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Seconer Reünie
in de Efteling

Deelnemers aan de Seconer reünie hebben zich verzameld op de Aquanura theatervlonder.
Het door Petra Hoks geschreven verslag van de reünie treft u aan vanaf pagina 2 en het
fotoverslag van Piet van Kessel is te vinden op pagina’s 8 en 9.
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Verslag Seconer Reünie 28 september 2015
1.

De Efteling – Kaatsheuvel
Verteld door Petra Hoks
Wat hebben gepensioneerden te zoeken in de Efteling? Het is een combinatie van nostalgie en
op je gemak een paar uur met oud-collega’s door het mooie park lopen en herinneringen aan
vroeger ophalen.
Tijdens de busreis van het BP terrein naar Kaatsheuvel heerst er al direct een genoeglijke
stemming. De meesten hebben elkaar een heel jaar niet gezien en dan valt er wel het een en
ander te vertellen. Een aantal ‘nieuwe’ gepensioneerden, de jonkies dus, zijn voor de eerste
keer van de partij. Ook voor hen heeft de tijd niet stil gestaan, getuige hun grijze haren.
Via Zevenbergsehoek, waar nog enkele gepensioneerden uit de buitengebieden instappen,
komen we rond 13.00 uur aan bij de Efteling. We treffen het met het weer, het is mooi,
zonnig en rustig herfstweer.
Indrukwekkend uitgedoste Oosterse Wachters heten
ons welkom voor het Fata Morgana Paleis, waar we
koffie drinken en waar we ook lunchen. De
Seconervlag aan een van de toegangshekken geeft ons
nog een extra welkomsgevoel. Een grijze golf van
meer dan 285 personen stroomt naar binnen en
verspreidt zich onder de sterrenhemel van het Fata
Morgana paleis. Het kost aardig wat tijd voordat
zoveel mensen met hun kopje koffie aan een van de
vele tafeltjes hebben plaatsgenomen. Intussen heet
voorzitter Nico ter Horst ons welkom.
Per tafel worden we hierna uitgenodigd een keuze te maken uit de vele belegde broodjes van
het buffet. Moeilijk kiezen, er is zoveel, sandwiches met zalm, kaas, of vlees en broodjes
belegd met krab. Die laatste eten wat moeilijk, er zit zoveel krab tussen dat bij iedere hap de
krab er rijkelijk tussenuit piept. Een servet is hierbij
echt noodzakelijk. Koffie, thee, melk en diverse sapjes
ontbreken ook niet.
In de bus hadden we al het programma voor deze dag
gekregen, maar voordat we het park ingaan, krijgen
we ook nog een plattegrond en een zilverkleurig
buideltje met Efteling geld. Rijk zijn we, vierhonderd
Efteling dukaten. Wat zou je daar allemaal voor
kunnen kopen?
Onze groep waaiert uit over het park en gaat al gauw
op tussen de andere bezoekers. Sommigen raken hun
maatje kwijt en lopen daardoor noodgedwongen, maar
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daarom niet minder plezierig, met andere oud-collega’s mee. Het park ziet er met de bomen
in fraaie herfstkleuren en kleurrijke bloembakken aan de lantarenpalen schitterend uit.
We bestuderen de plattegrond en besluiten om
eerst naar De Droomvlucht te gaan, een van de
mooiste attracties van het park. De rij
wachtenden is niet al te lang en eenmaal binnen
nemen we plaats in een treintje dat ons meevoert
op een wonderbaarlijke droomvlucht langs
trollen, elfjes, bosgeesten, faunen en koning
Oberon. Het treintje klimt omhoog langs
duizelingwekkende ravijnen en op grote hoogte
zweven
we
over
deze
wonderschone
sprookjeswereld diep beneden ons.
Nog in de ban van deze bijzondere treinreis gaan we op zoek naar een terras om onze Efteling
dukaten om te zetten in een spiritueel drankje. Een beetje giechelig wandelen we daarna door
het sprookjesbos, langs de zo bekende sprookjes
uit onze jeugd, zoals dat van Hans en Grietje,
Roodkapje en de Grote Boze Wolf, de dansende
Rode Schoentjes, de luidruchtig snurkende Reus
met zijn Zevenmijlslaarzen en de Lange Nek die
overal bovenuit steekt. Langs de kant staan hier
en daar grote paddenstoelen met witte stippen
waar muziek uit komt. Klein Duimpje wijst ons
de weg naar de prullenbak. Hoog op een sokkel
strooit Ezeltje Strekje met geld. Het
trompetgeschal van de Herauten wijst ons de
weg naar de Magische Klok, waarna we de
donkere ruimte van de Indische waterlelies
betreden met de dansende elfjes op de geopende
bloemen van de waterlelies, begeleid door de African Beat van Bert Kaempfert. Weer buiten
suist het Vliegend Tapijt ons voorbij en kijken we wat besmuikt naar de Koning die zijn
kleren kwijt is.
Het is bijna zes uur als we
begeleid door twee Oosterse
Wachters naar het Aquanura lopen
voor een spectaculaire watershow,
de grootste van Europa. Het
publiek staat in groten getale
rondom de vijver opgesteld en
wacht gespannen af.
Om kwart over zes begint het
aftellen: 7, 6, 5, 4 …, waarna
begeleid door sfeervolle muziek
het sprookje verteld wordt en het
spektakel van water, licht en vuur
begint. Het lijkt wel of de diverse
fonteinen wedijveren welke het
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hoogst het water in de lucht kan spuiten. Gigantische groene kikkers spuiten ijverig mee,
alleen zij komen met hun straal niet zo hoog, maar wel ver. Jammer dat het niet donker is, dan
zou het spel van kleuren en vuur nog spectaculairder zijn.
Door diezelfde Oosterse Wachters worden we hierna meegenomen naar het Fata Morgana
Paleis voor het diner. En niet alleen voor het diner, we worden ook nog getrakteerd op diverse
shows. Zo bewonderen we tijdens het aperitief de show van twee buikdanseressen die zo
weggelopen zouden kunnen zijn uit Duizend en Een Nacht en tijdens het voorgerecht worstelt
Gonda in Oosters kostuum met een enorme slang. Kunstig en moedig wellicht, maar zo eng.
Per tafeltje staan we even later in de rij voor het hoofdgerecht dat bestaat uit diverse vlees- en
visgerechten. Bijpassende soorten groenten, pasta’s, rijst en aardappelen maken er een
overvloedig maal van. Intussen luisteren we naar mooie pianomuziek. Nog nagenietend van
het heerlijke eten rinkelt er plotseling een bel, de ijscoman maakt zijn opwachting. Hij wordt
bestormd door gretige ijsliefhebbers.
Ter
afsluiting
van
het
overvloedige en voortreffelijke
diner wordt er koffie of thee en
zoete lekkernijen geserveerd. Op
het toneel nemen de Motown
Marbles ons mee naar de muziek
van de jaren 60 en 70. Met hun
zang en dans luiden zij in hun
strak gesneden goudkleurige
glitter jurken de avond uit.
Tevreden en nog nagenietend van deze geweldige en uitstekend georganiseerde reünie lopen
we hierna naar de bus om weer terug te keren naar de gewone dingen van alle dag.
Dank Seconer bestuur voor het vele werk dat jullie verzet hebben om deze dag tot een groot
succes te maken. Wat hebben jullie alles goed geregeld, niets ging er mis, wat zeker
meegewerkt heeft aan de relaxte sfeer.
Dank ook aan de directie van BP die het ons wederom mogelijk gemaakt heeft onze jaarlijkse
reünie weer op zo’n bijzondere manier te kunnen vieren. Het geeft een warm gevoel dat wij
als ‘oudjes’ nog steeds meetellen.

Ter afsluiting van een
geslaagde Seconer reünie
geniet het gezelschap van
een goed verzorgd diner in
het
Fata Morgana Paleis van de
Efteling.
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2.

Even voorstellen: Nieuwe bestuursleden
Casper Diegenbach
Tijdens de reünie van 2014 deed Nico ter Horst een oproep aan de
Seconer deelnemers zich beschikbaar te stellen voor een
bestuursfunctie. Het huidige Seconer bestuur is voor een belangrijk
deel al in functie sinds de oprichting van de stichting en zou best wat
verjonging kunnen gebruiken, aldus de voorzitter.
Omdat ik het onderlinge contact tussen voormalig collega’s van groot
belang acht en het ook van waarde vind dat de belangen van oud
medewerkers goed worden behartigd heb ik mijn diensten als Seconer
bestuurslid aangeboden en functioneer sinds kort als zodanig.
Mijn naam is Casper Diegenbach, ben in 1946 geboren in Amsterdam
en getrouwd met Coby. Nadat ik in 1979 Bij BP in dienst trad werd ik in eerste instantie aan het werk
gezet bij de commissioning van de Cat. Cracker die op dat moment in aanbouw was. Vervolgens
mocht ik het onderhoud van de instrumentatie op de Cat. Cracker verzorgen waarna ik in 1985 naar
Offsites werd overgeplaatst.
In 1990 ging er een nieuwe wereld voor me open, ik mocht bij de afdeling inkoop het eerste PC
netwerk opzetten en programma’s maken voor deze afdeling. Daarna kwam ik terecht bij de afdeling
van Harrie Holzhauer die het Nederlandse deel van het Engelse IBM netwerk beheerde en tevens de
PC’s van productie onder z’n hoede had. Het werkterrein werd later verder uitgebreid met alle op het
bedrijf aanwezige PC’s en later met een PC netwerk.
Als gevolg van de laatste Nerefco reorganisatie ben ik in 1999 mijn baan kwijt geraakt maar kon
gelukkig weer snel aan de slag bij een uitgeverij in Schiedam. Ook heb ik een bestuursfunctie vervuld
bij de Nederlandse Kano Bond, daar had ik de breedte sport in mijn portefeuille. Sinds 2008 hebben
Coby en ik een kleine Kip caravan waar we heel veel gebruik van maken, we verblijven dan
voornamelijk in Nederland. We fietsen en wandelen dan heel veel, mede door onze hobby Geocachen,
dat is en schatzoekspel dat gebruik maakt van GPS-ontvangers, dit doen we al sinds 2004. Wil je meer
weten over Geocaching ga dan naar www.geocaching.com.

Gerrit van de Peppel
Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Gerrit van de Peppel.
Momenteel ben ik 68 jaar, gehuwd en heb 6 kinderen en 6
kleinkinderen.
In 1979 ben ik bij de BP in dienst gekomen als operator op de FCCU
in de D-shift. Na 10 jaar ben ik, toen de zaak Nerefco werd,
overgegaan naar de Pernis-site. Daar heb ik 10 jaar in de A-shift op
de zware kant gewerkt. Toen in 1999 Pernis grotendeels ging sluiten
en iedereen weer terug naar de Europoort moest, ben ik in de A-shift
op de FCCU terecht gekomen. In 2009 ben ik daar met pensioen
gegaan.
Na vele keren een leuke reünie met de Seconer te hebben gehad,
vond ik het eerlijk gezegd een beetje te gemakkelijk om daar zonder iets voor te hoeven doen (zelfs
geen contributie betalen) elke keer van te profiteren. Toen vorig jaar het bestuur van Seconer om
versterking vroeg heb ik me daarom dan ook aangemeld.
Ik ben bijzonder blij om nu in dit bestuur te mogen werken, en om te zien hoeveel inzet deze mensen
geven om u een fijne dag te bezorgen. Daarom hoop ik nog vele jaren voor Seconer te mogen werken.

5

3.
De Bussen vanuit Europoort tot de laatste plaats bezet

Het enthousiasme straalde er al meteen van af, die maandag waarop de Seconer deelnemers
zich verzamelden bij poort 4. Wat te denken van de mevrouw die geen reünie had
overgeslagen tot aan het overlijden van haar man. Maar nu was ze er weer, samen met haar
vriendin, want niemand gaat graag alleen naar een feestje.
En dan die andere dame, ze is inmiddels 91 jaar en bezoekt samen met haar dochter voor de
eerste keer de reünie. Het was er na het verscheiden van haar man nooit van gekomen, zo
vertelt haar dochter.
Geweldig toch, dat we als Seconer, onder dankzegging aan BP, nog zulke mooie dingen
mogen beleven.
En dat het bij een ieder in de smaak is gevallen tonen de volgende reacties.
De redactie.

Hallo Nico,
Wij, mijn vrouw en ik, willen toch even onze dank uitspreken naar het bestuur en de
organisatie van de Seconers.
Het was een zeer geslaagde dag en hebben ons prima geamuseerd, hier kunnen we met
veel plezier op terugkijken.
Ook dank aan Karin.
Met een vriendelijke groet en goede wensen,
Jacomijn en A3B.

Dankwoordje voor een fijne dag in de Efteling.
De prins op het witte paard niet gezien.
Echter wel veel fijne mensen van de Seconer Club.
Bedankt bestuur dat jullie er weer in geslaagd zijn ons een fijne dag te bezorgen.
De “ouwetjes” voelden zich weer even jong.
Wat te denken van de 8-baan, of toch liever slenteren door de sprookjestuin,
waar menig herinneringetje wordt opgehaald.
Voldaan keren we huiswaarts, tot volgend jaar ?
Mijnie van der Hoek
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Beste Piet, (Van Kessel)
Dankjewel, voor de foto, je kunt hierop wel zien dat we er zin in hebben!
Het was weer een dag waarop we volop hebben genoten!
Heel erg leuk om weer eens bij te praten met mijn "oude" collega's en wat
herinneringen op te halen.
Ook het programma van deze dag zat weer prima in elkaar, leuke attracties,
mooie shows en een heerlijke lunch en diner, een hartelijk dankjewel voor
de organisatie is hier zeker op zijn plaats!
Wij hadden in Drunen een hotelletje gereserveerd en hebben daar nog 2
dagen in een heerlijk zonnetje van de mooie omgeving kunnen genieten.
Vandaag is voor mij ook een beetje bijzondere dag, 36 jaar geleden was
mijn 1e werkdag bij BP, en vandaag is ook mijn eerste dag dat ik met BP
pensioen ben. Tot vandaag heb ik n.l. kunnen genieten van de
levensloopregeling. Ik kijk met heel veel plezier terug op deze 36 jaar!
Wij kijken er naar uit dat we elkaar in goede gezondheid op nog heel veel
van deze seconerdagen tegen zullen komen Piet!
Hartelijke groet,
Rokus en Mattie Sintmaartensdijk

"Het gaat er niet om hoe oud je bent…………,
maar hoe je oud bent."
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4.

7e Seconerreünie op bezoek in de Efteling
Zie meer foto’s op: www. Seconer.nl Oude nieuwsbrieven foto’s Reünie 2015

Opstap Metrostation Slinge
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Na het welkomstwoord van Nico ter Horst een lekkere lunch. Daarna op avontuur in het zonnige park, gevolgd door
een muzikale water- en vuur fonteinenshow. Een gezellig diner als afsluiting van een mooie dag.
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Terugkijken op een fijn Dagje Efteling ………
Op 28 september zijn wij met een groot aantal deelnemers per bus afgereisd naar de Efteling.
Velen hebben daar van de gelegenheid gebruik gemaakt herinneringen uit een, voor velen mogelijk
lang verleden, opnieuw leven in te blazen. Een aantal zeer moedige deelnemers hebben de
stoute schoenen aangetrokken en zich bij sommige attracties aangesloten achter een vaak lange
rij wachtenden. Ik heb zelfs Seconer deelnemers in de rij voor het monster “ De Baron ‘’ zien staan,
die daarmee hoog door de lucht en ook ondergronds gevlogen hebben.
Ik kan zeggen dat deelname aan de attracties, op misschien een misselijk of duizelig makend gevoel
na, zonder problemen is verlopen.
Helaas is de afsluiting van het dagje Efteling niet voor een ieder even fijn verlopen. Twee dames uit
ons gezelschap zijn ongelukkig ten val gekomen. Mevrouw van der Heijden is na het buffet, bij
het verlaten van het gebouw “Fata Morgana”, gevallen en uiteindelijk per ambulance naar een
ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar werd vast gesteld dat er geen reden was om haar in het ziekenhuis
te houden. Haar kinderen hebben haar ‘s nachts weer mee naar huis mogen nemen.
Mevrouw Berk kwam bij de bus te vallen en bezeerde haar pols, eenmaal thuis werd besloten om
alsnog naar het ziekhuis te gaan. Daar werd vast gesteld dat haar pols op twee plaatsen was gebroken.
We beseffen dat de ontstane problemen hiermee niet zijn opgelost, maar we vonden een bloemetje
op z’n plaats.
Namens het bestuur wensen wij deze dames het allerbeste toe.
Nico ter Horst

5.

BP Pensioenfonds
Door Jan Nieuwenhuize

Algemeen
Het pensioenfondsbestuur heeft in in de afgelopen periode
veel aandacht besteed aan onder andere de volgende
onderwerpen:
•

•
•

De gevolgen van de invoering van het nieuwe
Financieel Toetsingskader (nFTK): er is een nieuw
Herstelplan gemaakt. De Nederlandse Bank (DNB)
heeft dit plan inmiddels goedgekeurd. Verder is er
gewerkt aan de Haalbaarheidstoets, die ook ingeleverd
moet worden bij de DNB.
Risico analyse belangen verstrengeling, deze analyse is
een vereiste onder de Pensioenwetgeving
en de toekomst van het pensioenfonds, zie hieronder.
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De toekomst van het pensioenfonds
In het 2e kwartaal is door het Pensioenfonds BP en de werkgevers (BP Europa SE, BP Nederland en
BP Raffinaderij Rotterdam B.V.) intensief overleg gevoerd met de betreffende Ondernemingsraden en
het Verantwoordingsorgaan om de uitvoering van de pensioenregeling bij het pan-Europees
pensioenfonds in België per 1-1-2016 onder te brengen.
In de vergadering van 23 september 2015 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds BP een
voorgenomen besluit tot liquidatie en collectieve waardeoverdracht naar OFP BP Pensioenfonds in
België genomen.
De werkgevers hebben al in een eerder stadium de intentie uitgesproken om de uitvoering van de
pensioenregelingen bij het OFP BP Pensioenfonds onder te brengen.
Vanuit zowel het pensioenfonds als de werkgevers zijn aan de voorgenomen besluiten voorwaarden
verbonden, zoals het verkrijgen van instemming van de ondernemingsraden, een positief advies van
het verantwoordingsorgaan en het verkrijgen van goedkeuring van de Nederlandse en Belgische
toezichthouders.
Voor het verkrijgen van instemming van de ondernemingsraden zijn er in september door beide
werkgevers instemmingsverzoeken gestuurd naar de ondernemingsraad van BP Europa SE, BP
Nederland respectievelijk de ondernemingsraad van BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
Zodra instemming van de OR verkregen is en ook het Verantwoordingsorgaan positief heeft
geadviseerd zal door de werkgever en het pensioenbestuur een besluit worden genomen met
betrekking tot de overgang. Naar verwachting zal dit inhouden een collectieve waardeoverdracht
van opgebouwde pensioenaanspraken naar het pan-Europees pensioenfonds in België in combinatie
met een liquidatie van het pensioenfonds. Vervolgens zullen alle gepensioneerden, evenals de
actieven en in-actieve deelnemers, over het besluit van het Bestuur worden geïnformeerd.

Performance beleggingen en dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is in de afgelopen periode gedaald tot 103.0% (stand
eind augustus). Eind mei was deze 105.6%.
Beleggingen en rente zijn de belangrijkste factoren die de dekkingsgraad bepalen. De beleggingen van
het pensioenfonds BP hebben het in de afgelopen periode niet goed gedaan, waardoor het vermogen
van het Pensioenfonds BP is gedaald.
Sinds mei is de (gemiddelde) rente gestegen; de verplichtingen zijn daardoor gedaald. Per saldo is de
dekkingsgraad sinds mei met 2.6% gedaald.
De bezittingen van het fonds staan al geruime tijd boven € 1.1 miljard.
Als gevolg van het besluit van DNB in juli, dat zij direct een aangepaste Ultimate Forward Rate
(UFR) gaat hanteren, is de dekkingsgraad gedaald. De UFR wordt niet meer vastgesteld op de
constante rente van 4,2%, maar op het voortschrijdend gemiddelde van de lange rente over de
afgelopen tien jaar. De UFR was ca. 3,3%. De wijziging van de UFR heeft een daling van ca. 2%
veroorzaakt. Het rendement op de beleggingen in 2015 is minimaal, maar is nog iets beter dan de
daarvoor geldende Benchmark.
j.nieuwenhuize32@upcmail.nl
Telefoon 010- 4743298

11

Tussen licht en donker (31)
6.
Door Nico ter Horst

Van lichtschip naar Lichteiland
In 1965 moest er een beslissing genomen worden voor de bouw van een reserve lichtschip. Er
werd, ook toen, een commissie ingesteld met de naam ”Studiecommissie Lichteiland”. Na
één jaar kwam deze commissie met een rapport waarvan de volgende punten onderdeel
waren.
• De vervanging van een lichtschip door een vaste constructie was zeker mogelijk.
• De bemanning kon terug gebracht worden van 12 naar 4 personen.
• De exploitatie kosten konden met f 400.000,- per jaar worden verlaagd.
• De plaatsing op of dicht bij de positie van het lichtschip Goeree had de voorkeur.
Op 3 december 1970 werd voor een bedrag van f 5.066.860,- het bouwcontract voor een
staalconstructie getekend, met Heerema Ingenieurs bureau N.V. als hoofdaannemer.
Er waren 3 onderaannemers aangesteld; deze maakten alle onderdelen van te voren klaar en
binnen één week (van 21 tot 26 juli 1971), werd het eiland in zee gezet. Deze eerste vaste
Nederlandse vuurtoren op zee, werd onder toeziend oog van de bemanning van het lichtschip
GOEREE, op 28 september 1971 in dienst gesteld.

Het tijdperk van de bemande lichtschepen was hiermee tot een einde gekomen. In 1977 werd
het lichtschip TEXEL (nr. 10) als eerste onbemand uitgelegd en op afstand bewaakt vanuit
Kijkduin. Het automatiseren van een nog aanwezig lichtschip bleek goedkoper te zijn dan
vervanging door een vaste constructie.
Wordt vervolgd
Bron: R. van der Veen/Wikipedia
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7.

APPELTJE
Ik was met een collega in Timisoara, een stad in het westen van Roemenië. We
waren daar voor besprekingen over een sluizencomplex met een instelling die wij in
ons land Rijkswaterstaat noemen.
Mijn reisgenoot was diabeticus en had een etui waarin zich o.a. insuline en enkele
blokjes ijs bevonden. Toen het ijs tenslotte was gesmolten hebben we in het hotel
om ijs gevraagd.en werden naar de keuken verwezen. Daar doemde een kok op, die
minstens honderd kilo woog. Wij vroegen in verschillende talen om ijs maar hij
begreep het niet. Uiteindelijk lukte het door op een vrieskast te wijzen.
Toen we de volgende dag na een bespreking naar het hotel wandelden stond in een
straat een meisje met een mand met appels. Mijn collega wilde wat appels kopen
want fruit was goed voor hem. Aan de overkant was een groentewinkel waar een
vrachtwagen arriveerde. Voordat we appels konden kopen holde het meisje naar de
overkant om te helpen bij het lossen van de wagen.
Mijn vriend nam een appeltje uit de mand en at dit al lopende op. De volgende dag
stond het meisje weer met appels. We kochten circa 500 gram, gewogen met behulp
van een unster. De eerlijke collega betaalde, haalde toen een appeltje uit het zakje
en legde dat terug in de mand. Het kind keek alsof ze water zag branden.
We hebben ons afgevraagd wat het meisje er thuis over zou vertellen. Het zal wel
iets over verknipte buitenlandse figuren zijn geweest.
© John van der Aa
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8.

Postduiven aan boord (slot)
Door Wim Steentjes

Fina
Met een tussenpoos van ongeveer een jaar zijn we weer terug bij Rederij Neptun op MTS Keizerstad,
nog een nieuwachtig schip en gaan we weer varen voor de Fina. Mijn oude duivenspullen stonden
netjes opgeslagen in een droge schuur. Ze werden met een bakwagen van de Fina weer opgehaald uit
Itteren, een plaatsje vlak bij Maastricht, en aan het depot aan boord van de Keizerstad geplaatst.
Er was dus weinig veranderd. Er kwamen gelijk een paar jonge duiven in, gekregen van de man waar
mijn spullen hadden overwinterd. Onderweg naar Antwerpen kreeg ik er nog een paar van een
sluiswachter en later een paar van een operator van de SIBP. Toen waren we weer gesteld en kon het
spel weer opnieuw beginnen. Enkele van deze duiven stonden mij niet erg aan, ik ben ze ook gauw
verspeeld.
Voor dat het eigenlijk goed begonnen was met het uitlaten van de duiven, bleven ze aan de wal zitten
ergens langs het Albertkanaal bij een sluis waar we met het weekend lagen. Er vlogen ook veel duiven
daar, ik heb het maar zo gelaten en ze zijn wel aan hun voertje gekomen. Inmiddels had ik ook weer
duiven van een oom uit Naaldwijk gehad en toen had ik er weer zes aan boord. En ging het spel op de
oude voet verder. Overal liet ik ze weer vliegen, het was weer een lieve lust.
We hadden al een paar maanden binnendoor gevaren van Antwerpen naar Maastricht, maar toen
gingen onze reizen veranderen. We moesten wel vanuit Antwerpen naar alle Depots gaan varen, wat
inhield dat we weer veel op de Ooster- en Westerschelde voeren en ook op het IJsselmeer. De winter
naderde en daarmee het slechte weer. Het was al een paar keer voorgekomen dat we zoveel water over
kregen dat we de duiven moesten redden van de verdrinkingsdood. Een keer hing het hok met duiven
erin nog maar net aan een paar touwtjes aan het bestek vast. Later had ik een kist waar de duiven in
gedaan werden als we veel water verwachtten. Inderdaad voor de oplettende lezer de Bolneskist.

We blijven in stijl en varen nu met een pigeon.
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Aan de wal
We zijn zo met leuke en minder leuke momenten deze winter natuurlijk wel doorgekomen. Inmiddels
is onze zoon geboren en onze dochter moet onderhand naar school. Geen internaat, dat staat vast. Dus
wordt er aan gedacht om aan de wal te gaan wonen, wat inhoudt dat ik op termijn wederom afscheid
van mijn duiven moet gaan nemen, maar dan definitief. Als het gezin van boord is verandert het
vaarpatroon en daar passen geen duiven in.
Waar eerst over gedacht werd, is in een stroomversnelling geraakt en over een paar maanden gaan we
aan de wal wonen. Dus zowel duiven als het hok gaan weer naar dezelfde liefhebber. Hij twijfelde
geen moment en wilde de Naaldwijkse duiven wel graag hebben want met de duiven van de eerste
keer heeft hij veel succes behaald.
In de maand mei zijn we afgehuisd naar de wal, wonen sinds die tijd op het zelfde adres. Ik heb nog
vijf jaar doorgevaren en ben toen aan de wal gaan werken. Na een paar jaar ben ik weer duiven gaan
houden en heb dat 20 jaar met veel succes gedaan, maar nu in wedstrijd verband.
De verhaaltjes die ik aan u heb verteld, daar zijn er ook van naar de duivenvereniging gegaan. Daar
werd het vaak met veel ongeloof aangehoord. Er lopen daar nu nog mensen rond die zo hun twijfels
hebben, maar daar kan ik niets aan doen. Wat wel beschreven staat is dat er in de legers van vroeger en
nu nog duiven worden gehouden die als postduif werden en worden gebruikt. De duiven die gebruikt
zijn in de twee laatste oorlogen worden nog steeds geëerd.
Nadat ik gestopt ben met duiven houden zijn we weer gaan varen, mijn vrouw wilde wat anders.

We zijn gaan varen met de ”PIGEON” het is ook leuk natuurlijk, maar mijn echte hobby is
duiven houden.
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9.

Rondje Raff.

Verkoop Pernis woensdag 15 juli 2015 een feit
Na 27 jaar operations, sinds 1989 als onderdeel van Nerefco in een joint venture met Texaco en sinds
2007 volledig onder de vlag van BPRR, is de verkoop van de locatie Pernis een feit. Op woensdag 15
juli is er door beide partijen, Koole Terminals en BPRR, getekend voor de verkoop.
Na nauwlettend alle kennis en kunde te hebben overgedragen heeft de formele overdracht van de site
nu plaatsgevonden aan de nieuwe eigenaar. Vele collega’s, zowel binnen als buiten BPRR hebben in
de afgelopen maanden een intensieve bijdrage geleverd om deze stap mogelijk te maken. Een stap die
tevens in grote mate bijdraagt aan het behalen van onze STEPS-doelstellingen. Ondanks dat de
verkoop een feit is, zijn er nog verschillende werkzaamheden te verrichten. Zo zullen onder andere
alle gegevens uit onze computersystemen en programma’s moeten worden opgeschoond.
Bijzondere dank tijdens het gehele overdrachtsproces gaat uit naar de inspanningen van met name de
op Pernis werkzaam collega’s van Operations en Maintenance.

Het tekenmoment van de verkoop. Aanwezig waren v.l.n.r.: John Kraakman (Directeur Koole),
Arthur van Tienen, Jeroen Prins, Emilio Marin en Andy Smith.
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Verhuizing laboratorium

Zoals uit bovenstaande foto blijkt heeft de nieuwbouw van het BPRR laboratorium de eindfase
bereikt. U ziet de toegangsweg naar het nieuwe lab met rechts op de foto het gebouw van autohobby
club.
Tijdens de verhuizing was het natuurlijk van het grootste belang dat de continue service van het lab zo
kort mogelijk wordt onderbroken. Er is dan ook gekozen voor een gefaseerde verhuizing waarbij in
week 36 de lab analyzers als eerste aan de beurt kwamen. Vervolgens werden in het weekeinde van 5
en 6 september de IT en telefonie apparatuur overgebracht om uiteindelijk in week 37, vanaf maandag
7 september, zo veel mogelijk het lab weer normaal in bedrijf te hebben.
Na de verhuizing is de wijze waarop monsters kunnen worden aangeboden veranderd. Monsters
kunnen in de nieuwe situatie uitsluitend nog worden afgegeven bij het monsterafgifteloket aan de
lange zijde (westkant) van het nieuwe gebouw. Het monsterafgifteloket is voorzien van een bel en na
aanbellen zal een lab medewerker de monsters in ontvangst nemen en in LIMS binnen melden.
De toegangsdeuren zijn te bedienen met de bedrijfspas, de deur aan kantoorzijde is na 19.00 uur
gesloten. Een officiële opening van het lab gaat later volgen als het laboratorium op de nieuwe locatie
volledig operationeel en de verhuizing een feit is.
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Een anekdote ………
Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs of
belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de vergetelheid.
Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken” stonden de samenstellers
versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel gingen.
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft u ook een
ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten.
Deze keer een ervaring van Jan Bos, een collega van het eerste uur op het Botlek depot.

10.

Wie waren dat nou eigenlijk, die mannen van
het eerste uur ?
Op het Botlek depot kwam dit vroeger nog wel eens ter
sprake, wij waren er namelijk van overtuigd dat wij dat
waren.
Je komt deze kreet ook zo nu en dan nog wel eens tegen in de Seconer. Het zit dan
in de verhalen over vroeger en hoe het allemaal begonnen is in de oertijd van de
raffinaderij. Er wordt dan gesproken over de allereerste pioniers en de
huzarenstukjes die ze uit gehaald hebben in het verre verleden van de raffinaderij.
Iedere keer als ik in zo’n oud verhaal deze term tegenkom dan speelt er bij mij van
binnen iets op, want het gaat dan natuurlijk altijd om een ploegje ”raffmensen” die
dan ook heus wel de eersten zullen zijn geweest. Alleen jammer nou dat vrijwel
niemand zich meer de pioniers van de Botlek kan herinneren, want dat waren toch
echt de aller eersten die daar op de raff een schip hebben gelost, dus over
huzarenstukjes en mannen van het eerste uur gesproken.
Zij waren het die als eersten de tanks 01 en 02 vol hebben gezet met gasolie. Geen
hond heeft het er ooit over dus ga ik dat maar doen want ik was een van hen. Die
twee tanks stonden daar eenzaam in de woestenij met verder niets dan zand er
omheen en ik ben er in die tijd nooit iemand anders tegengekomen. Door (veel) aan
elkaar gekoppelde slangen die geplaatst waren op lege vaten in zee, werd een
tanker die circa 150 meter vanaf het strand voor anker lag, leeggepompt. Ik spreek
over strand omdat er nog geen kade, wal, of iets dergelijks op die plek aanwezig
was.
Van iedere Botlekwacht moesten er voor een bepaalde periode steeds drie man per
taxi naar deze locatie, het laatste stuk legde de taxi af over een zandpad tot vlak bij
het strand nabij de beide tanks. Daar stond dan in het zand onze kleedruimte annex
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kantine. Het was een bouwkeet, er stonden 3 stoelen en een tafel in, verder geen
stroom of verwarming en ik dacht ook geen water en dat was het dan.
Hier vond dan tevens ook de wachtwisseling plaats. Altijd moest een van ons als
toezichthouder zijn wacht door brengen op de lossende tanker en ik zal jullie zeggen,
dat was geen pretje. Hij werd door de roeiers naar de tanker gebracht en moest dan
hangend aan een touwladder op het schip zien te komen, was dus ook geen pretje.
De andere twee bleven achter in de bouwkeet om het tankniveau in de gaten te
houden. Dit gebeuren is verdwenen in de herinneringen van de mensen die het
meegemaakt hebben en is verder nooit ter sprake gekomen in wat voor
personeelsblad dan ook.
Het moet zich medio 1966 afgespeeld hebben, precies weet ik het niet meer. Er zijn
helaas nog maar een handjevol Botlekkers die dit nog na kunnen vertellen. Wie
denkt dat het anders is gegaan mag het zeggen. Ik heb van het gebeurde nog een
kort zwart/wit dubbel 8 filmpje liggen. Helaas geen projector en ook geen ervaring
om de boel over te zetten naar de pc.
JanBos2006@hotmail.com

De foto is gemaakt op 23 mei 1966 en toont de situatie zoals Jan Bos en z’n
collega’s die tijdens het lossen van de eerste gasolie aantroffen. Uiterst links
zien we de door Jan genoemde tanks 01 en 02 en rechts de Foster Wheeler
units in aanbouw.
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Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een
personeelsblad. Wat dat betreft was de Caltex
Raffinaderij in Pernis zijn tijd ver vooruit.
In het personeelsblad

“Caltex Ster”
werd in 1967 het volgende artikel geplaatst.

P.V.-NIEUWS
11.

Red Stars 1 kampioen
Het eerste elftal van Red Stars is in het seizoen ’65-’66 gedegradeerd van de 2e afdeling naar de
laagste afdeling. Het bestuur zocht wegen om onder deze klap uit te komen. Na diverse besprekingen
met trainer Van Hees was de uitslag: verjonging van het elftal. Een selectie werd door onze trainer
samengesteld uit spelers van het 3e en 2e elftal en enkele nieuw aangetrokken spelers. Het bestuur gaf
onze trainer volledige zeggenschap over samenstelling en training van het eerste elftal.
Drie weken voor de volledige training van alle elftallen werden ze al bij elkaar geroepen. De
voorzitter zette uiteen wat de bedoeling hiervan was, n.l. zo snel mogelijk terug naar de 2 e klasse van
de R.V.B. en wenste trainer en spelers veel succes.
Na weken van harde en strenge training moest het waar gemaakt worden. De eerste wedstrijd uit tegen
H.P.V. 5-0 overwinning, met elf jongens die elkaar in spelersverband nog moesten vinden. De eerste
stap was gezet, was dit een zwakke tegenstander, dat moesten we nog afwachten. De volgende
wedstrijden gelijke spelen, overwinningen en een nederlaag en op de tweede plaats voor de z.g.
overwintering.
Dit werd een gevaarlijke tijd, stilstaan wegens onbespeelbare terreinen door regen en guur weer. De
oplossing kwam. Trainen en voetballen op het strand van Hoek van Holland, waarmee de spelers het
volmondig eens waren. Er is getraind bij mooi weer maar ook met windkracht 7, hagel, regen- en
sneeuwbuien. Hierdoor werd de vriendschap, saamhorigheid en sportiviteit bevorderd.
Toen de voetbal in de competitie weer ging rollen kwamen de resultaten, overwinning na
overwinning. Onze mededingers naar de titel werden door ons verslagen, men rook het
kampioenschap. Met nog slechts twee wedstrijden te spelen en al op 26 punten kon niemand ons meer
inhalen. De volledige uitslag was 29 punten. Zes punten voorsprong op nummer twee. Zestig
doelpunten voor en twintig tegen.
Het kampioenschap werd behaald door een volledige inzet van de spelers en een prima aanvoerder,
die zich gelukkig kon prijzen spelers te hebben die sportief waren en zich voor volle 100% gaven. Een
bestuur dat kon zeggen, kijk naar het resultaat: door vriendschap, gezonde training en sportiviteit in
één jaar terug in de 2e klas R.V.B.
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Het elftal van Red Stars 1 dat in 1967 kampioen werd en promoveerde naar de 2e klas RVB.
Staande v.l.n.r.: voorzitter K. Schot, vaste grensrechter W. Rijnswijk, J. van de Reijden,
J. Jansen, N. Schot, reserve keeper S. van de Marel, C. de Blois, H. Noordzij, J. Saarloos
en trainer B. van Hees.
Knielend v.l.n.r.: G. de Jong, G. de Wit, J. Goudswaard, J. van Hengel en J. Wendrich.
Ontbreekt: keeper J. Nol, die was gekozen in het Rotterdams zaterdagmiddagelftal.

Beter horen
Een heer op leeftijd heeft op voorschrift van zijn dokter een
gehoorapparaat gekregen.
Na enkele maanden heeft hij een controle afspraak bij de dokter om
de werking te controleren.
“U hoort weer perfect” zegt de dokter “uw familie zal wel blij zijn”.
“Nou.....,” zegt de man ”.....dat is het grappige, ik heb nog aan niemand
verteld dat ik weer goed hoor. Ik kijk in gezelschap ongestoord voor
mij uit en ik kan u zeggen; in de afgelopen drie maanden heb ik al drie
keer mijn testament aangepast”.
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12.

Kerstklaverjassen

Wanneer:

Vrijdag 18 december 2015 om 19.30 uur.

Waar:

In het Cafetaria te Europoort (zaal open vanaf 19.00 uur)

Inschrijfgeld:

5,00 € pp. (gepast betalen a.u.b.)

Aanmelden bij:

Gijs Hoogland
T: 010-4712566 of 06-51981140
E: gijs.hoogland@telfort.nl
Leen van Adrighem
T: E377 of 06-28209583
E: adrighlj@bp.com

Opgave tot 15 december 2015
Ook introducees zijn natuurlijk van harte welkom! Wel graag even de namen van te
voren doorgeven.

Met vriendelijke groet en natuurlijk graag tot 18 december!
Gijs en Leen
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13.

Personalia
Met Pensioen :

Juli 2015

M.P. den Arend
A. van der Gaag

Augustus 2015

C.M. Verpoort
A.J.F.C.A. Lemstra

Oktober 2015

N. van der Ent
L.J. van de Polder
R. Sintmaartensdijk
P.A. Vellekoop
P.A. van der Pluijm

Overleden :
\

15 juli 2015, de heer J.A.H. de Lange, in de leeftijd van 89 jaar.
18 juli 2015, de heer J. van der Heiden, in de leeftijd van 83 jaar.
25 augustus 2015, de heer J.G. Keus, in de leeftijd van 68 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 januari 2016.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 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
Nico ter Horst, Voorzitter
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
voorzitter@seconer.nl

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

Piet Timmers,
Penningmeester
Eemsteyn 1
4251 HM Werkendam
06 22898310
penningmeester@seconer.nl

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

Wim Blok, Pensioenen
Rijpersweg 31
4751 AP Oud Gastel
0165 326388
pensioen@seconer.nl

Leny Voorberg
Ossewei 151
3238 XN Zwartewaal
0181-663138
leny@seconer.nl

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

Gerrit van de Peppel
Marmot 11
3225 RD Hellevoetsluis
0181 310108
gvandepeppel@gmail.com

Casper Diegenbach
Patrijshoek 28
3201 JK Spijkenisse
0181 610921
diegenbach@kayak.demon.nl

BELANGRIJKE ADRESSEN
ASR Levensverzekering N.V.
Postbus 3500 HB Utrecht
Tel : 030 - 2574400
e-mail: www.asr.nl/e-mail
www.mijnaspensioen.nl/chevron

Seconer mutaties
Nieuw lid - Recent gepensioneerd
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk)
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg
●

●

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

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