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Overweldigende belangstelling voor
Seconer Reünie
Wanneer u zich voor de Seconer Reünie heeft aangemeld en uw aanmeldingsformulier was voor 15
september bij ons binnen, dan heeft u inmiddels de bevestiging voor de reünie ontvangen en kunt u
zich opmaken voor een gezellige dag aan boord van Partyschip “De Marlina”. Dat is overigens minder
vanzelfsprekend dan het op het eerste gezicht lijkt. De belangstelling voor deze reünie was namelijk
overweldigend. Dat stemt ons natuurlijk tot grote tevredenheid, bij het organiseren van zo’n
evenement hoop je natuurlijk altijd op veel deelnemers, maar deze keer dreigde het toch een beetje uit
de hand te lopen.
Bij de planning van de reünie hanteerden we ook dit jaar weer twee belangrijke uitgangspunten. Ten
eerste het budget dat ons door de directie van BP Raffinaderij Rotterdam ter beschikking was gesteld.
Ten tweede moesten we vooraf een inschatting maken van het aantal mogelijke aanmeldingen. Op
basis van de afgelopen twaalf jaar dachten we die inschatting redelijk te kunnen maken. Het aantal
aanmeldingen voor de reünie is in de loop der jaren weliswaar gestaag toegenomen, maar dat hield
altijd gelijke tred met de toename van het aantal leden. Ook deze keer dachten we weer een redelijke
inschatting te hebben gemaakt.
Maar wat schetst onze verbazing, wanneer tien dagen na het verschijnen van ons blad het aantal
aanmeldingen waarop we de planning hadden gebaseerd, al wordt overschreden en er dagelijks nog
aanmeldingen binnen komen. ‘dan moet er iets gebeuren’, zo was de mening van het bestuur. Er wordt
besloten een wachtlijst in te stellen en de mensen die op de lijst staan, worden hiervan in kennis
gesteld. Geen leuke mededeling, maar het geeft ons in elk geval de tijd de zaak te evalueren en de
plannen bij te stellen, want één ding staat vast, binnen redelijke grenzen moet een ieder die zich heeft
aangemeld ook deel kunnen nemen aan de reünie.
We zullen u verder niet vermoeien met de details, maar de oplossing die we als bestuur hebben
gevonden komt er op neer dat een ieder die zich vóór de sluitingsdatum van 15 september heeft
aangemeld, ook daadwerkelijk aan de reünie van 2010 kan deelnemen. We gaan er vanuit dat we de
deelnemers die we in eerste instantie moesten teleurstellen, op woensdag 3 november toch nog op “De
Marlina” mogen begroeten.
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Pensioenfonds BP Raffinaderij
Door Piet Houtman

Nieuws over pensioenen algemeen
Pensioenen, het blijft een onderwerp met veel aandacht in de media.
Vrijwel dagelijks kunt u er in de krant over lezen. Lage rentestanden,
hogere levensverwachtingen, allemaal factoren die veroorzaken dat
dekkingsgraden bij pensioenfondsen opnieuw onderuit zijn gegaan en er
dus meer geld in de pensioenkas aanwezig moet zijn om de
pensioenverplichtingen in de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen betalen. Onpopulaire maatregelen
als kortingen op bestaande pensioenen en verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar komen dan ook
maar niet zo uit de lucht vallen. Het percentage 65-plussers in de Nederlandse samenleving blijft nog
gestadig doorgroeien, van circa 28% nu naar een piek van 44% in 2036. Pas daarna neemt het
percentage weer af. Geen wonder dat het onderwerp in de belangstelling staat. Landelijke commissies
hebben hun adviezen uitgebracht (o.a. Frijns en Goudswaard) om oplosrichtingen te bepalen voor de
toekomst. De commissie Goudswaard stelt dat het heel goed mogelijk is om het Nederlandse
pensioenstelsel “houdbaar” te krijgen. Wel zal er een uitruil moeten plaats vinden tussen kosten van
het pensioen, de pensioenhoogte en de mate van zekerheid. Als je kiest voor maximale zekerheid
(bijvoorbeeld geen beleggingen) dan betekent dat simpelweg een lager pensioen. Je zult dus risico’s
moeten nemen, maar dat moeten dan bekende en dus ook verantwoorde risico’s zijn.

Wat betekent dat voor ons BP Raffinaderij pensioenfonds?
Ondanks zeer goede rendementen van het fonds dit jaar is als gevolg van de bovengenoemde effecten
ook ons pensioenfonds onder de minimum dekkingsgraad gezakt. Gelukkig hebben we een goede
financieringsovereenkomst met onze werkgever BP. Die voorziet erin dat tekorten worden aangevuld.
Hierdoor is de dekkingsgraad aan het eind van een jaar altijd gelijk aan de minimale dekkingsgraad.
Van eventuele kortingen op pensioenen is dan ook geen sprake. Binnen de investeringscommissie van
ons fonds is zeer veel aandacht voor risicobeheersing. Standaard wordt gestreefd naar een
standaardverhouding van 35/65 voor beleggingen en vastrentende waarden. Dit wordt als optimum
gezien om onder normale omstandigheden de indexatie-ambitie waar te kunnen maken zonder het
nemen van te veel risico. Mocht de beleggingsmarkt een ongunstige trend laten zien dan wordt
tijdelijk naar een hoger percentage vastrentende waarden overgegaan. Dat is bij de financiële crisis in
2008 ook gebeurd. De schade was in vergelijking met veel andere fondsen uiteindelijk zeer beperkt.
Inmiddels zijn we weer terug op de 35/65 verhouding.
Het spreekt vrijwel vanzelf dat beleggingen solide moeten zijn. Er wordt 100% transparantie geëist
zodat er niet onderhuids ergens in onzekere waarden wordt belegd. Door BP Finance is dan ook een
veto uitgesproken over het beleggen in hedge-fondsen, eenvoudig omdat de transparantie ontbreekt
waarin wordt belegd. Ons pensioenfonds laat zich bij het financiële beheer graag adviseren door de
zeer kundige experts van BP Finance, maar het bestuur blijft uiteindelijk wel wettelijk
verantwoordelijk voor de genomen besluiten.

Communicatieonderzoek
Communicatie door pensioenfondsen naar de deelnemers wordt gaandeweg belangrijker. Deelnemers
moeten goed bekend zijn met hun pensioenvoorziening en meer en meer overtuigd zijn van de
noodzaak om eventueel zelf aanvullende voorzieningen te treffen. Er ligt een wettelijke verplichting
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voor communicatiebeleid en de AFM (Autoriteit Financiële Markten) gaat steeds meer nadruk leggen
op de naleving daarvan bij pensioenfondsen.
Inmiddels heeft ons pensioenfonds, samen met het BP-NL fonds de firma Bridgevest gecontracteerd
om een deelnemersonderzoek uit te voeren (een zogenaamde nulmeting). Dit onderzoek zal
duidelijkheid geven in hoeverre deelnemers aan de BP pensioenfondsen op de hoogte zijn van hun
pensioenvoorzieningen en hoe men de huidige communicatie daarover ervaart. Zeer binnenkort zullen
alle deelnemers (dus ook de Nerflexers en gepensioneerden) een brief ontvangen met verzoek om aan
het onderzoek mee te werken. Ik hoop dat u allen gevolg zult geven aan dit verzoek. De uitkomsten
zullen worden gebruikt bij de opzet en invulling van het communicatiebeleid. Er kan dan gericht
worden ingespeeld op hiaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Fusie BP-NL en BP raffinaderij pensioenfonds
De plannen en uitvoering van de fusie zijn in een vergevorderd stadium en de datum van 1 januari
2011 lijkt nog steeds gehaald te kunnen worden. Één onderwerp zal bij de start van de fusie nog niet
geregeld zijn en dat betreft een uniforme indexatieregeling. Die is in grote lijnen wel gelijk volgens
BP beleid, maar bevat toch een aantal verschillen. Hiervoor zal in 2011 een aparte werkgroep worden
ingesteld om ook op dit punt tot een uniforme regeling te komen. Interpolis - Achmea is
gecontracteerd als uitvoerder voor het gecombineerde BP Pensioenfonds en er zijn nadrukkelijke
voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat de overgang met name vanuit BSG (Blue Sky Groep)
vlekkeloos gaat verlopen.
We verwachten dan ook geen fouten, het zou een zeer hoge uitzondering moeten zijn, maar het blijft
mensenwerk. Dus mocht er naar uw mening iets niet kloppen neemt u dan onmiddellijk contact op
met het pensioenfonds. Dit geldt uiteraard voor een te lage uitkering, maar evengoed voor fouten
waarbij u een te hoge uitkering ontvangt. Het niet melden kan in een later stadium tot zeer nare
consequenties leiden, niet alleen voor het fonds maar vooral ook voor uzelf. Uiteraard geldt deze regel
ook voor ieder die met pensioen gaat: weet en begrijp van tevoren wat exact uw uitkering is en
controleer of het klopt. Dat behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid!

Gecombineerde pensioenfondsuitkering!
Er is verheugend nieuws voor mensen die een BP-NL en een Raffinaderij- pensioen ontvangen: het
streven is om als gevolg van de fusie per 1 januari een gecombineerde uitbetaling van deze pensioenen
te gaan doen. Dus geen problemen meer met hoge naheffingen wegens te weinig afgedragen
inkomstenbelasting en teveel betaalde zorgverzekeringspremies. Als u een regeling met de
Belastingdienst heeft met betrekking tot een voorlopige aanslag, dan zult u die als alles inderdaad
volgens plan verloopt per 1 januari moeten aanpassen. U wordt over dit punt nog apart door het
pensioenfonds geïnformeerd, dus wacht eerst deze brief af.

Centraal landelijk pensioenregister
Met ingang van 1 januari 2011 treedt in Nederland de wettelijke voorziening van een centraal
pensioenregister in werking. In dit register zijn alle individuele pensioenrechten binnen Nederland
geregistreerd. Ook ons pensioenfonds heeft gezorgd voor gegevenskoppeling naar dit register. Mensen
zullen via een internet inlogcode het register kunnen raadplegen voor een overzicht van hun
persoonlijk opgebouwde pensioenrechten. Vooral van belang voor hen die vaak van werkgever zijn
veranderd en bij die verschillende werkgevers pensioenen hebben opgebouwd. Individuele
pensioenrechten, waar ook opgebouwd, zullen via het register kunnen worden getraceerd.

Mocht u via de reguliere kanalen van het pensioenfonds geen bevredigende
antwoorden ontvangen of opmerkingen hebben dan is een bericht of telefoontje
van harte welkom: phoutman@kabelfoon.nl, telefoon 010 5910394.
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Introductie Harm Jager
Soms lopen verhalen en gebeurtenissen vreemd door elkaar. Misschien zit er meer lijn
in dan ik besef, maar dat is aan een ander om te bepalen.
Momenteel loopt er in Seconer-nieuws een verhalen”serie” over BP Pernis en Botlek.
Opgestart door Koos Boswinkel en aangevuld door Gerard Eijgenraam. Helaas kon
Gerard maar twee bijdragen leveren.
Een paar maanden daarvoor liepen Koos en ik een andere ex BP-er, Harm Jager tegen
het lijf. Oud Pernis en Botlek medewerkers zullen hem ongetwijfeld (her)kennen.
Van Harm had ik al een paar leuke verhalen in de Oud Rotterdammer gezien.
Aangezien we beiden in het bunkerwerk hebben gezeten leverde dat over en weer een
aantal anekdotes op. Harm heeft op BP Pernis en Botlek gewerkt en weet aan de
verhalen van Koos en Gerard nog het één en ander toe te voegen. Uit die verhalen
blijkt dat de verhouding werkgever-werknemer in die tijd anders was dan heden ten dage.
Harm is niet alleen een goed verteller. Hij schildert en zingt ook. En volgens kenners,
heel verdienstelijk.
Maar nu snel naar Harm zijn verhaal.

3.

BP PERNIS
Door Harm Jager
Op 29 april 1956 kwam ik in dienst van de BPHM. Dat had een week eerder moeten gebeuren maar
mijn blinde darm moest acuut verwijderd worden en daarom werd het de 29ste. Onze installatie lag aan
de Butaanweg bij de 2de Petroleumhaven in Pernis op de bovenhoek van de haven. Van af de bus die
in Pernis stopte was het in de zomer een aangename wandeling van ongeveer 10 minuten langs de
Pastoriedijk. Het was daar een heel gezellig stukje olie-installatie, er stonden drie grote olietanks voor
het beladen van schepen en een heel kleintje voor het laden van tankauto’s, verder een ketelhuis met
staande ketels, het kantoor en uiteraard het woonhuis van de installatiechef. Dan nog een pompkamer
bij het steiger en aan de zuidgrens van de installatie was de herstel en onderhoudwerkplaats voor de
tankauto’s en het verdere rollend materieel van de installatie. Dat was een uit golfplaten opgebouwde
ruimte, een zogenaamde nissenhut. Jan Zoetewey en Ben zwaaiden daar de scepter.
Aan de grens van het terrein was een hek en daarachter lag het terrein van de Nederlandse Opslag
Maatschappij, de NOM. Wij waren goeie buren. De installatiechef daar heette mijnheer Voogt en in
december was hij altijd Sinterklaas voor de kindertjes van BP en de NOM. Ik weet dat zo goed want
ik ben 20 jaar de Zwarte Piet van BP geweest. Langs het hek aan onze kant van de installatie
bevonden zich een aantal moestuintjes. Een paar van de installatiearbeiders waren nog niet zo lang
geleden geëmigreerd van Drente naar Rotterdam en die mensen wisten veel van tuinbouw af en
teelden daar verse groenten en aardappelen. En wij mochten daar ook van delen. Ik heb daar heel wat
keren verse boontjes vandaan mee naar huis genomen.
De beheerder van de installatie, Wout Riedijk, had daar ook een tuintje, maar dat lag vlak bij het
woonhuis. Hij had direct naast zijn woonhuis ook een kippenhok met een zeer agressieve haan. Als we
naar de steiger moesten om bijvoorbeeld te blenden, dan liepen we met de grootst mogelijke bocht om
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dat kippenhok naar de steiger. Wout woonde op de installatie en in zijn tuintje groeiden alleen maar
bloemen, vooral dahlia’s. Nou, dat was prettig als je weekend dienst had. Meestal was hij weg met
zijn vrouw, want hij had familie in Amsterdam en een autootje van de zaak, een Ford Prefect. Voordat
ik naar huis ging plukte ik dan een bos dahlia’s voor mijn Annie.
Het moet op een zaterdagmiddag in 1959 geweest zijn, terwijl ik een mooi boeket aan het
samenstellen was, dat mijn collega Leen Schreuders uit het raam van het kantoor kwam hangen en
riep dat de nieuwbouw installatie van BP in de Botlek in de brand stond. Ik smeet mijn pas geplukte
bloemen weg, sprong in de Opel en scheurde naar Hoogvliet naar de assistent bedrijfsleider Hans
Höhle. Toevallig had hij, toen hij naar huis ging, tegen mij gezegd dat hij alleen maar geroepen mocht
worden als er ergens brand uitbrak. Hij keek dan ook zeer vreemd op toen ik bij hem voor de deur
stond met de mededeling dat er brand was in de Botlek.
Met verachting van de maximum snelheid raceten we de richting van de Botlek uit, werden
opgehouden door de geopende Botlekbrug, er was toen nog geen tunnel, maar mochten van de andere
autorijders die voor de brug stonden te wachten naar voren rijden en als eersten knalden we over de
brug. De nieuwe installatie lag aan het eind van de Welplaatweg en van veraf konden we al zien dat er
weinig van de opstallen overgebleven was. We werden opgevangen door een paar man van de
brandweer maar het vuur was al gedoofd en we konden bij de portier van onze nieuwe buurman, de
Matex, wat geredde tekeningen ophalen.
Ik bracht Hans Höhle weer terug en omdat er verder geen werk meer viel te verwachten, gingen Leen
en ik ook maar naar huis. ‘s Maandags werd ik bij mijn aankomst op kantoor door de baas naar binnen
geroepen. In de mening dat hij verslag wilde hebben van de brand, stapte ik opgeruimd naar binnen
waar ik op zijn bureau de verwelkte bloemen zag liggen die ik helemaal vergeten was. Dat was even
slikken. Maar hij was een vriendelijk mens en een vaderlijke figuur. Hij keek mij alleen maar
verwijtend aan en zei niets over mijn schanddaad en hij wilde inderdaad verslag van wat er zaterdags
was gebeurd.
De nieuwe installatie in de Botlek is in bedrijf gesteld in 1960 en de oude installatie in Pernis is
overgenomen door de Nederlandse Opslag Mij. Maar ergens heeft het mij gespeten dat wij daar weg
gingen. Het was een heel gezellige locatie. Alles was handwerk. We hadden een bankwerker in het
bedrijf, hij heette Plooy, die echt alles repareerde. Een echte vakman en knutselaar, die zelfs de
draaibank had gemaakt die in de werkplaats stond. Toen hij op een mooie dag buiten voor het kantoor
schrijlings gezeten op een benzinedrum (een rolbandvat) bezig was om deze te lassen, explodeerde het
vat. Wij zaten boven in het kantoor, hoorden een flinke klap, zagen even het gezicht van meneer Plooy
in het raam opduiken en toen werd het weer stil. We gingen kijken, meneer Plooy lag op straat maar
krabbelde alweer overeind. Hij voelde even in zijn kruis en ging weer aan zijn werk.
Ons kantoor stond op een half ingegraven bunker uit de oorlogstijd. Dat benedengedeelte, de bunker,
was veranderd in een ruimte voor het kantoorpersoneel om te lunchen en een ruimte waar het
terreinpersoneel dat kon doen. Daar stonden ook hun kastjes waar zij hun kleding in konden doen, er
was daar een wasruimte met een grote centrale wasbak en twee toiletten. Daar achter was onze
lunchkamer. Tussen de twee lunchkamers was de werkplaats waar ook die eerder genoemde draaibank
stond. En dan kon het dus gebeuren dat wanneer wij ons van huis meegenomen boterhammetje op aten
in die lunchkamer, Ome Henk Verzijl met nog afgezakte broek het toilet verliet en die dan omstandig
stond aan te trekken. Maar de sfeer daar was zo gemoedelijk.
Ik moest in die tijd nogal eens naar de oude installatie in Amsterdam om in te vallen voor Piet
Leerdam, een collega die in de Amsterdamse haven werkte en hartpatiënt was. De installatie was nog
in de oude Petroleumhaven. Van Centraal station met bus P ging ik daar dan naar toe. Maar als ik dan
in Rotterdam avonddienst had moest ik na het werk in Amsterdam toch mijn dienst afmaken. Nou
hoefde ik dat niet voor niets te doen en ik had plezier in mijn werk. Ik stond er echter wel op om een
behoorlijke maaltijd te krijgen, hard werken vond ik niet erg, maar zonder eten ging dat niet. Ik kwam
meestal met de trein terug uit Amsterdam en dan wachtte bij het Centraal station in Rotterdam Koos
Boswinkel mij op met de BP Opel. Ik bracht hem dan even naar huis, ging thuis snel wat eten en dan
naar Pernis om het werk af te maken.
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Eens werd mij verzocht om een uitzondering te maken omdat er een aantal Van Ommeren
binnenschepen aan de installatie werd verwacht en die moesten zo snel mogelijk lossen. Ik stoof dus
naar Pernis maar werd door Wout Riedijk, de installatiechef, opgevangen in het kantoor van de
installatie met de woorden: “Ze (die binnenschepen) komen wat later. Ga maar even naar huis met de
wagen om te eten en kom dan maar terug”. Ik verliet het kantoor en ging naar de wagen en wilde
wegrijden. Ik keek gewoonte getrouw nog even naar de steiger van de Installatie en geloofde mijn
ogen niet, de eerste binnenvaarttanker de ”Bourgondia” kwam net om de hoek van de haven naar
binnen. De informatie was toen nog niet zo vlot als tegenwoordig met al die elektronische apparatuur
en de schepen die eigenlijk wat later zouden komen, kwamen net de haven binnen lopen. Ik was toch
een beetje ontstemd, eerst niet eten, dan wel eten, en dan weer niet. Maar het karwei ging voor. Ik liet
de BP-Opel staan waar hij stond en ging naar het kantoor. De baas kwam mij binnen tegemoet en we
schoten beiden in de lach. Maar toen ik wat later met de metingen van de eerste lichter weer naar
boven op kantoor kwam bracht zijn vrouw een blad met boontjes, gebakken aardappeltjes, een
biefstukje en een puddinkje voor na. Kijk, dat was het leuke om op een zo kleine installatie te werken.
We waren nog niet zo groot toen.
De BP Holland 18 met schipper Van Lent lag dagen op een boei achterin de Waalhaven reclame te
maken met een groot bord met BP Bunkering er op. In die tijd was mijn werk vooral het bezoeken van
pas binnengekomen schepen en met de kapitein en hoofdmachinist een praatje te maken en vooral de
naam van BP Bunkering te laten vallen. Dat waren er wel eens dertig per werkdag. Toen wij in mei
1957 een omzet haalden van 30.000 ton stookolie aan bunkers, ging de vlag uit en de baas zorgde voor
gebak bij de koffie, want dat was een record. Toen ik de BP verliet in 1976 was de omzet 238.000 ton
per maand.

Harm Jager in actie tijdens een van zijn acquisities voor BP in de Rotterdamse haven.
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4.

VROUW KOOPT AUTO
Door Mijnie van der Hoek
Daar ik mijn auto, de Skoda Fabia Combi, voor mij alleen een te grote bak vond, ben ik
op zoek gegaan naar een “kleinere” auto.

Het autopad
Als eerste breng ik een bezoek aan de Op……. Dit merk klinkt altijd vertrouwd. Bij binnenkomst in
de showroom komt de verkoper naar mij toe met de mededeling of ik een korte vraag heb.
Jawel, “verkoopt u ook auto’s”, is mijn vraag.
Verbaasd kijkt hij mij aan. Hij overhandigt mij zijn visitekaartje en neemt plaats achter de PC.
Daar stond ik dan, en wandelde richting uitgang.
Mijn volgende adres is de Mitsu…… niesbui en dat was het.
De verkoper was verkouden en van slag. Hij zat in een scheiding vertelde hij mij.
Op mijn vraag of ik in een auto kon zitten, nodigde hij mij uit in zijn kantoortje, maakte een uitdraai
en overhandigde mij een offerte. Nog steeds heb ik geen auto kunnen proberen.
Tenslotte ben ik in mijn eigen woonplaats naar een auto dealer gegaan. Toch makkelijk zo dichtbij.
Hier zag ik een leuke kleine Hyu…… Een Koreaan dus.
Vriendelijke en een ter zake kundige verkoper. Ik mocht gelijk een proefrit maken en ondanks de
kleine 1 liter motor kon ik andere auto’s inhalen.
Nu bent u dus nieuwsgierig wat het geworden is.
Een Hyundai I 1.0 DynamicVersionCool, met een automatische transmissie en dat voor een vrouw…..
Misschien komt u mij wel eens ergens tegen. De kleur is namelijk heel fel blauw, val ik toch nog op.

Mijn mooie nieuwe automobiel, door Piet Bout op de foto vastgelegd, met op de
achtergrond het appartementengebouw waar ik woon.
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Reactie op het artikel
over
de Brielse Maasdam

5.

Door Klaas Kuipers
Toen in 1964 de Gulf raffinaderij ging draaien voer ik met mijn ouders op een tankschip dat aan Gulf
was verhuurd. Het Hartelkanaal was toen nog niet klaar en om bij de raffinaderij in Europoort te laden
voeren we over het Brielse Meer. In het weekend probeerden we zoveel mogelijk op een plaats te
liggen waar vader's auto aan de wal kon worden gezet. Een van die plaatsen was op een zandsteiger die
aan de Brielse Maasdam was gelegen. Je lag er heerlijk rustig en in de zomer kon je er lekker
zwemmen. Bij het monument op de dam stond toen nog een bank.
Mijn ouders zijn eind 1966 in Vierpolders gaan wonen. In die tijd voer ik als schipper op een tankertje
dat stookolie vervoerde voor Esso. Regelmatig bunkerden we baggermolens en zandzuigers, die bezig
waren met het nieuwe Hartelkanaal. Wanneer het werk was gedaan gingen we op de motor naar
Vierpolders.
In de zomer van 1968 was er in de vaart heel weinig werk en hebben we met de “Alcyone” drie weken
aan de zandsteiger aan de Brielse Maasdam gelegen. Aan de Oostvoornse kant van de dam was een
benzinepomp, waar we twee keer per dag naar de Esso belden of er werk was. Overdag waren we bezig
met schilderen en 's avonds stapten we op de motor en gingen naar Vierpolders. In de weekenden
kwam familie aan boord en gingen we ergens op het meer ten anker.

Klaas druk met het schilderwerk aan zijn schip. Op de achtergrond jachthaven Geysman
en de bomen van het Mildenburgbos te Oostvoorne.
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6.

Steek je licht op in Tsjechië
Door Piet Bout
Kennissen vertelden enthousiaste verhalen over Tsjechië die ons, dat wil zeggen Sien en
ondergetekende, deed besluiten dit jaar de vakantie in het voormalige Oostblokland door te brengen.
“De mensen zijn er bijzonder vriendelijk, er is nog veel ongerepte natuur, de oude binnensteden moet
je gewoon een keer gezien hebben en het leven is er spotgoedkoop” zo werd ons verzekerd. Dat laatste
sprak ons natuurlijk in het bijzonder aan en aldus besloten we om deze zomer met de mini-Kip
caravan ons licht in Tsjechië te gaan opsteken.
Nadat we aan de Duits/Tsjechische grens voor veertien euro een vignet hadden aangeschaft, mochten
we onbeperkt gebruik maken van de grote doorgaande wegen. We hadden al snel het idee dat de
Tsjech een vriendelijk mens moest zijn want regelmatig werden we met knipperende koplampen door
het tegemoetkomende verkeer begroet. Eerst dachten we dat die vriendelijkheid voortkwam uit het feit
dat men ons als Nederlanders welkom heette, maar na zo’n dag of twee kwam Sien tot de conclusie
dat daar een andere reden voor moest zijn. Ze stelde dan ook voor om voortaan bij het starten van de
auto de koplampen te ontsteken. En inderdaad, de vriendelijke begroetingen hielden vanaf dat moment
op.
Het eerste doel van de reis was de stad Praag. Veel was ons verteld over de schoonheid van deze oude
stad waarvan vrijwel het gehele centrum op de UNESCO-werelderfgoed lijst staat. Nadat we ons op
een overvolle camping hadden geïnstalleerd zijn we, aan de hand van de ANWB gids die we voor ons
vertrek hadden aangeschaft, begonnen met onze ontdekkingstocht. We hadden geluk, op zo’n
vijfhonderd meter van onze camping bevond zich een halte van het Praagse openbaarvervoer. Met de
tram stonden we binnen het half uur midden in het centrum van de stad en dat voor, omgerekend, nog
geen 80 eurocent. Met de eerder genoemde ANWB gids in de hand hebben we drie dagen door de
overvolle straten gezworven. Maar dankzij de gids hebben we ook delen van de stad gezien waar het
massa toerisme niet de moeite voor neemt. We zijn het met onze kennissen eens, Praag is een
wonderschone stad die een bezoek meer dan waard is.
Na ons bezoek aan Praag besloten we het land door middel van een rondreis verder te verkennen. En
zo begonnen we onze tocht door het Boheemse landschap. Het was een verademing om na de drukte
van de grote stad door het groene en heuvelachtige Tsjechische landschap te rijden. De wegen zijn er
welliswaar smal, maar goed te berijden. Je moet alleen geen haast hebben want de maximum snelheid
wordt door de meeste Tsjechen goed gehandhaafd. Bovendien word je in vrijwel elk dorp, bij het
overschrijden van de toegestane snelheid, door middel van een matrixbord op die overtreding
opmerkzaam gemaakt.
In alle rust en zonder verkeersovertredingen bereikten we de stad Plzen, hoofdstad van de provincie
West Bohemen, wereldberoemd omdat hier de wieg stond van het in de hele wereld geliefde pilsbier,
vernoemd naar de Duitse naam van de stad Pilsen. In de brouwerij van “Pilsner Urquell” kan de
leergierige toerist zijn kennis over het productieproces op peil brengen. Maar de stad heeft meer te
bieden, met name in het centrum van de stad lijkt de tijd te hebben stil gestaan, prachtige oude gevels
en leuke rustieke straatjes, je raakt er niet op uitgekeken.
Onder de indruk van al dit historisch schoons besluiten we onze reis voort te zetten in de richting van
Brno, de stad die vooral onder motorrijders grote bekendheid geniet door de Grandprix die er jaarlijks
wordt georganiseerd. Om onze gemiddelde snelheid iets op te vijzelen besluiten we het romantisch
Bohemse en Moravische landschap even te laten voor wat het is en de laatste 100 kilometer richting
Brno af te leggen via de E50, dat is de enige echte autobaan waar Tsjechië over beschikt. Zo op het
eerste gezicht lijkt de weg het equivalent van een Duitse autobaan en nodigt uit tot het opvoeren van
de snelheid, maar daar kom je snel van terug. Geen enkele betonplaat ligt gelijk aan z’n voorganger
waar door de weg het effect krijgt van een roetsjbaan op de kermis. Half versuft maar blij dat het
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gebonk is afgelopen bereiken we de camping die als uitvalsbasis voor ons bezoek aan Brno zal dienen.
Ook nu weer een stadscentrum met schitterend gerestaureerde bebouwing die veel indruk op ons
maakt. Brno is bovendien erg gezellig om dat de binnenstad geheel auto vrij is, alleen de tram zorgt af
en toe voor wat onrust onder de voetgangers.
Nu we de belangrijkste Tsjechische steden hebben bezocht besluiten we de laatste week van onze
vakantie door te brengen in het gebied dat wordt aangeduid met de naam “Reuzengebergte”, het
gebied dat ligt op de grens met Polen en Duitsland. Door de centrale ligging valt de keus op het
plaatsje met de voor ons onuitspreekbare naam “Vrchlabi”. Bovendien hebben we op internet gezien
dat er een hele mooie camping is die, in tegenstelling tot veel door Nederlanders gerunde campings,
nog spot goedkoop is ook, echt een aanrader dus. Zoals gezegd, we zitten in het berggebied waar, in
een ander jaargetijde, veel aan wintersport wordt gedaan. Maar ook in de zomer is er heel wat te
beleven.
Zo roept het gebied rond de berg Špindlerův Mlýn, Oostenrijkse sferen op en waan je jezelf in een
andere wereld wanneer je een bezoek brengt aan het rotsgebied van Adršpach. Je wandelt er door een
wondere wereld die bestaat uit zo’n 1500 zandstenen torens, vijvers en watervallen. Maar het meest
indrukwekkende is wel de 1602 meter hoge “Snĕžka” die je met een goede conditie te voet kunt
beklimmen, of zoals wij, in twee etappes met een stoeltjes lift kunt bezoeken. Maar hoe je ook naar
boven bent gegaan, het uitzicht is overweldigend.
Vermoeid van onze ‘beklimming’ laten we ons na terugkomst, aan de voet van de berg verwennen met
een heerlijk kopje koffie en wat lekkers om daarna wel gemoed terug te rijden naar onze camping. We
zijn echter nog geen kilometer onderweg of we zien in de verte twee grote Tsjechische politieagenten
langs de kant van de weg staan. Bij het naderen van de dienders gaat er één agent midden op de weg
staan en steekt tot onze schrik z’n hand op ten teken dat we moeten stoppen. Me van geen kwaad
bewust neem ik welgemoed gas terug en neem mij voor de agent op een beleefde manier te woord te
staan. Sien voelt echter onmiddellijk aan wat er aan de hand is; “Ooooo…..” roept ze “je bent weer
vergeten je licht aan te zetten”. En inderdaad, de agent maakt
mij er op attent dat het in Tsjechië verplicht is om overdag met
groot licht te rijden.
Verontschuldigingen in de trant van ‘ik ben het vergeten en zo’
helpen niet, de man is onverbiddelijk en stelt vast dat me dit 500
Tsjechische kronen gaat kosten. Zeer resoluut vraagt hij om onze
paspoorten, de autopapieren en mijn rijbewijs. Hij gaat met deze
bescheiden in z’n auto zitten en heeft kennelijk grote moeite met
het nieuwe Nederlandse rijbewijs. We kunnen vanuit onze auto
in zijn achteruitkijkspiegel zien dat hij het rijbewijs van alle
kanten zit te bestuderen en er kennelijk geen genoeg van kan
krijgen. Sien begint, tegen haar gewoonte in, een beetje nijdig te
worden en vindt dat het na 20 minuten wel lang genoeg heeft
geduurd. En alsof hij haar gevoelens kan aanvoelen, hij komt
naar ons toe en wil allereerst de 500 kronen in ontvangst nemen.
Vervolgens krijg ik een betalingsbewijs en onze documenten
terug.
Op dat moment zijn mijn gevoelens voor de Tsjech in het
algemeen en die voor de Tsjechische politie in het bijzonder tot
een dieptepunt gedaald. Maar dat duurt natuurlijk maar even,
want waar hebben we het eigenlijk over, omgerekend kost de
bekeuring ons 20 euro.
Maar toch ………… ons advies is;
“Steek je licht op in Tsjechië”.

11

7.

Licht in het donker (12)
Door Nico ter Horst

Nieuwe kustverlichting (2)
Na het eerste grote kustlicht, (zie Seconer-nieuws van januari 2010) dat nu geen
steenkolenvuur meer was, streefde men hoge doelen na. Men wilde Engeland als voorbeeld
nemen en een eigen productie van vuurtoren apparatuur beginnen. Inventieve industriëlen
wierpen zich op het voorbeeld van het licht van Westkapelle en hadden het eerste grote licht
van Oostvoorne ongetwijfeld grondig bestudeerd.
De heer D. de Ridder uit Dordrecht mag als een voorloper worden beschouwd, want hij bood
al in 1815 aan, het licht van Scheveningen te moderniseren. Voor f 4300,- kreeg hij op 3
september de opdracht. De boete clausule van f 5,-, per dag voor te late levering brak hem
lelijk op, zodat hij f 1800,- minder kreeg dan begroot. Dat was ruim 40% van de verkoopprijs
voor een duidelijk innovatief idee.
In zijn leveringsvoorwaarden was sprake van parabolische flesschen en dat zou er op wijzen
dat hij parabolische lichtkaarsen van spiegelend glas maakte, dit in afwijking van de Engelse
lichtkaatsers. Het steeds breken van die lichtkaarsen lijkt de hoofdoorzaak van de te late
levering.
De heer B. Koning, predikant te Akersloot, had een heel ander idee voor nachtvuren aan
onze stranden. In een verhandeling uit 1816 over het gebruik van lichtstof uit kolen,
borduurde hij voort op de uitvinding van de in Engeland wonende Phillip Lebon, die in 1792
het lichtgevend vermogen van brandbaar gas uit steenkolen had ontdekt. In de Franse tijd had
Dominee Koning, los van Engeland, daarmee verder geëxperimenteerd en in 1815 kwam hij
door een vergelijking met het Engelse systeem tot de conclusie, dat hij het veel voordeliger
kon doen. Naast mogelijke toepassingen voor straten, fabrieken en grote gebouwen, schrijft
hij:
"Hoe spaarzaam zijn de vuurtorens aan onze kusten geplaatst, hoe weinig voldoende
en hoe kostbaar zijn zij. Zoo men hier toe van mijnen uitvinding gebruik wilde maken,
zie ik mogelijkheid, om van zodanige gebouwen, vlammen van enige voeten diameter
hemelhoog te doen opstijgen, die uren ver een helder licht over de oppervlakte van de
der zee zullen verspreiden; en dit geheel onkostbaar wat het gas betreft, zelfs met een
pecuniële (geld) winst op de bereiding van hetzelve.
Eene invoering dan van mijne uitvinding tot dit einde, zou de vermeerdering van
vuurbakens aan onze stranden ten gevolge kunnen hebben, tot meerdere beveiliging
van de Zeeman en tot zegen voor de Marine en
koophandel".

Aldus Dominee Koning.
Het heeft echter nog lang geduurd voordat dit idee werkelijk
toepasbaar werd, zij het niet voor de kustverlichting en ook niet
met "hemelhoge vlammen", zoals de dominee het zich had
voorgesteld.
Bron: Vuurtorens van R. van der Veen.
Wordt vervolgd.
De toepassing in Engeland van de
verlichting met ‘vlamvatbaar gas’ uit steenkool
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8.

Operation Dynamo
Door Rob van Breda
Wij voeren deze zomer met onze boot naar Engeland. We waren er al lang niet meer geweest en dat is
altijd een goede reden voor een nieuw bezoek. Reizen is voor ons andere mensen ontmoeten en
Engelsen zijn gezellige mensen, dus dat was een goede aanleiding om die kant op te gaan. We hadden
de tijd en dus deden we de heenreis in etappes. Zo voeren we via Stellendam, Zeebrugge en
Nieuwpoort in België naar het Franse Duinkerken. Op 26 mei maakten we de oversteek naar het
Engelse Dover. Het was een mooie dag met weinig wind en goed zicht. We voeren door het gebrek
aan wind grotendeels op de motor.
Toen we in Dover aankwamen werd het
ons al snel duidelijk dat het een
bijzondere dag was en kennelijk ook nog
met een historische datum. Dit zeker
gezien de tocht van Duinkerken naar
Dover die we die dag hadden gemaakt,
We kwamen er al snel achter dat het die
dag, exact zeventig jaar eerder, 26 mei
1940 dus, allemaal wat minder prettig
was geweest. Er werd op die datum
namelijk een eerste begin gemaakt met
de hopeloos lijkende taak om een
volledig leger van ca 350.000 man dat
aan de andere kant van het Kanaal op een strand onder hevig vijandelijk vuur lag, te evacueren. Het
betrof het Engelse expeditieleger dat op de Duinkerkse stranden, omringd door Duitse pantser divisies
enorm in de val zat. Vandaag, zeventig jaar later, werd echter het uiteindelijke succes van die
aanvankelijk hopeloos lijkende operatie gevierd.
Die middag vertelde de havenmeester ons trots, op een samenzweerderige toon dat er de volgende dag
een “Royal visit” aan de haven zou zijn. Prins William of Kent (een zoon van Charles & Diana) zou
die dag vanuit “zijn haven” met een Engelse oorlogsbodem naar het Franse Duinkerken vertrekken om
dáár het zeventigjarig jubileum te gaan herdenken van deze grote evacuatie van het Engelse leger.
Achteraf gezien werd het ons tevens duidelijk waarom er die dag zoveel Engelse jachten in de
tegenovergestelde richting, dus naar
Frankrijk voeren. Door louter toeval
hadden wij die dag met onze boot
precies dezelfde route (route Z, 39
mijl) gevaren die vele honderden
schepen en scheepjes zeventig jaar
daarvoor ook hadden gevaren.
Dezelfde route dus, als de “little
ship armada” zoals de reddende
vloot schepen later wel werd
genoemd, dat op 26 mei 1940 ook
deed. Het was net als bij onze
oversteek opvallend rustig en helder
weer en dat rustige weer is het
wonderlijk genoeg de hele operatie
zo gebleven en dat is in het
winderige Engels kanaal iets
bijzonders!
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Het succes van deze massale redding werd
nu niet alleen in Frankrijk maar ook in
Engeland gevierd. Het grote oude kasteel op
de krijtrotsen, gebouwd in het jaar 1180 was
hiervan het middelpunt. Er zouden rond het
kasteel door acteurs en vrijwilligers allerlei
situaties uit de tweede wereldoorlog worden
nagespeeld, en dus wij gingen wij er naartoe.
Er was ons niets teveel beloofd. Als je de
andere toeristen even vergat, waande je je
midden in de 2e wereldoorlog. Overal liepen
militairen rond in de uniformen van toen. Er
waren legerkampementen ingericht. Er waren
zelfs Duitse soldaten. Er stond ook
luchtafweergeschut. Op een zeker moment
sprak de commandant van zo’n geschut mij
er in alle ernst op aan dat ik me op een
militair terrein bevond en een camera bij me
had zonder dat ik daarvoor een permit had.
Hij deed het zo professioneel dat ik er van
schrok! Twee jaar daarvoor zo zei hij, in
1938 dus, hadden ze daarvoor nog iemand
laten insluiten, maar omdat ik Dutch was, en
dus uit het geallieerde kamp wilde hij het
voor deze keer wel door de vingers zien…. Vanuit dit kasteel kun je overigens bij goed zicht Frankrijk
duidelijk zien liggen.
Voor de Duitsers was dit andersom natuurlijk ook het geval en dus heeft de stad Dover het in de
oorlog flink moeten ontgelden onder de beschietingen van de grote Duitse kanonnen, de zogenaamde
“Dikke Berta’s”. Vanuit de goed beschutte tunnels en commandocentra, uitgehakt in de krijtrotsen,
werden de belangrijkste militaire operaties geleid en dus ook die van “Operation Dynamo”, zoals de
codenaam luidde van deze enorme evacuatie van een leger over zee. Deze stunt, om een verslagen
leger onder de neus van de Duitsers van de stranden te plukken dwingt des te meer bewondering af als
je de details verneemt. De verantwoordelijke admiraal, Ramsay, kreeg slechts één week om dit alles
voor te bereiden. Men hoopte toen, dat indien alles mee zat, er wellicht 45.000 soldaten zouden
kunnen worden geëvacueerd. Het werden er uiteindelijk ruim 338.000!! Hieronder waren ca 139.000
Franse soldaten. Dit alles werd mogelijk gemaakt, doordat zowat alles wat wilde drijven werd ingezet.
Allerlei
soorten
schepen,
sleepboten,
vissersschepen,
Thamesbarges,
motorjachten,
veerponten, scheepssloepen van
zeeschepen die toevallig in de
haven lagen, alles wat dreef werd
gevorderd of deed vrijwillig mee.
Er
voeren
zelfs
veertig
Nederlandse binnenvaartschepen
mee (waar kwamen die nou weer
vandaan, zo vraag je je af). In
totaal bestond de vloot uit 693
schepen en scheepjes. Ondanks
het opvallend rustige weer dat
dag na dag bleef aanhouden,
verliep het geheel toch verre van
voorspoedig. Door de snelle
blitzkrieg van de Duitsers waren
Aankomst in Dover.
deze al tot vlak bij Duinkerken
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gevorderd toen Hitler één van zijn ondoorgrondelijke beslissingen nam, zoals hij die later wel vaker
zou nemen. Hij liet zijn grondtroepen buiten Duinkerken halt houden en gaf in plaats daarvan de
Luftwaffe de opdracht het karwei af te maken. Ondanks het feit dat door de luchtaanvallen vele
tientallen schepen werden vernietigd heeft dit oponthoud de Engelsen toch net voldoende tijd gegeven
om in tien dagen een heel leger te evacueren. Niet alleen door de luchtaanvallen maar ook door de
overvloedig gelegde zeemijnen werden er veel schepen tot zinken gebracht. Het kon vanuit de lucht
dan ook bijna niet missen want bijna alle schepen lagen stil om soldaten in te nemen en dat ging,
vooral in het begin niet zo snel.
In de eerste dagen werden er direct al acht passagiersschepen tot zinken gebracht door Duitse
bommenwerpers die aan deze stilliggende schepen een gemakkelijke prooi hadden. Verder werden zes
destroyers, een hospitaalschip, diverse trawlers en mijnenvegers tot zinken gebracht. In tien dagen
gingen er maar liefst honderdachtentachtig grote en kleine schepen naar de kelder. Het aantal soldaten
dat daarbij verdronk wordt nergens genoemd, maar moet enorm zijn geweest. Men noemde het daar
dan ook “helfire corner”. Het aantal geredden per dag liep echter gestaag op. Het hoogste aantal, was
ruim 64.000 man op 31mei. De luchtaanvallen werden echter steeds heviger en op het laatst kon er
hierdoor alleen nog ’s nachts worden gevaren. Uiteindelijk werd het Engelse expeditieleger in tien
dagen, vrijwel tot op de laatste man gered. Op vier juni toen de laatste 27.000 man werden opgehaald,
bereikten Duitse troepen de buitenwijken van Duinkerken.
Het verhaal is snel verteld maar de gruwelijke foto’s spreken boekdelen! Toen Churchill dit feit
bekend maakte in het toenmalige parlement ging er een groot gejuich op. Hij kon het echter niet
nalaten de algemene vreugde wat te temperen door op te merken dat dit allemaal wel mooi was, maar
dat je een oorlog nu eenmaal niet wint met het evacueren van legers, hoe succesvol je dat ook doet.
Voor een overwinning moet er iets meer gebeuren en dat is gebleken… Als je dan zeventig jaar later
op een mooie dag, vanuit een vredig Duinkerken de circa veertig mijl naar een even vredig Dover
aflegt, (route Z, zie foto) kun je je nauwelijks voorstellen welke taferelen zich hier toen hebben
afgespeeld. Je komt nu en dan in Engelse havens nog wel eens heel oude motorbootjes tegen met
daarop een grote, blinkend gepoetste koperen plaquette met de tekst “DUNKIRK VETERAN” Dat is
voldoende voor elke Engelsman. Die weet dan waarover het gaat, en boot en schipper worden dan ook
met het nodige respect bejegend.
Zoals gezegd werd de hele operatie geleid vanuit het militaire commandocentrum uitgehakt in de
krijtrotsen van Dover. Vanuit deze bomvrije tunnels werden trouwens de meeste militaire operaties
rond Dover geleid (niet D Day, die operatie werd geleid vanuit Portmouth). Het gangenstelsel bestond
al jaren maar is met name gedurende de tweede wereldoorlog enorm uitgebreid. Men begon met het
uithakken van deze gangen in het jaar 1797 als gevolg van de dreiging van de Fransen tijdens de
toenmalige Napoleontische oorlog. Dover ligt immers het dichtste bij het vaste land en is dus meestal
het eerste doelwit bij vijandige landingen. De stad dreigde toen overbevolkt te raken met alle soldaten
nodig voor de verdediging van dat deel van de Zuidkust. Als gevolg daarvan ontstond toen het idee
accommodatie te gaan uithakken in de relatief zachte krijtrotsen. In de loop der jaren zijn de gangen
steeds verder uitgebreid en hebben ze ook allerlei verschillende functies gehad. Zo zijn ze in de
periode van de koude oorlog nog ingericht als commandocentrum voor een eventuele nucleaire
aanval. Tegenwoordig zijn ze echter openbaar
en mogen toeristen zoals wij een blik werpen
op oude telefooncentrales, operatiekamers,
plotkamers voor luchtaanvallen enzovoort.
Men speelt daarbinnen alles na, compleet met
hoorspelgeluiden, de geur van kruitdamp en
een knipperende noodverlichting tijdens de
bombardementen. Het is allemaal heel
realistisch. Mocht u daar ooit nog eens
komen, dan kan ik het u van harte
aanbevelen.
Ondergrondse telefooncentrale.
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9.

HIËRARCHIE
De kolonel
Kende haar wel.
De kapitein, een kleine man,
Wist er ook het fijne van.
De overste, een ouwe vent,
Had ook haar moeder nog gekend.
Somtijds liep ze hand in hand
Met onze zwaargewicht sergeant.
Zelden heeft ze zich ingelaten
Met dienstplichtige soldaten.
Edoch, tenslotte lukte 't mij
Haar mee te tronen naar de hei.
Eén troost die ik later smaken mocht;
De blauwe zalf was uitverkocht,
Zodat officieren en andere figuranten
Oók behoorden tot des dokters klanten.
En net als ik, zozeer verdroten,
Vol penicilline werden gespoten.
Net als in die zwoele nachten
Was het eind als 't begin van het feest.
Ook bij de dokter moest ik wachten
Tot de staf aan de beurt was geweest.
© John Van Der Aa
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10.

Rondje Raff.

2.000.000 tankauto beladingen op BP Pernis
Laat in de avond van 31 augustus 2010 werd op het BP tankauto beladingstation in Pernis (TTLR) een
bijzondere mijlpaal gepasseerd.
Even daarvoor was Ernst Beyer, niets vermoedend, met zijn BP Ultimate wagen het terrein op
gereden. Bij het uitprinten van zijn laadpapieren werd Ernst opgewacht door een ongebruikelijk grote
delegatie. Betrokkenen van de ploegendienst, de dagdienst Oil Movement en het BP marketing
kantoor konden Ernst namelijk feliciteren met het bereiken van 2.000.000 beladingen op TTLR.
Deze 2.000.000 beladingen zijn gerealiseerd sinds de bouw van TTLR in 1991 en de invoer van het
toenmalige registratiesysteem. Het ‘toeval’ wilde dat Ernst al 22 jaar zijn wagens laadt op Pernis en
dus zelf ook een behoorlijke bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van dit bijzondere totaal.
Vanzelfsprekend werd Ernst in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen en een cadeau namens
BP. Alle aanwezige chauffeurs die de twee miljoenste belading bijna gerealiseerd hadden werden
natuurlijk ook getrakteerd op een gebakje. Na dit feestje werd iedereen nog een veilige rit gewenst. Op
naar de volgende mijlpaal van 3.000.000 beladingen!
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In deze rubriek

"De achteruitkijkspiegel”
willen we leuke herinneringen uit het verleden ophalen.
Als je jong bent is bijna altijd alles leuk, dus graaf eens in uw geheugen.
In deze herinnering stond de neus van de keeper op "half zeven", nu lacht
hij erom maar toen ook?

11.

1977: BP Europoort wint met 1 - 0 van
Duitse BP Mannschaft in Hamburg
Dick Struik en leden van de redactie identificeerden op de achterste rij van links naar rechts: Henk
Dost, John Preesman, een onbekend persoon, Leo Lips, Rinus Christiaanse, Keith Gardiner, Jan
Fallandt, en Siem van de Graaf.
Op de voorste rij: Leo Monster, Ron de Haan, Frans Muller, Dick Struik en Piet van Dorp.
De derde man van links op de achterste rij is ook bij de redactie onbekend. Mocht u weten wie het is,
wij horen het graag van u. Keith Gardner was een bij productie planning werkende Engelsman.

Deze foto is gekopieerd uit de lustrum editie van " Oliepoort " in 1987

Een herinnering aan deze foto door Dick Struik:
Ongeveer een uur na het nemen van deze foto lag ik, met zwaailicht en al, in een
"krankenwagen" op weg naar een ziekenhuis in een buitenwijk van Hamburg. (Neen geen
Reeperbahn!) Een Duitse voetbalschoen had mijn neus dusdanig gebroken dat ik drie dagen
later in Rotterdam moest worden geopereerd om de neus weer duurzaam aan de schedel te
hechten.
Groeten Dick Struik.
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De achterzijde van de het personeelsblad
“Oliepoort” uit december 1977
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12.

Brandhout
Door Rob van Breda
Dit stukje is bedoeld voor de ouderwetse houtstokers onder ons. Dus niet voor mensen die hun open
haard hebben laten ombouwen op aardgas, of die een flatscreen aan de muur hebben hangen met een
elektronisch haardvuur erin via een Dvd-speler. Nee dit is bedoeld voor de échte stokers met zélf
gehakte houtblokken.
Openhaardhout is fijn spul. Je krijg het er meerdere keren warm van is mijn ervaring. Het begint
meestal met het angstzweet. Namelijk de vrees dat je betrapt zult worden bij het inzamelen van het
basismateriaal. Dat moet meestal nogal snel gebeuren en ook vaak in het donker… Dus eerst de auto
of aanhanger volstapelen, en later thuisgekomen het hout er allemaal weer uit. Daarna, het zagen, het
kloven, het netjes opstapelen en dan eindelijk na een jaar drogen, de warmte waar het je allemaal om
te doen was, als eindelijk de brand erin gaat. Ik bedenk me overigens nu, dat ik aan het eind van het
seizoen meestal ook nog een aangenaam warm gevoel krijg, als ik de afrekening van het GEB krijg,
want hout stoken scheelt aanzienlijk op je gasrekening.
Niet alle hout is goed timmerhout zo zegt het spreekwoord, en dat geldt voor openhaardhout eigenlijk
net zo, heb ik na ruim dertig jaar stoken ontdekt. Vergeleken met vroegere generaties ben ik natuurlijk
maar een amateur, een luxe stokertje. De mensheid stookt waarschijnlijk al zo lang als ze bestaat, dus
bij de primitieven onder ons moet het wel ergens in de genen zitten. Vroegere generaties moesten uit
puur lijfsbehoud hout verzamelen, kloven en stoken. Als je hout voortijdig op was, overleefde je
simpelweg de winter niet. Gelukkig liggen deze bittere tijden nu ver achter ons, maar het kan
natuurlijk zo weer omslaan. Onze huidige samenleving is nogal kwetsbaar gebleken met haar
internationaal gekoppelde elektriciteitsnetten. Hoogspanningsmasten die soms omwaaien of zomaar
kunnen inzakken onder een (te) zware sneeuwlast. Gelukkig is Nederland zelf ook gasleverancier dus
zal het met het gas zo’n vaart niet lopen: Uw CV weigert overigens al dienst als één van beide
energiebronnen ontbreekt. Dan is het een comfortabel gevoel nog een paar kuub ‘hout voor de deur’ te
hebben liggen en een kachel te hebben die alleen maar hout en een paar oude kranten nodig heeft. Om
u nu alvast wat op weg te helpen voor de komende winter, heb ik onderstaand een gedicht met daarin
enkele stook-wijsheden afkomstig uit de harde praktijk. Ik trof het aan in een boekje uit lang
vervlogen tijden toen geluk nog heel gewoon was.
De ballade van het brandhout
Bewaar de blokken ten minste een jaar
en je beukenvuur brandt helder en klaar.
Ook kastanjehout brandt, zo wordt gezegd,
alleen als het een flinke tijd wordt weggelegd.
Berke- en vurenhout branden te fel,
laaien hoog op en verassen u te snel.
Op het hout van de meidoorn, haar blokken en takken,
wordt, zegt men, het zoetste brood gebakken.
Als kerkhofstof brandt olmenhout;
zelfs de vlammetjes zijn koud.
Kriebelende kelen en tranende ogen
door de bittere rook van die ranke hoge
populier; terwijl appelhout als met odeur,
Als met wierook de kamer vervult van zijn geur.
Eiken en esdoorn, mits droog en oud,
verdrijven heel snel de winterse koud’.
Maar essenhout, of het nat is of droog
warmt pantoffels van laag tot hoog

Ik wens u veel stookplezier.
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Aad van Biezen woont al meer dan vier jaren in het West-Afrikaanse land Senegal. Aad
heeft daar in eigen beheer een huis laten bouwen en is vervolgens met Yayi getrouwd een
Senegalese die aanvankelijk als gids met Aad door Senegal reisde. In zijn dorp Toubacouta
niet ver van de Oceaankust maakte Aad kennis met Ambtenarencorruptie tijdens de bouw van
zijn woning. Ook maakte hij kennis met slechte medische zorg in smerige ziekenhuizen,
schatrijke politici en dito moslimgeestelijkheid. “Ik voel me in dit land veel meer
toeschouwer dan deelnemer”. Zegt Aad. Met de ogen van een Westerling zie ik om me heen,
hoe bij voorbeeld de Afrikaanse vrouw een leven vol plichten en willekeur lijdt. Vaak heb ik
erg met ze te doen, daarover schrijf ik in mijn veertiende brief uit Senegal.

13.

Brieven uit Senegal No 14
door: Aad van Biezen
Huisdieren en klein vee in- en om de woning.
Om onze woning lopen schapen, geiten, kippen en
honden. Als huisdier heb ik tegen mijn wil ook een
aapje aan een lijntje, daarover vertel ik later wel het
waarom.
Zorg voor huisdieren is een zorg apart voor mij in
Senegal. Buiten lopen zes schapen waarvan een (1)
ram. De oudste ooi heeft een groot lam maar kreeg
onlangs problemen met haar keel er zat iets in vast
waardoor zij niet meer kon eten. Hierdoor hebben we
haar moeten laten slachten. Deze ooi was de leidster
van de groep en de ram gedroeg zich altijd timide in
haar buurt. Nu is hij de baas en dat laat ie ook merken, hij heeft onze bewaker Mgom een aantal keren
aangevallen. Maar na een heftige confrontatie met de bewaker weet de ram nu dat Mgom de baas is!!
Zo’n zeven weken geleden hebben we 50 ingeënte kuikens gekocht. Dit soort kippen vreten als
reigers, het voer is niet aan te slepen. Ze hebben in deze weken 200 kg. voer geconsumeerd dat is dus
4 kg. per kip. Kippenhouders onder ons weten wel of dit te veel is of niet? Deze kippen zijn onlangs in
twee series ritueel geslacht, anders kan Yayi ze niet verkopen. De winst is niet hoog maar het is wel
een leuke bezigheid. Binnenkort gaan we er
weer 50 halen.
Moeder en dochter geit zijn zwanger. In
tegenstelling tot de schapen gaan de geiten
’s morgens door de poort naar buiten en
scharrelen daar hun kostje en zwangerschap
op. Ze komen alleen terug om wat te
drinken en wat Bix/brokken te eten. ‘s
Avonds even fluiten en ze zijn binnen voor
het donker. Soms blijven ze weg en dan gaat
Yayi of Mgom ze halen. Ze zijn zich dan in
een groep van 50 tot honderd geiten aan ’t
installeren voor de nacht. “Dat zijn allemaal
vrienden van ze” zegt Yayi en ik geloof dat.
Yayi heeft mij verrast met een huisdier dat
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ik eigenlijk niet wilde, een aapje! “Waarom heb je dat gedaan?” was mijn vraag. “Toen we vroeger
nog in het kampement van “Lay Loum” woonden speelde je altijd met de apen daar.” “Dat is waar
maar ik had altijd zo’n medelijden met die diertjes aan een touwtje en nu heb ik er zelf een!!” Vrij
laten is geen optie, voordat het bij ons kwam verbleef het ook bij mensen en kan daardoor niet meer
voor zichzelf zorgen. Hij gaat het eten halen of stelen bij de mensen, die vangen hem absoluut en
slaan hem dood. Dus, Aad zit opgescheept met aapje Tickely en zal goed voor hem zorgen. Met onze
honden gaat ’t prima zij zijn nuttig door hun waakzaamheid.
Diefstal, inbraak, aanranding en verkrachting.
Bij mijn directe buren, Billy en Lydie (Belgisch
echtpaar) die beiden op het terras slapen zijn
ongenode gasten op bezoek geweest. De fiets van
Billy was al over de muur gehesen maar tijdens
het ophijsen van een zware brommer kwam
“Batch” de nachtwaker om de hoek kijken. Met
een eind hout wist hij de dieven op de vlucht te
jagen, met achterlating van alle goederen. Een niet
van gevaar ontblootte actie want dit type bezoeker
heeft meestal een “Manchette” van 50 cm. lengte
bij zich, een soort kromzwaard waarmee ze je
aardig kunnen “bezeren”. Mijn honden waren als gekken tekeer gegaan. Lydie heeft ze wel gehoord
maar gedacht dat ze wel een hagedis hadden gezien of een Hyena horen huilen. Een aantal lokale
winkeltjes en huizen van blanken hebben die nacht nog bezoek gehad van de dieven. Bij de winkeltjes
veel goederen gestolen en uit de woningen van de “blanken” waren TV’s, PC’s goederen en veel geld
meegenomen. Voor wel 4000 en zelfs 17.000 Euro! Mede om die reden heb ik nooit veel geld in huis.
Bij een vriend van ons, Abdou Caros paste een 16 jarig dienstmeisje ’s avonds op de kinderen. Zij is
die avond door inbrekers verkracht, tevens hebben ze het meisje voorzien van tientallen snijwonden in
armen en benen als waarschuwing dat als ze zou praten ze haar wel zouden weten te vinden. Abdou
heeft haar naar het hospitaal gebracht waar ze drie dagen is gebleven. Zijn poging tot aangifte van dit
incident bij de Gendarmerie liep op niks uit. Hij was toch niet de vader, dit is een zaak voor de familie
van het meisje. Wilde hij soms de naam van het meisje te grabbel gooien? Wij denken dat je er wel
meer van weet, heb je het niet zelf gedaan enz. enz. Het meisje en de familie zullen nooit toegeven dat
ze verkracht is, want dan is ze verloren voor de huwelijksmarkt! Helaas is enkele dagen later, gewoon
overdag, een meisje van 10 jaar door en vijftal opgeschoten knullen een paar maal verkracht en naakt
in de bosjes naast haar woning achter gelaten. Ergo, dus ook geen aangifte en het aantal geregistreerde
misdaden blijft laag! Voor de goede orde; dit soort zaken zijn de eerste die ik vernam zolang ik hier al
woon. Deze doodgezwegen info over dit soort gebeurtenissen komen bij mij via Yayi, want de
vrouwen praten onderling wel hierover.
Een entreekaartje voor de polikliniek.
De tien jaar oudere zuster van Yayi is bij ons op bezoek. Zij heet Coumba Sarr en is van dezelfde
vader maar andere moeder. Ze is erg verdrietig ze heeft namelijk een levensbedreigende ziekte “de
Gele koorts” Hiervoor is ze al drie maal naar het ziekenhuis geweest voor onderzoek. Informatie,
opgevraagd in Nederland leerde mij; er bestaan geen medicijnen tegen deze ziekte, je lichaam moet
het zelf opknappen. Deze ziekte wordt door muggen veroorzaakt die tegelijk ook malaria kunnen
overbrengen, dus dubbel opletten. Coumba moest nog één onderzoek ondergaan maar kon geen
afspraak maken omdat ze hiervoor 15.000 Cefa = 22,50 euro vooruit moest betalen. Je snapt ’t al,
Coumba heeft een afspraak gemaakt voor de dag erna. Yayi en ik gaan met haar mee om te betalen en
als steun. Na het onderzoek stel ik voor wat te gaan eten in de stad en we verlaten het hospitaal.
Tenminste dat willen we, want op het moment dat we de poort uit willen gaan houden de
“portiersoldaten” Coumba aan; of ze maar even haar toegangsticket wil tonen. Om de poli te bezoeken
moet je eerst 1500 Cefa = 2,25 euro entree betalen. Uiteraard is ze dat bonnetje kwijt. Ze moet
opnieuw betalen vinden ze. Coumba is in alle staten want ze heeft absoluut geen geld meer. Dan mag
je er niet uit” zeggen de machtsmisbruikers. Ik ben het ineens zat. “Ga jij eens zitten Coumba en Yayi
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zorg jij even voor haar” zeg ik en stap op de “hoofdpester” af. “Spreekt u Engels? Ja. dat is fijn kan ik
even in uw kantoor met u praten?” ”Wat wilt u?” vraagt hij mij. “Ik wil even uw ID kaart zien en uw
gegevens noteren voor mijn advocaat” zeg ik gedecideerd. “Dat kan toch nog wel even wachten?
Laten we eerst Praten” “OK” zeg ik. “Die ticket is die om binnen te komen of eruit te gaan?” De
hoofdpester kijkt me glazig aan; “Wat vraagt u mij nu?” Hij ziet de valstrik niet; “natuurlijk om
binnen te komen!” O, zeg ik vriendelijk dan is er geen probleem want Coumba is al binnen en wij
willen eruit! Fijn met u gesproken te hebben en wat is uw naam? Oesman? Fijne stoere naam, mijn
naam is Adreano, tot ziens en nog een prettige dag” Ik sein Yayi en Coumba te “moven” Eerst ga ik
om de poort vrij te maken. Met zachte drang ging de portiersoldaat minimaal opzij, ik bleef staan en
duwde Yayi en coumba langs mij en de onwelwillige afperser. Ik bedankte hem gelijktijdig voor zijn
hulp en we stapten direct in een taxi. In een restaurant praatten we tijdens de lunch nog even na over
het voorval, je weet nooit precies hoe zo’n gewapende macho zal reageren.
Coumba zou nog enige tijd bij ons blijven om aan te sterken, toen haar moeder (de tweede vrouw van
Yayi’s overleden vader) haar dochter sommeerde naar huis in Dakar te komen. Er is een Baptême
(doopfeest) jij moet de ceremonie leiden want jij bent de grootmoeder! Dat is niet waar want de
moeder van de baby is een ver-ver achternichtje. “Ik ben nog ziek” werpt Coumba tegen. “Niks mee te
maken, je kunt lopen dus je komt naar Dakar.” Coumba is van slag. “Je blijft maar lekker hier” zeg ik.
“Nee” zegt Yayi. “Als ze niet komt zetten ze haar uit de familie!” Met een vriendin gaat Yayi nog een
cadeautje voor het doopfeest kopen, we geven haar het reisgeld en ze vertrekt naar Dakar. Zodra het
kan komt ze weer terug naar Toubacouta. De Islam met zijn dwingende regels en de Afrikaanse
familietradities zijn knellende beperkingen voor de vrouw, eigenlijk een vorm van slavernij!!
Aankopen doen in Gambia.
De meeste artikelen zijn in
Gambia stukken goedkoper dan in
Senegal, vooral levensmiddelen.
Als gevolg van de financiële crisis
zijn veel importproducten onlangs
in prijs verdubbeld. Suiker is
belangrijk
in de Senegalese
huidhouding. In Dakar kost een
kilo suiker 1200 Cefa = 1,80 euro
en in Gambia 500 Cefa.
Als je gaat inkopen in Gambia is
het zaak je tevoren te melden bij
de douane te Karang. Je zegt wat
je wilt gaan doen, geeft hem wat
zakgeld en de douaneman geeft je
een briefje met zijn fiat. Yayi en haar vriendin Aïda melden zich bij de douaneman, leggen de man uit
wat ze wensen. “Géén probleem dames, hier is het nummer van mijn mobiel, mochten zich problemen
voor doen, even bellen”. De dames vertrekken naar Banjul de hoofdstad van Gambia en doen er erg
veel aankopen. Aida koopt er voor wel 350.000 Cefa = 365 euro aan mooie stoffen, jurken, schoenen
en levensmiddelen. Aida is een alleenstaande moeder van 35 jaar, ze ziet er bloedmooi en sexy uit. Ze
probeert een beetje geld te verdienen met handel. Vrij laat zijn Yayi en Aida terug bij de grenspost van
Karang. Welgemoed melden zij zich terug bij de douaneman, maar nu is het een andere en alles en
alles moeten ze voor hem uitpakken. “Zo dames dit is smokkelwaar” zegt ie. “Nee” zegt Yayi we
hebben toestemming van Aboe en hier is zijn telefoonnummer.” “Aboe heeft geen dienst en ik heb
geen toestemming gegeven” Yayi belt Aboe: Sorry, ik heb geen dienst en kan niets voor je doen dat is
jammer want deze man is een echte dienstklopper.” De dienstklopper schatte vervolgens de waarde
van Aida’s spullen en vroeg om alle aankoopbonnen. Na een poosje rekenen wilde hij 200,000 Cefa =
300 euro invoerrechten ontvangen.en zonder kwitantie! Yayi mocht haar spullen zonder probleem
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Draadloos netwerk 5000 jaar oud !
Opgravingen bewijzen het !
Bij opgravingen in de Russische bodem tot op een diepte van 100 meter hebben Russische
wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een geschatte leeftijd van zo'n 1000
jaar.
De Russen trokken hieruit de conclusie dat hun voorouders reeds 1000 jaar geleden beschikten
over een koperen communicatienetwerk!
Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan afgraven
waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen. Deze vezels bleken
na onderzoek zo n 2000 jaar oud te zijn, waaruit de Amerikanen concludeerden dat hun
voorouders reeds 2000 jaar geleden al een zeer geavanceerd digitaal glasvezel netwerk in
gebruik hadden.
En dat zo`n 1000 jaar vóór de Russen……..

Een week later hebben de Belgen het volgende rapport gepubliceerd:
"Bij opgravingen in de Belgische bodem, tot op een diepte van 500 meter, hebben Belgische
wetenschappers helemaal niets gevonden." De Belgen concluderen hieruit dat zo'n 5000 jaar
geleden de oude Belgen reeds beschikten over een draadloos netwerk.

weer inpakken en meenemen. Een deel van de aankopen van Aida pakte ze mee alsof ze haar
toebehoorden. Hoe de dames ook soebatten, eerst betalen en dan pas meenemen. Aida stelde voor: Ik
heb nog 50.000 Cefa = 75 euro dan kan ik toch wel wat meenemen?” “Nee het is alles of niks” was
het botte antwoord. Heel laat kwamen twee teleurgestelde vrouwen thuis. Na wat eten en een douche
kreeg Aida weer moed en vertrok per bromfietstaxi terug naar het douanekantoor ze is daar de hele
nacht gebleven om de douaneman tijdens zijn nachtdienst op andere gedachten te brengen, zonder
resultaat: “200.000 Cefa en niks anders” zei hij bits. Na een korte slaap overdag is ze weer naar het
kantoor vertrokken om bij de dagdienstchef meer succes te behalen. Ook hij hield zijn poot stijf. Een
paar aardige douanemannen hebben nog getracht haar te helpen toen de “chef” haar, na twee uur
soebatten haar in zijn kamer riep. “Je wilt geloof ik wel heel graag je spullen terug hebben, niet?”
“Wat wil je er voor doen om het terug te krijgen?” “Ik wil je al mijn geld geven dat ik heb.”zei Aida.
“Jouw geld heb ik niet nodig” Wat wil je dan?” vroeg ze naïef. “Ik zal het met je maken” zei hij
ineens vriendelijk. “Als ik je nu kan neuken en morgen nog een keer dan krijg je de spullen van me
terug. Zo niet dan moet je nu vertrekken!” Alhoewel Aida volgens mij niet erg eenkennig is heeft ze
hiervoor bedankt en kwam ze huilend met lege handen bij huize Yayi en Adreano terug. De dag erna
lachte ze weer. “Ik heb gegokt en verloren” zegt ze dapper. Gelukkig had Yayi nog wat voor haar uit
de handen van de douane gered.
Groeten van Aad van Biezen
Toubacouta par Kaolack, BP 109, Senegal, Afr.
Tel. 0221763467964
Een kaart of briefje van oud collega's wordt door mij erg op prijs gesteld. Op een SMS wordt per
omgaande gereageerd.
Dank aan Rob van Breda, Han Noordzij, Shamie Algoe en Henk Bosma voor hun brieven en/ of SMS.
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14. Personalia
Met Nerflex :

Met Pensioen :

Augustus 2010

G.H. de Bruijn
A.J. Majenburg

September 2010

J. Quartel
P. Kooiman

Oktober 2010

M.J. van Gunsteren

November 2010

J.J. Slager

Oktober 2010

J. Dijkgraaf

November 2010

J.H.F. Bemelmans
A. Althusius

Overleden:
3 april 2010, de heer N.J. Stenstra, in de leeftijd van 84 jaar.
12 juli 2010, de heer Wilhelmus van Heest, in de leeftijd van 79 jaar.
27 augustus 2010, de heer Leo Kieviet, in de leeftijd van 53 jaar.
29 augustus 2010, mevrouw Riet van Vliet, in de leeftijd van 70 jaar.
4 september 2010, de heer Val van Krevelen, in de leeftijd van 91 jaar.

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 januari 2011.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 31 december aan:
Redactie seconer nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco

REDACTIE SECONER-NIEUWS
Piet Bout
Bestuur Seconer
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

Piet van Kessel
Scherpenhoek 80
3085 EG Rotterdam
010 5016851
Kessel.Pa@inter.NL.net

Klaas Kuipers

Rob van Breda

Slotlaan 28
3233 DD Oostvoorne
0181 485797
klaas-ali.kuipers@planet.nl

Lumeyweg 49
3231 CD Brielle
0181 416364
rjvanbreda@gmail.com

BESTUUR SECONER

BELANGRIJKE ADRESSEN

Nico ter Horst, Voorzitter
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
voorzitter@seconer.nl

Mutaties Seconer
www.seconer.nl

Wim van Vliet, Secretaris
Narcissenstraat 12
3181 WT Rozenburg
0181 217203
secretaris@seconer.nl

●

Klik aan: CONTACT (bruine balk)
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg

Stichting Pensioenfonds BP Raffinaderij
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
Postvak THA07/020 - Telefoon 013 4622352
e-mail:wa.smit@interpolis.nl
pensioenfondsbpraffinaderij@achmea.nl
www.pensioenfondsbpraffinaderij.nl
Aanmelding spreekuur 013 4623988

Piet Timmers, Penningmeester
Eemsteyn 1
4251 HM Werkendam
0183 502884
penningmeester@seconer.nl

●

Bas Roos, Administratie
Planetenlaan 105
3204 BR Spijkenisse
0181 616040
administratie@seconer.nl

Stichting Pensioenfonds BP
Telefoon 020 4266310 (08.30 – 17.30)
Telefoon 030 2579696
www.blueskygroup.nl
e-mail: info@pensioenfondsBP.nl
www.pensioenfondsbp.nl

Wim Blok, Pensioenen
Rijpersweg 31
4751 AP Oud Gastel
0165 326388
wimnellblok@live.nl

●

Stichting Chevron Pensioenfonds
UO2.B4.16, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon 030 2578903
e-mail: pensionfunds@fortis.com

Leny Voorberg
Ossewei 151
3238 XN Zwartewaal
0181-663138
h.g.voorberg@planet.nl

●

Contactpersoon Personeelszaken BPRR
A.N. van Seeters
Doorgeven van mutaties
Telefoon 0181 259357
Postbus 1033
3180 AA Rozenburg

Gerrit Kamperman, IT-zaken
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl

27

