Door Piet Bout
blijkt dat Ulvenhout de eerste bestemming is. We
komen daar rond negen uur aan. Recht tegenover de
mooie kerk bevindt zich Restaurant ‘De Harmonie’
waar ons koffie met vlaai wordt aangeboden.

Er hangt een bewolkte hemel boven de BP
raffinaderij in Europoort wanneer zaterdagmorgen
6 september de eerste deelnemers aan de door
Wim Coolen van de PV georganiseerde busreis
naar Brugge zich melden. Wat opvalt is dat velen
gewapend zijn met een paraplu en voorzien van
regenbestendige kleding. Er wordt kennelijk
rekening gehouden met ongezellig weer. “Good
old Wim” staat ons, uiteraard vergezeld van zijn
vrouw, aan de BP poort op te wachten, wanneer
zoals gepland, om tien voor acht de bus van
“Snelle Vliet” zich aandient. Aan het stuur een
gezicht dat me, uit de tijd dat ik nog dagelijks met
de personeelsbus naar Pernis werd gebracht (en
natuurlijk ook terug), bekend voorkomt. De goede
man stelt zich voor als “Piet” en blijkt tijdens de
reis, over voor mij onbekende talenten te
beschikken. Hij zal zich ontpoppen als een ware
conferencier. Door het winderige en bewolkte
weer zoekt een ieder snel een leuk plekje op in de
bus, zodat ook nu weer geheel volgens planning,
onze reis klokslag acht uur kan beginnen.
Overigens zal de hele dag blijken dat de reis is
georganiseerd door iemand die van ‘plannen’ zijn
beroep heeft gemaakt.

Aangesterkt door de pittige kopjes koffie en de
heerlijke traktatie vervolgen we onze reis richting
Belgische grens. Onderweg geeft Piet een
verhandeling over de geschiedenis van het land, aan
het slot waarvan hij vaststelt, dat bij het verscheiden
van koning Boudewijn, de laatste echte Belg is
gestorven. Bij het passeren van de grens heet
chauffeur Piet ons namens het gehele Belgische
vorstenhuis welkom in het land van Vlaanderen
waar, alweer volgens Piet, begonia’s worden
geteeld op van de Drentse hei afkomstige humus.
Al rijdend worden we op de volgende bestemming
voorbereid, namelijk Brugge, de mooie compacte
grachtenstad in het noordwesten van België. De
chauffeur blijkt niet alleen op kundige wijze een bus
te kunnen besturen, maar beschikt ook over veel
feitenkennis. Zo vertelt hij ons dat Brugge ongeveer
120.000 inwoners telt, waarvan zo’n 20.000 in het
historisch centrum. Brugge leeft van toerisme aldus
Piet. En als je de binnenstad ziet, begrijp je waarom.

De bus heeft amper de A15 bereikt of chauffeur
Piet neemt de microfoon ter hand om ons op
gepaste wijze welkom te heten. En dat veiligheid
niet alleen op de raffinaderij een actueel
onderwerp is, blijkt wanneer hij in een
gepassioneerde presentatie, alle ins- en outs van
een veilig en behaaglijk verblijf in een bus uit de
doeken doet. Daarna wordt ons in het kort het
programma voor deze dag uitgelegd, waarbij

Naar blijkt heeft Piet zich terdege op de reis
voorbereid want hij heeft er voor gezorgd dat er
voor een ieder een plattegrond van de stad
beschikbaar is. Aan de hand van dat kaartje legt hij
uit wat er zoal te zien is in het historische centrum
van de stad. Hij noemt de vele kerken,
monumentale panden en kleine en grote pleinen.
Ook mooi zijn de diverse toegangspoorten rondom
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het oude centrum. En dan zijn er nog de reien, het
Belgische woord voor grachten, aldus Piet. Door
de hele stad kun je er langs wandelen en op
terrasjes zitten. Het is de reden dat Brugge, ooit
een internationale havenstad, het Venetië van het
Noorden genoemd wordt. De eyecatcher van
Brugge is de Onze Lieve Vrouwekerk. De toren
van deze kerk is maar liefst 122 meter hoog. Het
is het hoogste bakstenen gebouw ter wereld.
Verder zijn de pleinen de Grote Markt, waar de
83 meter hoge Belfort staat en de Burg met het
Stadhuis. Aldus voorbereid op een bezoek aan
deze prachtige en auto luwe stad, wordt de bus
geparkeerd op het speciaal daarvoor aangelegde
terrein aan de rand van de stad. En of het speciaal
voor ons is geregeld, de zon probeert zich
langzaam een weg te banen door het brekende
wolkendek, de temperatuur stijgt, net als de
stemming.

Bijzondere indruk maakt vooral de brug die uit drie
perioden van de Brugse geschiedenis dateert.
Duidelijk komt daarbij de door de eeuwen heen
veranderende bouwtechniek naar voren.
Na afloop van de rondvaart, het loopt dan tegen drie
uur, wordt een ieder vrijgelaten om de stad op eigen
gelegenheid verder te bekijken. We krijgen het
uitdrukkelijke verzoek van de reisleiding om er voor
te zorgen dat de bus om half vijf weer kan
vertrekken. Moe van het slenteren neemt iedereen
keurig op tijd weer plaats in de bus voor de
volgende etappe met als bestemming het Brabantse
Hoogerheide waar in Restaurant “Familyland” een
diner op ons staat te wachten. Onderweg passeren
we het plaatsje Ossendrecht waar tot schrik van
onze chauffeur bij verschillende woningen een bord
staat met daarop de aankondiging: “VADER te
koop”. In de bus wordt daarop gesuggereerd dat
deze plaats kennelijk niet over een bejaardenhuis
beschikt. En Bob, die deel uitmaakt van het
gezelschap, is op zoek naar de legerplaats waar hij
in 1953 twee maanden als rekruut heeft gelogeerd.
Maar ja, tijden en dorpen veranderen, zo ook
Ossendrecht.
Ook weer geheel volgens plan arriveren we rond
half zeven in de avond bij “Familyland”, waar de
dames van de bediening al staan te wachten. We
laten ons de maaltijd en de voor eigen rekening
genoten drankjes goed smaken en zijn daarmee in
staat om de laatste etappe van de dag te volbrengen.
Eenmaal in de bus neemt Wim Coolen de
microfoon ter hand en dankt een ieder voor de
prettige samenwerking, in het bijzonder de
chauffeur.
Nadat ook Piet een soort dagsluiting heeft
uitgesproken zet hij een CD op met meezingers,
vertolkt door André van Duin. En wat blijkt, er
schijnt een flink aantal koorleden in de bus te zitten.
Zo komt er een vrolijk einde aan een bijzonder
geslaagde dag waarvoor een welgemeend
dankwoord aan het adres van Wim Coolen en de PV
van BPRR op z’n plaats is.

Inmiddels staat de klok op
twaalf uur en begint bij een
ieder de maag zich te roeren.
Dat is uiteraard door onze
planner voorzien, we gaan
namelijk te voet op zoek naar
de historische Huisbrouwerij
“De Halve Maan” waar het
bier ‘Brugse Zot’ vandaan
komt. Het enige bier dat nog in Brugge zelf wordt
gebrouwen. Vroeger werd er ook het bier ‘Straffe
Hendrik’ gebrouwen. Je vindt de brouwerij aan
het Walplein, in het historische centrum. Al sinds
1564 zit er een brouwerij in het pand aan het
Walplein. Het blijkt echter, dat je er naast bier
drinken, ook lekker kunt eten, want er wordt ons
een heerlijk ‘Plattelandsbuffet’ aangeboden. Op
gedisciplineerde wijze wordt er, tafel voor tafel
gebruik gemaakt van het rijk voorziene buffet
waar we door twee lieftallige Belgische dames
keurig worden bediend.
Het mooie van een stad als Brugge is dat je haar
op twee manieren kunt beleven. Namelijk al
wandelend langs de grachten, in dit geval leien
genoemd, en varend op de leien. Deze middag
worden we in de gelegenheid gesteld om de stad
van beide kanten te bezien. Direct na de lunch
wandelt de groep op z’n gemak naar de aanleg
plaats van de rondvaartboot die voor onze groep
is gereserveerd. Er wacht ons een rondvaart
voorzien van deskundig commentaar van
ongeveer dertig minuten. Het blijkt inderdaad een
bijzondere ervaring om de historisch panden en
bruggen vanaf het water in je op te nemen.
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5.

Aad van Staveren
personeelsnummer 18 (BPRN)
Aad van Staveren is één van de pioniers van de BP raffinaderij. Hij was
er ook bij toen de FCCU werd opgestart, de MTBE enz. Deze BP-er
van het eerste uur heeft in zijn 32-jarig dienstverband op verschillende
locaties van de fabriek of op administratieve afdelingen gewerkt.
Hierdoor is Aad voor een hele generatie BP-ers en Nerefcanen een
Bekende Persoonlijkheid geworden.

Door Piet van Kessel
Een beste stuurman aan de wal

Het leven van Aad van Staveren kent een avontuurlijk maritiem verleden en dat is tot op de
dag van vandaag nog steeds goed aan hem te merken. “Natuurlijk is het niet vreemd dat mijn
jaren als stuurman op een van de grootste sleepboten ter wereld zoveel indruk op me heeft
achter gelaten” zegt Aad. “In de eerste plaats was ik toen jong en in de tweede plaats werd de
assistentie van een Oceaansleper pas ingeroepen als de nood net zo hoog was als de golven.”
Na zijn pensionering heeft Aad het ‘schepen spotten’ ontdekt, een hobby die hij met vele
internetvrienden over de hele wereld deelt. Ze maken foto’s van grote- of bijzondere schepen
en rubriceren deze afbeeldingen dan in hun PC. “Mijn bijzondere belangstelling gaat
vanzelfsprekend uit naar het wereldarsenaal aan sleepboten” zegt de ex stuurman terwijl hij
naar een ingelijste foto van de Hudson wijst.
“Deze oude sleper is gelukkig voor de
sloophamer gered” zegt Aad opgeruimd “En
ze ligt nu in volle glorie in de haven van
Maassluis, niet ver van het Sleepvaartmuseum. Aad had beloofd om voor
Seconer-nieuws eens een bezoekje te
brengen aan de monding van de Waterweg
en daar te laten zien wat hij zoal aan
schepen fotografeert. De Citroën van de
‘schepenspotter’ kende de weg onderhand
zelf al, zodat de bestuurder uitgebreid over
de plasticfabriek, ertsoverslag en de
energiecentrale kon vertellen. Voor de
bouwput van de LNG aanlanding van Joop
Jonkers nog even gestopt voor een foto bij
het persbericht elders in dit blad.
Maasvlakte

Vanuit Rockanje was het toch nog 25 kilometer om aan het uiterste puntje van de Maasvlakte,
de monding van de Nieuwe Waterweg, te komen. Van onder de windmolens op de kop van
de dijk wijst Aad naar een in de verte naderend containerschip. Voor mij was het een
blauwige vlek op de Noordzee. Maar voor Aad betrof het de nadering van een goeie kennis
die hij in lange tijd niet had gezien. “Ik denk dat ik het al weet” riep hij, zijn fototoestel zo ver
mogelijk uitzoomend. “Ja hoor het is de Sealand Michigan van rederij Maersk. Een Engelse
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Aad in z’n element, aan de oever van de Nieuwe Waterweg.

hobbygenoot die ik via Internet heb leren kennen woont aan de monding van de Humber”
vertelt Aad in de luwte van de auto, want het waait hard. “Elk jaar komt hij een paar dagen
logeren en is dan niet meer van deze plaats weg te slaan”. Ondertussen is de naderende
containerreus al een paar maal digitaal gefotografeerd. “Die Engelse ‘spotter’ vindt het aan de
monding van de Waterweg met een bijna onafgebroken stroom aan komende en gaande
zeeschepen ‘really exciting’ en dat ben ik helemaal met hem eens. Thuis zet ik de foto-oogst
op mijn PC en rubriceer ze dan naar type of een paar andere kenmerken. Met mijn
internetvrienden wisselen we foto’s maar ook ervaringen uit, want ‘spotters’ hebben bijna
allemaal gevaren.
Overschie

“Ik ben nog van voor de oorlog” begint Aad te vertellen nu we weer in Rockanje aan de koffie
zitten. “Op 14-10-1938 geboren betekent dat ik dit jaar een Kroonjaar te vieren heb. Ondanks
de gevaren tijdens de oorlog, en later op zee en de LPG unit niet te vergeten en nog later wat
‘muitende lichaamscellen’ besta ik nog steeds! Ik denk dat ik een beschermengeltje boven me
heb hangen, dat niet altijd even goed oplet. Dat zit in de familie denk ik, want die engel van
mijn Oma van vaders kant, keek net even de andere kant op toen ze na een visite weer naar
huis keerde. Toen ze ondanks het onweer, met haar paraplu in haar rechter hand, toch maar
van onder de spoorbrug over de Schie naar huis keerde, sloeg de bliksem vol in op haar
‘bliksemafleider’ zo vertelde mijn moeder steeds in tranen. Op de plaats van de inslag is
alleen nog een linker handschoen en een schoen teruggevonden.
De oorlog heeft ons gezin veel sorus gebracht, voortdurend zwervend van de ene opvang naar
de andere tot we eindelijk een woning in Rotterdam-Zuid op Bloemhof kregen toegewezen.
Vanaf dat moment kreeg het leven weer vaste grond onder de voeten. De ULO hield me vier
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jaar van de straat en leerde me fluitend wiskunde en handelsrekenen. Twee tienen op mijn
examenlijst! Over mijn talenknobbel wil ik het maar niet hebben, dat lukte voor geen meter,
toch ben ik niet “Deslyctisch”. Gek hè.”
Sleepdienst

“Mijn neef voer op een sleepboot van Leen Smit in Maassluis” vervolgt Aad. “Dat wilde ik
nou ook zo graag, gewoon na mijn Ulo-examen grote reizen maken…. ‘Ga toch bij de
waterpolitie in Rotterdam’ zei mijn moeder steeds, daar kan je toch ook varen. Ze wilde
natuurlijk een oogje in het zeil houden want ik was toen pas 16 jaar. Het heeft niet geholpen
want het was augustus 1955 dat ik met nog twee schoolverlaters van 17 jaar in Hoek van
Holland aan boord van de sleepboot Maas stapte. Na drie maanden ben ik overgestapt op de
befaamde zeesleper ‘De Rode Zee’ die me onverwacht negen maanden van huis hield. Dat
werd afzien en veel erger dan ik had verwacht. De winterstormen en diepvrieskou bliezen
iedere zeemansromantiek uit m’n jekker. Dat baantje bij de rivierpolitie leek me toen zo gek
nog niet. Tijdens een storm op die reis rolde bij Kaap Skagen de ankerketting van onze
Deense sleep onverwacht in zijn volle lengte uit de boeg. De ouwe slooptanker met
bestemming Bilbao lag nu ook letterlijk, muurvast verankerd. Op eigen kracht kon de sleep
zijn anker niet meer lichten doordat alle stoomfaciliteiten en elektriciteit al waren stilgelegd.
Daar er ook geen gereedschap meer op het sloopschip aanwezig was, beval de kapitein ons
om met een sloep en zes roeiers een cilinder met acetyleengas en zuurstof, aan boord van de
sleep te gaan brengen. We hadden als opdracht daarmee de lange ankerketting los te branden.
Er was ook een motorsloep aan boord maar de kapitein was zo zuinig op zijn speeltje dat hij
ons onder onmenselijke omstandigheden aan de riemen zette. We waren met z’n zessen zo
nietig op de ruige zee dat ik bijna zeker wist dat het fout ging aflopen. U raadt het al, toch
heelhuids terug op De Rode Zee. Het zal ’t Engeltje wel weer geweest zijn.
Vier jaar lang heb ik op deze sleepboot schepen in nood geholpen en drijvende kranen over de
wereldzeeën gesleept. Eind 1956 heb ik zelfs met ‘De Gele Zee’ meegeholpen de
scheepswrakken uit het Suezkanaal te slepen die tijdens het Egyptisch Engels/Frans conflict
met Nasser, de toenmalige Egyptische dictator, waren lekgeschoten.”
Weer naar school

“Na deze praktijkjaren volgden weer theoriejaren, want in februari 1959 ging ik voor twee
jaar naar de Hogere Zeevaartschool aan de Pieter de Hooghweg in Rotterdam. Twee jaar
zeevaartschool plus drie jaar varen leverde me vrijstelling voor Militaire dienst op. Deze
schooltijd werd afgesloten met
twee examens binnen veertien
dagen. Het eerste examen
maakte me stuurman 3e rang en
het tweede examen verschafte
me het diploma van Stuurman
Grote Zeesleepvaart. Het eerste
examen verliep niet helemaal
vlekkeloos, dat kwam zo: Het
EHBO gedeelte van het examen
werd afgenomen door een
beetje deftig doende mevrouw
van in de dertig. Na een paar
vragen over de bloedsomloop
zei ze ineens ferm: ‘En nu de
praktijk, wat doe je als ik
bijvoorbeeld een slagaderlijke
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bloeding in mijn lies zou hebben?’ Ik dacht: Zou ze nou echt verwachten dat ik mijn duim in
haar liesstreek zet? Als het niet zo is schopt ze me de zaal uit! Wat een dilemma.
‘Ondertussen ben ik wél doodgebloed’ sprak de patiënt teleurgesteld en schoof haar stoel
weer onder tafel en noteerde een dikke 4 achter mijn naam. ‘Gezakt’, dacht ik nog maar het
herexamen veertien dagen later leverde me een 7 op. Dit keer geen kruisverhoor”
Kapitein Riet

“Bij ons ‘Op Zuid’
was
indertijd
de
slogan ‘Leer dansen
bij Jansen maar ga ’t
vinden bij dansschool
van der Linden.’ Er
zit veel waarheid in
dit gezegde want op
deze dansschool in de
Gaesbeekstraat
hebben mijn vrouw
Riet en ik elkaar
gevonden.
Die zeebenen van mij
konden aardig dansen
en Riet versierde een
stuurman en werd zelf
kapitein
op
de
huwelijksboot.” Aad en Riet trouwden op 29 mei 1962 en kregen drie kinderen, zoon Martin,
dochter Silvia en zoon Michel. “Toen mijn verplichte vaartijd voor de dienstplichtontheffing
erop zat, heb ik werk aan de wal gezocht. Mijn baantje bij de Nieuwe Matex als tankmeter
heeft niet lang geduurd want een meningsverschil over gewerkte overuren bracht me weer
terug naar zee. De sleepboot ‘Titan’ van rederij Wijsmuller lag altijd vertrekgereed in de
haven van IJmuiden. Het werkschema op de sleper was één week aan boord één week thuis
enz. Niet ideaal maar wel beter dan negen maanden van huis.”
BP in zicht…

“Toch weer terug aan de wal na een sollicitatie bij een olieraffinaderij in aanbouw, BPRN
genaamd. De heer Versteeg van personeelszaken heeft me toen voor 32 jaar gecontracteerd.
Onzin natuurlijk want niemand wist dat personeelslid nummer 18 tot zijn vervroegd pensioen
zou blijven. Op 2 januari 1967 stond ik met nog 16 man aan de ingang van een raffinaderij in
aanbouw. Over drie en een halve maand zou de 200/400 unit worden opgestart terwijl wij nog
aan de opleiding tot operator moesten beginnen. Het voorwerk was in de voorafgaande
maanden al verricht in de vorm van het vertalen en aanpassen van manuals en
instruktiebladen voor de units.
Versteeg had voor dit doel ervaren Headoperators en toekomstige shiftsupervisors
aangetrokken. Huib Marsman, Fred Oostenbroek, Wim van Heest, Theo de Jong, Rob en John
Purvis, Chiel Briers, Andries van Opstal, Tjeerd de Haan en Henk van der Schans
produceerden een onafgebroken stroom stencils met nieuw instructiemateriaal. Iedere nieuwe
werkdag lagen er weer stencils in keurige stapeltjes naast elkaar op de tafels van het lokaal en
iedere ochtend liepen de aspirant operators in ganzenpas rondjes om de tafel, van ieder stapel
een bladzijde nemend, totdat er weer een boekwerk compleet was en aaneen geniet kon
worden. Op deze wijze hebben we voor onszelf en voor de grote groep die in februari zou
komen ongeveer tachtig instructieboeken samengesteld.”

11

Theorie in de praktijk

“Over twee maanden zouden de ‘Utilities’ al worden opgestart, de plant was nagenoeg gereed
en met de boeken in de hand kon je buiten de loop van de leidingen en het proces gaan
volgen. Zo hebben we ons de theorie van de toekomstige praktijk aangeleerd. Het eerste
equipement dat in gebruik werd genomen was het koelwatersysteem. Vervolgens lucht- en
stoomsysteem, waarna de gasolie werd aangevoerd om de leidingen te spoelen. Afijn, eind
februari begin maart 1967 begonnen we al shift te lopen, samen met de mensen van
Werkspoor/Wescon. Nadat alle utilities waren opgestart kwam half april het grote moment
van de opstart van de 200/400 unit. Spannend hoor, voor iedereen, maar ook vermoeiend
omdat we waren overgegaan naar ploegendiensten van 12 uur op en 12 uur af. De opstart van
de eerste olieraffinaderij op de zandvlakte van Europoort is nagenoeg vlekkeloos verlopen.
Ondanks de korte opleiding en geringe praktijkervaring van de leerlingoperators was de
200/400 toch binnen veertien dagen op specificatie. Vervolgens werden de resterende units
opgestart want in juli van het jaar 1967 was minister Joseph Luns besteld om de BP
raffinaderij officieel te openen. Later heb ik de ceremonie nog op de film gezien want op de
dag van de opening was ik vrij.”
Het spannendste moment bij BP

“Het was zo’n drie à vier maanden na de opstart dat ik voor ’t eerst in de controlekamer voor
het controleboard werd geplaatst. Driekwart jaar ervoor had ik nog nooit een raffinaderij van
nabij gezien en nu werd ik al achter het roer gezet, als processtuurman aan de wal. Na alles
wat ik in mijn leven had meegemaakt was dit echt mijn spannendste tijd. Ik had nog nooit met
instrumenten gewerkt en werd nu geacht de units rustig te runnen. Wanneer ik bedacht wat er
allemaal mis kon gaan brak het klamme zweet me uit. Het was zoals gezegd een bijzonder
intensieve periode die veel indruk heeft gemaakt. Mijn eerste promotie in oktober tot Operator
zal ik niet gauw vergeten. Twee jaar later volgde Headoperator en Acting Shiftsupervisor.
Gedurende mijn 32 jaren op de raffinaderij heb ik een bescheiden olieraffinaderij zien
uitgroeien tot de grootste raffinaderij van Europa en dat is niet niks. Met de bouw van twee
identieke units CDU3 en CDU4 in 1971 en 1974 zou de doorzet vervijfvoudigen. Wist u
trouwens dat CDU 4 gedurende het eerste anderhalf jaar van zijn bestaan exclusief voor Shell
zou gaan produceren? In verband met de overproductie door de oliecrisis heeft Shell toen
noodgedwongen het contract moeten afkopen waarna CDU3 en CDU4 op halve doorzet zijn
gaan draaien.
Met de komst van de FCCU uitbreiding ging ik met elf collega’s op Alkylatiecursus bij SIBP
in Antwerpen. We werkten gewoon met de Vlaams sprekende operators mee om in de
praktijk vertrouwd te raken met de omgang met het gevaarlijke Watersof fluoride (HF). Ook
werken met gasturbines zat in mijn pakket. Daarvoor bezocht ik de vrij schoolse en intensieve
opleiding bij DOW Chemical, die aan mij goed was besteed. Vanuit de aantekeningen die ik
tijdens de cursus bij DOW maakte en de eigen ervaringen, heb ik een Algemeen Werkboek
‘Het omgaan met een gasturbine’ voor mijzelf en opvolgers geschreven. Dit werkboek is in
de praktijk steeds gebruikt en heeft, naar ik meen, zelfs een plaatsje bij training gekregen. Ik
ben daar in alle bescheidenheid best trots op”, aldus Aad.
Een medische zoektocht

Overschakelend op een ander onderwerp zegt Aad: “Tot 1987 was ik nooit ziek, het aantal
ziekteverzuimdagen waren op de vingers van één hand te tellen. Plotseling kreeg ik
verschijnselen van pijn en vermoeidheid door een onbekende oorzaak. Ik kon gewoon mijn
werk niet meer aan, zeer ongewoon voor iemand die altijd fluitend naar zijn werk ging.
Tijdens mijn ‘onverklaarbaar’ ziek zijn kreeg ik licht administratief werk bij
Productieplanning ‘Daily Apportioment’. Door de afleiding bij Andy Smit, Rob Loonen en
Anneriek Aarsen vergat ik soms de pijnen die af en aan gingen. De medische zoektocht bracht
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me zelfs bij het Instituut voor Oorlogstrauma’s. Erik Franken, de bedrijfsarts, wist namelijk
dat ik als kind in de oorlog wel eens een trein vol passagiers aan flarden had zien schieten met
veel slachtoffers die dood uit de kapotte vensters naar buiten hingen. Misschien zat het
probleem wel tussen de oren, was de gedachte. Ondertussen liep ik op de zaak ook nog eens
met zo’n genante steunkraag rond, waardoor mijn kwakkelgezondheid voor de omgeving nog
eens benadrukt werd. Daar ik mijn kwaal geen naam kon geven werd er wel eens
gesuggereerd dat ik zou simuleren, ook dat deed pijn. Toen ik op een ochtend weer eens zó
moe wakker werd dat ik ten einde raad maar weer naar mijn huisarts stapte, vertelde hij dat ie
net was teruggekeerd van een studiebijeenkomst waar het verschijnsel ‘Slaap apneu’ werd
behandeld. Slaap-apneu is een kwaal waarbij tijdens de slaap, de ademhaling soms langer dan
een minuut stokt. Zuurstof tekort in hersenen en organen is het gevolg, zeker als de
ademhaling het vele malen per uur laat afweten. Een beademingsapparaat tijdens de slaapuren
was voor mij en mijn vrouw natuurlijk wel even wennen maar het bleek wél de oplossing. Ik
ben mijn huisarts nog steeds dankbaar voor zijn juiste diagnose. Korte tijd later verdween de
pijn en de vermoeidheid! Na vijf jaar tobben was ik gelukkig weer de ouwe Aad. Eind goed al
goed, zullen we maar zeggen.
Toen zojuist het woord ‘simuleren’ viel, schoot me ineens te binnen dat ik ook nog drie
maanden bij training heb gewerkt aan de Processimulator. De raffinaderij had voor
aankomende operators een soort computerspel aangeschaft waarop je het spelletje ‘Unit
besturen’ kon spelen. In tegenstelling tot de werkelijkheid kon je in dit geval na een stomme
fout zonder gelazer met je baas gewoon weer opnieuw beginnen. Ik weet niet of er met dat
simulatieprogramma nog veel geoefend is, voor mij kwam die in ieder geval te laat. Nadat de
Simulator geïnstalleerd was ben ik weer teruggekeerd naar de Cracker, een plek in de praktijk
waar ik me tussen de collega’s altijd thuis heb gevoeld.”
Groeten van Aad van Staveren.

Nard Vernet, Flip van der Windt, Aad van Staveren en Huib Marsman worden door Refinery
Manager John Martin voorgesteld aan BP directeur Drake, die begin jaren zeventig van de
vorige eeuw een bezoek bracht aan de raffinaderij in Europoort.
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6.

LATIJN IN DE KROEG
Bij genot van jenever en bier
Is het de visser die ons boeit.
Want zijn karper is een dier,
Dat ook na de dood nog groeit.
KAT EN HOND
Ik laat mijn boxer uit en zij haar hondje,
Dat net als't vrouwtje wiebelt met het kontje.
Als ik met haar over hondjes smoes,
Zijn mijn gedachten bij haar poes.
ROYAL HORSE SHOW
Daar rijdt de koning op zijn paard.
Zijn maintenee rijdt mede.
Hij heeft te linker zij zijn zwaard
En te rechterzij de schede.
FEMINISME
Dank zij het geslachtelijk gedonder,
Ga ik geloven in een wonder.
De emancipatie van de vrouw
Verstrekt mij wat ik zo graag wou:
Zij ligt nu boven en ik onder.
BIOSCOOP
Een film, zo kruidig en zo dol,
Maakt dat zij haar rem verliest.
Want door't gelach en van de lol,
Heeft ze in mijn hand gepiest.
VERTRAGING
Doe maar rustig met het gas.
De crematie wordt verlaat.
Daar ondanks eerste klas
De stoet nog in de file staat.
© John Van Der Aa
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7.

Het CDU4 Syndroom (deel II)

Door Bas Roos

Voorbereidende herstelwerkzaamheden
Bij het uit bedrijf nemen van CDU4 werd er naar mijn idee als gevolg van bezuinigingen,
onvoldoende rekening gehouden met een mogelijke herstart van de unit in de toekomst. We
begonnen in 1997 onze werkzaamheden voor de restructering van CDU4 dan ook met een
inventarisatie. Al het equipement, zowel het statische, het rotating als het leidingwerk met de
regelkleppen en de elektrische installaties, werd aan een uitvoerige inspectie onderworpen. In
Teroman werden vervolgens de benodigde herstelwerkzaamheden vastgelegd. Het rotating
equipement moest bovendien een upgrading ondergaan om weer aan de laatste eisen te
kunnen voldoen. Ook de hydrofiner reactor moest worden vervangen terwijl de turbine van de
DHT compressor moest worden vervangen door een elektromotor. Op basis van deze
inventarisatie werden de totale kosten voor het project geschat op circa 96 miljoen gulden.
Alliantie

Met de in die tijd aanwezige huisaannemers te weten Stork, Croon, Mourik Cleaning en
BW/IP was overeen gekomen om op basis van het alliantie model de werkzaamheden te gaan
uitvoeren. Dit betekende dat zij mede verantwoordelijk waren voor het definitief vast te
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stellen budget en hierdoor ook de verplichting hadden om elkaar volledig te ondersteunen en
te vertrouwen. Concreet betekende dit dat men het eigenbelang ondergeschikt maakte aan het
algemene belang. Tijdens een voorbereidende bijeenkomst in het Carlton hotel in Spijkenisse
werd van alle vertegenwoordigende deelnemers verwacht dat zij hun kennis zouden inbrengen
en de uitgangspunten van de alliantie zouden onderschrijven.
Na uitvoerige beoordeling van de prescope of work gingen alle partijen akkoord met de
definitieve versie en het daaraan gekoppelde budget van 100 miljoen gulden. Indien tijdens de
uitvoering zou blijken dat er alsnog een onduidelijkheid zou ontstaan bij een aangedragen
reparatie of vervanging dan diende elke partner akkoord te gaan met de extra kosten hiervan.
Uiteindelijk moest dit binnen het afgesproken budget worden gerealiseerd. De kosten voor
extra werk dat volgens elke deelnemer echt niet was te voorzien, werd als een budget
verhogende post geaccepteerd, waardoor het totaal uiteindelijk op 106 miljoen gulden is
uitgekomen.
Gelijktijdig met de aanpak van de CDU4 moest ook de nieuwbouw van de Gasoil Hydrofiner
3, de Zwavel Recovery unit, de Amine Regeneration en een LPG debottlenecking project
worden uitgevoerd. Hiervoor was Raytheon geselecteerd en Fabricom als uitvoerende
organisatie. Al het uit Teroman geïnventariseerde equipement werden één op één
overgebracht in het planning programma Primavera. De verantwoordelijke hoofdaannemers
maakten in samenwerking met Nerefco hierin een gedetailleerde planning.
Kostopvolging

Bij navraag aan John Dewhurst en Nigel Goddard, respectievelijk Project Cost Controller en
Project Manager, of er binnen de BP of de Texaco organisatie een eenduidig cost control
systeem aanwezig was kreeg ik een negatieve reactie. Dit betekende dat ik met het
softwareprogramma Excel een voor dit project ontworpen systeem heb moeten opzetten.
Nerefco en elke aannemer kon binnen dit programma voor zijn eigen organisatie alle kosten
invoeren. Nerefco, in dit geval ondergetekende, kon slechts maandelijks een complete oprol
actie uitvoeren van de gezamenlijke totale kosten. Het betekende ook dat de gemaakte kosten
en prognoses binnen het raffinaderij account programma Coda duidelijk moest zijn. Dit heeft
mij menig zweetuurtje bij Jan Nieuwenhuize gekost.
Teneinde iedereen scherp en
geïnformeerd te houden werd er
regelmatig
veel
aandacht
besteed
aan
training
en
onderling overleg, inclusief
sessies in de kantines met de
mensen in het veld. Vooral
Peter Dijkgraaf was hier heel
goed mee bezig, hij gaf een
ieder
het
gevoel
een
toegevoegde waarde te hebben.
Tijdens
zo’n
bijeenkomst
plaatste een lasser de opmerking
dat dit de eerste keer in zijn
loopbaan was dat de leiding van
een project ook de directe
medewerkers in het veld het
gevoel gaf er bij te horen.
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Logistiek

Om elke discipline in staat te
stellen zijn werk ongestoord
uit te voeren, moesten de
stellingen
boven
de
pompenstraat volledig met
zeilen worden afgesloten. Dit
naar aanleiding van het
gritstralen van de leidingen.
Uiteraard moest diezelfde
pompstraat voor een hijskraan
toegankelijk blijven zodat
pompen, motoren, turbines,
regelkleppen, afsluiters en
dergelijke
getransporteerd
konden worden.
Voorafgaand
waren
de
leidingen van hun isolatie
ontdaan en, voor zo ver
mogelijk door middel van
hameren,
grofweg
op
wanddikte geïnspecteerd. De
verwoestende werking van Under Lagging Corrosie werd hier duidelijk aangetoond. Al snel
bleek dat het economischer zou zijn om alle leidingen en afsluiters met een diameter van 4
inch en kleiner zonder meer te vervangen.
De vervanging van leidingstukken van 6 inch en groter is vooraf op basis van inschatting in
de scope vastgelegd zodat hierover tijdens de uitvoering geen discussie nodig was. Voordat
aan de sloopwerkzaamheden werd begonnen zijn de locaties en de routing van de leidingen
vastgelegd, zodat bij de installatie van de nieuwe leidingen snelle montage mogelijk was. De
te vervangen leidingen werden in een speciaal voor dit doel opgezette loods gemaakt,
gestraald en van een primer laag voorzien. De resterende leidingen van 6 inch en groter
werden na de gritstraal en primer behandeling aan een wanddikte controle onderworpen. Dit
heeft SGS en de afdeling Inspectie een berg werk en een hoop administratie bezorgd.
Fornuizen, ductings en schoorsteen werden waar nodig van nieuwe bemetseling voorzien. De
uitwendige beplating behandeld door gritstralen en schilderen. Ook hier had corrosie en
zwavelrijke stookolie zijn werk gedaan.
Smiley

Ondanks de tijdsdruk en de grote hoeveelheden werk was dit een mooi project, niet in de
laatste plaats dankzij het alliantie principe. De saamhorigheid en bereidheid om gezamenlijk
de problemen op te lossen heeft perfect gewerkt en er voor gezorgd dat het project binnen de
gestelde condities kon worden afgerond. Er was uiteraard ook tijd om te ontspannen en te
lachen. Tegen het einde van de zomer 1997 kwam bij een onderonsje en een kop koffie met
Arie Boerma en Henk v.d. Meer spontaan het idee op om Peter Dijkgraaf, die met vakantie
was, bij zijn terugkomst te begroeten. De Engelse contractor, ingehuurd voor de schoorsteen
reparaties, was bezig de laatste hand te leggen aan de uitwendige zwarte rookband van de
schoorsteen. Wij dachten dat dit een uitgelezen gelegenheid was om aan de oostzijde een
witte smiley op de zwarte rookband te schilderen. De contractor was hier direct voor te porren
en tot op de dag van vandaag is de smiley vanaf de weg zichtbaar.
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ASAP

Er waren echter binnen het management figuren die het een zeer ongepaste actie vonden, met
als gevolg een discussie waarover Peter Dijkgraaf mij het volgende vertelde.
“Ik weet nog dat de schilder bij me kwam zeggen dat ik nog even naar de smily moest
kijken (was toen met grijs tint geverfd), omdat ze daarna nog een laag zwart moesten
doen en de smily zouden "zwart" verven. Daarna zou de stelling aan de top weggehaald
worden. In mijn instinct reactie - zonder verder nadenken - zeg ik tegen die man dat dit
echt niet ging gebeuren, maar dat hij in plaats van zwart, de smily met zuiver wit
opnieuw moest schilderen. Enkele weken later belde Alan Thomas op dat ik met spoed
bij hem moest komen. Ik dacht nog voor de grap ‘zou ik vroegtijdig opslag krijgen’?
Echter, Alan was boos en vroeg welke ‘gek’ die smily had laten schilderen en of we ook
wel aan het gevaar voor het wegverkeer hadden gedacht omdat de smily de aandacht
afleidde. Ik heb toen gezegd dat ik die beslissing had genomen, waarop ik de instructie
kreeg deze asap weg te laten halen. Hierop heb ik gereageerd dat ik helaas in dienst
stond van de CUD4 alliantie (met verantwoordelijkheid voor het totale budget - cost),
dat de stelling aan de top reeds was verwijderd, maar als de partner Nerefco 35.000,gulden (ik weet het exacte bedrag niet meer precies, maar het was in deze orde van
grootte) extra in het budget zou storten, ik graag de smily weg zou halen. Ik werd toen
weggestuurd (kreeg niet eens koffie) met de boodschap dat ‘ik hier meer van zou
horen’. Ondertussen zit ik nog steeds op nadere instructie te wachten..... (dit geeft mij
nu een ‘smile on my face’)”
Aldus Peter Dijkgraaf die, na een periode bij Mourik Services te hebben gewerkt, op 1 juni al
weer drie jaar officieel in dienst is van de raffinaderij. Momenteel vervult hij de functie van
Refinery Teamleader Maintenance.
Feestje

De oplevering is gevierd met een groots feest in het themapark te Waalwijk. Het was gezellig
en werd ondersteund door
alle alliantie partners. Kort
na de oplevering van het
project heeft Peter Dijkgraaf
de overstap gemaakt naar
Mourik
Services,
ik
vermoed om kennis op te
doen binnen de wereld van
de contractor. In 2003 kwam
ik Peter weer op de CDU4
tegen. Ik was uitgenodigd
om nog een keer deel te
nemen aan een Turn Around
en, zoals hij toen zei, ik heb
wat met de CDU4. Nu Peter
weer terug is als R.T.L. van
de afdeling Engineering kan
hij zich inzetten om CDU4
en de overige units in een
puike conditie te houden.
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8. Rondje Raff.

Naphta Hydrotreater gereed voor Start-Up
Op 15 juli 2008 heeft het Reconfiguratie Project Team de Naphta Hydrotreater overgedragen
aan de FCCU Asset. Het betreft hier de nieuw gebouwde fabriek voor de productie van
laagzwavelige benzine en diesel. De voeding voor NHT komt gedeeltelijk rechtstreeks vanuit
de FCCU unit en gedeeltelijk vanuit de omgebouwde en reeds draaiende LDU unit. Deze
nieuwe unit zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de productie van hoogwaardige
brandstoffen op de BP raffinaderij.
Ruim een jaar na de start van de grond- en fundatiewerkzaamheden is in januari begonnen
met het bovengrondse staal- en leidingwerk. De fabriek is samengesteld uit modules die in
België zijn opgebouwd en met groot transport over water naar de raffinaderij zijn gebracht.
Na afronding van de constructiewerkzaamheden zijn individuele testen van instrumentatie en
het complete unit beveiligingssysteem uitgevoerd waarna de eerste start-up zonder
noemenswaardige problemen is uitgevoerd.
Milestone voor BPRR
Sinds 28 juli worden er produktstromen naar de onspec producttanks.afgelopen van de LCNen de HCN-trein van de nieuwe Prime-G Unit. Raffinaderij Manager Willem-Arie Kuijl sprak
daarover als volgt zijn waardering uit:
“Dit is een geweldige milestone voor onze raffinaderij. Het is de uitkomst van het vele harde
werken van alle mensen die bij het project direct of indirect betrokken waren. Mijn bijzondere
waardering gaat uit naar iedereen voor deze prestatie.
Het project heeft iets langer geduurd dan verwacht en heeft wat meer geld gekost dan
gepland, maar gezien de omstandigheden waarin het project is opgezet, is dit een enorme
prestatie waar iedereen trots op kan zijn. Er moet nog wat tuning & optimalisatie van
instrumentatie plaatsvinden, maar het ziet er allemaal veelbelovend uit. We zullen in de
komende tijd deze nieuwe fabriek goed leren begrijpen om verdere optimalisatie stappen te
kunnen maken.”
“Voor mij persoonlijk is dit één van de belangrijkste milestones sinds ik hier op de
raffinaderij ben. Het grootste structurele probleem van de raffinaderij is met deze stap
opgelost en dit is een fantastisch vertrekpunt voor verdere ontwikkeling. Hierbij wil ik
iedereen persoonlijk bedanken voor deze prestatie waar ik persoonlijk enorm trots op ben!”
aldus Willem-Arie Kuijl.
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Grote Schoonmaak CDU4
Eind augustus is CDU4 voor een week uit bedrijf geweest wederom voor diverse schoonmaak
werkzaamheden in de fornuispijpen en exchangers. In korte tijd is er cokesvorming ontstaan
in de fornuispijpen en zijn de preheat exchangers zwaar vervuild geraakt. Een root cause
analyse moet antwoord geven op de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Door een goede samenwerking tussen operations, optimisation, maintenance en contractors, is
deze klus in een recordtijd uitgevoerd en zonder incidenten. De inzet van allen, zeker ook de
contractors, was formidabel. Maandag ochtend 25 augustus zijn de mechanische
werkzaamheden gestart om op vrijdagochtend 29 augustus de unit weer op te leveren aan
operations. Naast deze cleaning scope is ook het project van de nieuwe ‘C’ desalter
opgeleverd waardoor deze ook in bedrijf is genomen. Hierdoor heeft CDU4 extra
ontzoutingscapaciteit gekregen.

Wereldhavendagen, nat maar zeer tevreden
Ze zitten er weer op. De Wereld Haven Dagen 2008. Het waren soms net de Wereld Water
Dagen want de bezoekers en standhouders werden in het weekend van vrijdag 5 september tot
en met zondag 7 september meerdere malen getrakteerd op een verticaal stromende rivier. En
toch zijn er weer honderdduizenden bezoekers getuige geweest van dit Rotterdamse
havenfeest. Ook BP gaf voor de derde maal acte de presance met de bekende stand, opgetuigd
met destillatietoren, een opengewerkte stoomturbine, samples en enthousiaste vrijwilligers.
De vier bussen die op zondag een bezoekje brachten aan de raffinaderij, waren ook al dagen
van te voren uitverkocht. BP was er weer klaar voor!
Het beoogde doel om goede gesprekken te voeren met mogelijke nieuwe collega's is, qua
resultaat, altijd lastig te beoordelen maar er zijn vele leuke gesprekken gevoerd met jong en
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oud én de eerste CV's zijn al weer binnen! We spraken met jongeren die zojuist aan het STC
waren begonnen en zichtbaar genoten van de inhoudelijke verhalen van onze vrijwilligers
over het dagelijkse werk en de uitdagingen. Ook de wat rijpere passanten waren zichtbaar
nieuwsgierig naar de kansen van werken bij BP. De aandacht van de pers mondde zelfs uit in
een interview, weliswaar met enkele schoonheidsfoutjes maar we worden in ieder geval weer
genoemd en BP staat als werkgever in de grote etalage van de arbeidsmarkt.

CDU3 en Foster Wheeler units in Turn Around
Na zo’n anderhalf jaar voorbereiding door het TA team en de mensen van de afdeling
Operations is op 13 oktober de TA van CDU3 en Foster Wheeler units van start gegaan. Het
wordt weer een grote klus die vooral in het teken staat van samenwerken en veilig werken.
Voor het eerst wordt er tijdens deze TA gewerkt met een zogenaamd “Control of Work
Center”. U moet dit zien als een bunker waarin zich voor de vier area’s, operationsruimten
bevinden waar de uitgifte van werkvergunningen plaatsvindt. Daarnaast is er een ruimte voor
HSSEQ, een Service Shop, een vergaderzaal een kantine en uiteraard toiletten. De bunker is
gebouwd en geleverd door de firma Hertel en bestaat uit zes modules die apart in België
gebouwd zijn. Zoals gezegd, tijdens de TA is veiligheid de belangrijkste prioriteit. Om de
veiligheidsregels duidelijk te communiceren is er een veiligheidsmascotte bedacht die tijdens
de TA een belangrijk rol zal spelen.

Badmintonsectie - vrijspelen 2008/2009
De Sporthal de Morgenstond is geopend op de volgende dagen om vrij badminton te spelen
voor het seizoen 2008 / 2009. De speeltijden zijn van 17:00 uur tot 19:00 uur.
Maand
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei

4
2
6
4
8
5
5
2
7

Donderdag
11 18 25
9 16 23
13 20 27
11 18
15 22 29
12 19 26
12 19 26
9 16 23
14 28

30

Spreekuren Pensioenfonds BP Raffinaderij
Er worden weer spreekuren gehouden op de volgende data.
Dinsdag 18 november van 11.00 tot 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2.
Dinsdag 16 december van 11.00 tot 13.30 uur, Administratie gebouw HR&O spreekkamer 2.
Aan Will Smit kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken
overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten en dergelijke. Indien u gebruik wilt maken
van één van de spreekuren dan kunt u bellen naar Marloes Smolders telefoonnummer 0134623988. Er zal dan het exacte tijdstip met u worden afgesproken.
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9. Gate LNG terminal tekent overeenkomst met E.ON Ruhrgas
In het april nummer van Seconer-nieuws heeft u het interview met Joop Jonkers kunnen
lezen. Hij memoreerde daarbij kort aan zijn gedwongen overstap van Nerefco naar Van
Ommeren, waar hij zich op dit moment in het kader van Business Development, vooral
bezig houdt met de aanlanding van LNG op de nieuw aan te leggen VOPAK LNG
terminal op de Maasvlakte. Het onderstaande persbericht dat de redactie van Joop
mocht ontvangen toont dat BPRR er een belangrijke buurman heeft bij gekregen.

N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak, strategische partners in Gate terminal,
maken bekend dat Gate terminal een langetermijn contract getekend heeft met E.ON Ruhrgas
AG uit Duitsland. E.ON Ruhrgas is een van Europa’s toonaangevende energiebedrijven en zal
jaarlijks 3 miljard kubieke meter tot gas verdampt vloeibaar aardgas (LNG) doorvoeren. Het
is het vierde energiebedrijf dat Gate terminal zal gebruiken als locatie voor de levering van
LNG aan de Noordwest-Europese markt.
Samen met de eerder gesloten overeenkomsten met DONG Energy, EconGas en Essent zal
Gate terminal vanaf de tweede helft van 2011, wanneer de terminal naar verwachting volledig
operationeel is, een jaarlijkse doorzet van 12 miljard kubieke meter verzorgen. Als onderdeel
van de overeenkomst zal E.ON Ruhrgas een aandelenbelang van 5% verwerven in Gate
terminal.
Gate terminal is de eerste onafhankelijke LNG import terminal in aanbouw in Nederland. Met
de levering van LNG door E.ON Ruhrgas is de totale capaciteit van 540.000 kubieke meter
van de 3 voorziene tanks volledig gecontracteerd. Om de additionele LNG-schepen te kunnen
ontvangen zal een tweede aanlegsteiger gebouwd worden, evenals de benodigde
infrastructuur. In de toekomst is het mogelijk om uit te breiden naar 4 opslagtanks waardoor
de totale jaarlijkse doorvoercapaciteit naar 16 miljard kubieke meter wordt gebracht.
John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak en Marcel Kramer,
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie, reageerden beiden: “We zijn zeer verheugd
dat E.ON Ruhrgas Gate terminal gekozen heeft als nieuwe toegangspoort voor de levering
van gas aan Noordwest-Europa. Sinds december 2007 zijn we in staat geweest om
langetermijn
overeenkomsten te sluiten
met vier energiebedrijven uit
vier verschillende Europese
landen. Dit onderstreept de
behoefte aan een LNG
import terminal voor de
West- Europese markten en
het groeiende belang van het
voor de energie industrie
nieuwe
onafhankelijke
business model, waarin de
terminal operator zelf geen
handelsactiviteiten
ontplooit.”
Aad van Staveren poseert bij
de LNG terminal in aanbouw.
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10. Bericht uit Senegal no. 6.
Aad van Biezen heeft een paar jaar geleden samen met zijn broers
een vakantiereis geboekt naar prima viswater aan de kust van
Senegal. Het is Aad daar zo goed bevallen dat hij er zich semipermanent gevestigd heeft. Inmiddels heeft Van Biezen er veel
vrienden gemaakt en een Senegalese vriendin ontmoet die hem helpt
met de organisatie en de bouw van een woning. Dat die hulp in dit
land onontbeerlijk is heeft hij al in vorige afleveringen geschreven.
Een bezoek aan het streekziekenhuis van Koalack heeft Aad met zijn
Westerse Standaard nogal geschokt ........
Aad van Biezen

Op bezoek in het streekziekenhuis te Kaolack
De oudste broer van mijn Senegalese vriendin heeft vier jaar geleden een ernstig auto ongeluk
gehad. Zijn verbrijzelde heup en dijbeen is met ijzeren pennen en schroeven weer tot één
geheel samengebracht en met redelijk succes. Een beetje mank en scheef is hij wel gebleven.
Nu, na vier jaar, werd het hoog tijd het metaal weer te verwijderen, de man kreeg pijn en ging
steeds manker lopen. De dag na deze operatie gaan we hem in het ziekenhuis bezoeken, maar
binnen komen is niet zo simpel als ik had gedacht. Om het streekziekenhuis heen is een muur
van drie meter hoog opgetrokken en in deze muur zijn drie openingen uitgespaard. Opening
nummer 1 is bestemd als ingang voor deugdelijk geautoriseerde voertuigen. Pas na een
strenge controle door gewapende portiers mogen ze passeren. Opening nummer 2 is een
hermetisch gesloten voetgangers in-/uitgang en door opening nummer 3 moet nu al het lopend
verkeer.
Deze in-/uitgang is maar 1 meter breed. De mensen moeten zich langs elkaar persen want
even wachten en de ander voor laten gaan is geen optie. De stroom mensen in beide
richtingen is onafgebroken, dus gewoon duwen en niet beleefd zijn. Ook deze ingang wordt
bewaakt door vijf portiers in militair uniform en bewapend! Alleen ZIJ maken uit wie er in
mag, menig patiënt, ziek, zwak of misselijk of een bezoeker kan worden geweigerd en dan is
het vlug wegwezen want je houdt de zaak maar op! Wegwezen!
Als we voor het ziekenhuis aangekomen zijn bel ik even naar de vrouw van de patiënt, die bij
haar man op bezoek is. Na tien minuten komt ze naar buiten en dan blijkt ze het hele
medische dossier van haar man bij zich te hebben. Na de begroeting begint ze de
verschillende documenten aan ons uit te delen. De enige officiële bezoekerskaart krijg ik
toegewezen. Het blijkt dat de familieleden deze papieren gebruiken om binnen te komen. De
schoonzus van mijn vriendin gaat als eerste naar binnen en meldt zich bij één van de
soldaatportiers met een document van de Röntgenafdeling dat op naam staat van haar man.
De soldaatportier bekijkt het papier ernstig, kijkt haar aan en zegt: “Je mag wel opschieten
want de Röntgenafdeling sluit zo”. De rest van de familie passeert zonder enig probleem en
dan volg ik. Het begint al met een discussie over mijn schoudertas, ze willen de inhoud van
mijn tas controleren. M’n hele hebben en houwen zit in die tas, paspoort, geld, pasjes en wat
medicijnen enz. Voor ik het weet halen ze mijn knip leeg. Ik heb het echt zien gebeuren dus
gewoon tegenstribbelen. Een portier met een paar extra strepen vraagt mij: “Er zit toch geen
camera in de tas?” Ik geef hem geen rechtstreeks antwoord en toon hem mijn Nokia
mobieltje. Hij ziet dat ik hiermee geen foto’s kan maken en laat me doorgaan, maar in mijn
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tas zit wel mijn fotocamera. Je denkt er als
Nederlander toch niet over na dat je geen foto’s
mag maken in een ziekenhuis. Toch een teken aan
de wand dat ze Europeanen op het bezit van
camera’s controleren.
Binnengekomen ziet het er netjes uit. Ruim opgezet
met langwerpige gebouwen 2 à 3 hoog, schone
straten en trottoirs. Grasstroken, heesters e.d. en
schaduwbomen langs zandpleintjes van 40 x 40
meter. Deze pleintjes zijn bedoeld als verblijfplaats
voor familieleden of verzorgers van de opgenomen
patiënten. Als patiënt krijg je hier alleen primaire
medische zorg, geen medicijnen, geen pijnstillers.
geen bewassing, geen eten of drinken etc. Dit alles
is de verantwoordelijkheid van de familie. Voor het
koken van eten is een apart veldje aangewezen
waar de mensen open vuurtjes stoken. Bij al dit
buitengebeuren
heb
ik
geen
toilet
of
douchegelegenheid gezien, wel was er een
waterkraan ergens langs een veldje.
Voordat we bij het gebouw zijn aangekomen waar onze patiënt ligt worden we begroet door
nog meer “familieleden”. De grootmoeder van de patiënt heeft een broer en de derde vrouw
van deze broer heeft een reeks van kinderen en kleinkinderen, kun je het nog een beetje
volgen? Hier in Senegal heet iedereen broer en zus van elkaar. Een zus van deze dochters ligt
hier met ernstige maagklachten. Pragmatisch als we hier zijn, onderbreken we onze tocht naar
de broer. Eerst gaan we op bezoek bij de zieke dochter van de derde vrouw van de broer van
opoe. Deze zieke mevrouw had ik al eens eerder ontmoet en was toen danig onder de indruk
van haar schoonheid. Bij haar bed gekomen zie ik dat ze heel erg is afgetakeld, ik herken haar
bijna niet meer. Belangstellend vraag ik wat de behandeling is en of ze gaan opereren. Haar
moeder zegt mij: “Ze krijgt geen medicijnen of pijnbestrijding en een Röntgenfoto is nog niet
gemaakt.” Ongevraagd legt ze uit dat het dieet bestaat uit geprakte banaan en vruchtensap uit
een pak. Ze toont mij een pak met lobbig dik sap van verschillende vruchten. Niet erg goed en
gezond denk ik maar wie ben ik, in Afrika is alles anders.
De ziekenkamer is een voormalig opslagmagazijntje zonder ramen. De afmeting is iets
minder dan 4 x 4 meter. Ja, mijn rolmaat zit altijd in mijn tas sinds ik aan het bouwen ben. Er
zijn drie bedden in gepropt, hoge oude bedden zonder wielen en zonder verstelmogelijkheden
van bijvoorbeeld het hoofdeinde. Lig je plat dan blijf je plat. Op de muur is met rood viltstift
het patiëntennummer gekalkt en op de bedden ook zie ik. Toch enige organisatie denk ik nog.
Maar dan valt het mij op dat de patiëntennummers op de muur niet overeenkomen met die op
de bedden. “Welke nummers zijn van uw dochter?” De moeder en de zussen komen er niet
uit. “Ze doen het hier al jaren en jaren zo” is hun antwoord. Uiteraard is het er snikheet, geen
of weinig ventilatie. Wel is het de patiënt toegestaan zijn eigen ventilator te gebruiken als er
tenminste elektriciteit is en een stopcontact. Ik geef de moeder discreet wat geld voor de
patiënt. Dit is ook één van de redenen dat ze familie vrienden en bekenden opvangen. Niet
alleen belangstelling of medeleven maar vooral een kleine donatie is welkom, want het leven
is al duur genoeg.
We vertrekken naar de zaal van de broer. Babacar is de naam, naar de tweede discipel van de
profeet Mohammed. Het is een groot gebouw, ruim van opzet en net als in Nederland met
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veel zijgangen. Overal staan, hangen, zitten en liggen mensen, mensen en nog eens mensen.
Er is een strikte scheiding tussen de behandeling van mannen en vrouwen. We belanden in de
ziekenkamer van Babacar, een even naargeestig hok als zo-even, alleen nu zes bedden met
zieke mensen, verwaarloosd, smerig en vuil, aftandse bedden met afschilferende nummers.
Om infusen op te hangen zijn aan de bedstijlen staven van 10 mm betonijzer gelast, ongeveer
twee meter hoog. De bedden hebben geen wielen en zijn van het type dat mensen in de
tweede wereldoorlog al niet meer gebruikten. De spiralen en/of matrassen en hoofdeinden zijn
niet verstelbaar. Babacar heeft veel pijn en
wil eigenlijk wel een beetje rechtop gaan
zitten om met zijn bezoek te kunnen praten.
Zijn vrouw gaat dwars aan het hoofdeinde
zitten zodat hij na veel getob half tegen haar
aan kan leunen en hij met zijn linker hand
door het horrengaas heen buiten op het
raamkozijn kan steunen.
Ik kijk eens rond, echt doodzieke mensen
die lijden, sommigen met infuus, sommigen
van de wereld en vechtend voor hun leven.
Het zijn niet allemaal operatiepatiënten. Op
mijn vraag aan Babacar beaamt hij dat hij
veel pijn heeft. Wat doen ze aan de
pijnbestrijding vraag ik aan zijn vrouw.
“Pijnbestrijding?” zegt ze verbaasd, “daar
doen ze niet aan. Je krijgt na je operatie
spaarzaam medicijnen (uit India of China)
en of je nu pijn hebt of niet, het is Allah’s
wil. Je dient je lot te dragen en je beloning volgt na je dood.” Mag je er dan zelf wel wat aan
doen vraag ik. Mag je bijvoorbeeld Paracetamol of de pijnstiller Ibuprofen innemen.
“Natuurlijk mag dat” zegt ze “maar je moet ze wel hebben”. Ik geef haar wat geld en ze
vertrekt naar de ziekenhuisapotheek. Men moet immers zelf zijn medicijnen, zijn injecties en
verbandmiddelen kopen met het recept van de dokter. Die arts krijgt ongetwijfeld van de
apotheker hier weer een bonus over. Als een patiënt tegen de dokter zegt: ”Maar dokter ik heb
hiervoor geen geld, is steevast het antwoord van de arts: “Dat is niet mijn probleem, ik ben er
voor de ziekte en de mens is in Allah’s hand. Einde verhaal!
Wisselgeld blijkt in Senegal een spaarzaam product, want na zo’n 50 minuten keert de vrouw
zonder pijnstillers van de apotheek terug. “De apotheek heeft geen wisselgeld en men eist er
gepaste betaling” zegt ze. Ik gaf haar 750 Senegalese Franken mee, dat is ongeveer € 0,75.
Kom zeg ik, want niemand heeft kleiner geld. we gaan naar de apotheek. “Nee nee” zegt ze
“dat helpt toch niet.” Dat helpt wel zeg ik, kom mee en wijs me de weg. Bij de apotheek
aangekomen zegt de baliedame: “Heb je wisselgeld?” “Nee” zegt de vrouw van Babacar “Dan
help ik je niet!” Mevrouw zeg ik, ik denk dat u hoog opgeleid bent en u spreekt volgens mij
ook Engels “Ja“ bevestigt ze en begint in deze taal mij uit te leggen wat het probleem is met
het wisselgeld. Ik luister er vriendelijk en beleefd naar en vraag: heeft u ook Paracetamol?
“Ja, natuurlijk maar u hebt geen wisselgeld” zegt ze. Mevrouw, ik kom voor Paracetamol en
niet voor geleuter over wisselgeld. Ze pakt verbouwereerd een strip met 10 tabletten en zegt:
“Dat is CFA 700 en gepast betalen s.v.p.” Okay, dat is in orde, geef me dan maar zeven
strippen. “O nee dat is te veel in één keer.” Het was gelukkig niet druk in de apotheek en ik
had gezien waar de strips lagen, duwde het klapdeurtje open en pakte vervolgens zes strips
erbij. De dame ging tekeer als een helleveeg, ze zou de soldaatportier roepen en al wat niet
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meer. Ik legde mijn CFA 5000 biljet op de toonbank en stopte de 7 strips in mijn tas en zei dat
ze voor het restant CFA 100 (€ 0,10) mocht zingen als ze dat wilde. Met de zegeningen van
de apothekeresse gingen wij terug naar de patiënt.
In een Nederlands ziekenhuis is het ook geen lolletje maar hier lijden de mensen onnodig en
uitsluitend om economische redenen. Heb je geld voldoende dan is er geen probleem, althans
minder. Er is hier geen goed systeem van zorgverzekering, maar ieder voor zich en Allah voor
de ander. Er zijn tienduizenden vermogende Senegalezen die niets bijdragen en alleen hun
eigen vermogen vermeerderen. Je hebt in Senegal meer dan 100.000 ‘Marabouts’, deze
mohammedaanse priesters zijn schathemeltje rijk, ze hebben het hele Openbaar Vervoer in
bezit maar betalen heel weinig of geen belasting. De president van Senegal gaat minstens
twee maal per jaar met geschenken naar de hoogste ‘Marabout’. Zijn positie als president is
afhankelijk van de steun van de Marabouts. De macht van deze geestelijken is zo groot dat zij
eigenlijk een staat binnen de staat Senegal vormen. Bijna alle Senegalezen ‘vereren’ één of
meerdere Marabouts, ze kunnen je genezen, betoveren of bijstaan en de Senegalees gelooft dit
echt. Dit systeem houdt de armen
arm en de rijken rijk, een systeem
dat we zelf ook nog wel kennen uit
de
geschiedenisboekjes
zo’n
honderd jaar geleden.
Genoeg gemopperd, daags na mijn
bezoek Babacar gebeld. De
Paracetamol helpt hem de pijn
dragelijk te houden, hij mag over
drie weken mogelijk uit het
ziekenhuis. Ik hoop voor hem
lopend, want hij vertelde dat er deze
nacht twee van zijn kamergenoten
waren overleden.
Waarom schrijf ik dit nu eigenlijk?

Na het bezoek aan dat ziekenhuis heb ik zo’n gevoel van machteloze boosheid in me en een
gevoel van medelijden met deze mensen die onder zulke erbarmelijke omstandigheden pijn
moeten lijden terwijl de Paracetamol om de hoek ligt. Hoe dit op te lossen is weet ik niet.
Westerse steun helpt niet want haast alle hulp (geld) verdwijnt in een bodemloze put en komt
niet bij de arme Senegalees terecht. Heel veel geld krijgt de Senegalese president uit de
Arabische wereld. Dat geld wordt meestal gebruikt voor prestige objecten, zoals de nieuwe
ringweg in Dakar langs de kust met tientallen viaducten en ondergrondse kruisingen. In de
krant las ik dat er honderden nieuwe palmbomen langs de boulevard zijn gepoot, met garantie,
mits dagelijks water gegeven.
Een enkel particulier initiatief helpt. Ik ken een teleurgestelde welzijnswerker die gestopt is
met door Europese autoriteiten geplande projecten. Wat hij nu doet is samenwerken met een
geoloog. Ze reizen rond en leggen, in samenwerking met de locale bevolking waterputten aan.
Dan is er in ieder geval voldoende schoon water om te drinken en voor tuinbouw. Ze doen dit
met geld wat ze bij particulieren in Europa inzamelen. Waar leven jullie eigenlijk van en hoe
zit het bijvoorbeeld met je pensioen vraag ik aan beide mannen. Ze komen allebei van een
universiteit, de een is econoom de ander geoloog, geen van beiden hebben ze een vast
inkomen. Ze worden eigenlijk onderhouden door hun familie in Europa. Soms hebben ze een
kleine opdracht van een bedrijf. Dit bestaan kunnen we maar een paar jaar volhouden zeggen
ze en dan moeten we weer terug voor een baan met een betaalbare toekomst. Echte idealisten,
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Petje af!
Om toch nog een beetje positief te eindigen heb ik hier nog een paar Senegalese gezegden
genoteerd:
Anders gezegd: Hij werkte niet; om precies te zijn: Hij hield niet van zweten!
Mohammedaans Senegalees gezegde:
Wat van mij is, is van mij, maar niets belemmert ons het jouwe onderling te verdelen!

De hartelijke groeten van, Aad van Biezen.

11. Personalia
Met Nerflex :

Met Pensioen :

Oktober 2008

H. Staring
A.C.H. van de Griend
J.G. Keus

November 2008

J.F. Swemmer

December 2008

C.W. Beukers
C. Vos

Augustus 2008

A.B. Kupers
Mevr. H.G. Kranenburg

September 2008

P.R. ter Stal
H. Ros
F.H. van Doorn
H.A. Pronk
W. van Vliet
R. Vervoort
A. Rietdijk

Overleden:
6 september 2008, mevrouw W.M. Kamperman-Rakhorst, in de leeftijd van 63 jaar.
14 oktober 2008, de heer H.W. Holzhauer, in de leeftijd van 71 jaar.
15 oktober 2008, de heer A. Langstraat, in de leeftijd van 72 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 januari 2009.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 december aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: redactie@seconer.nl
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HUISBEZOEK
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Telefoon 030 2579696
e-mail: chevrontexaco@nl.fortis.com

