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seconer 
Contactblad voor senioren van BPRR en Texaco 

 

 

 nieuws 
       Jaargang 19  -   no. 4  -  15 oktober 2017 

 

 

 

 

Beste (oud) collega, 
 

Nu u dit leest heeft u vast iets gedacht in de zin van, há, het 

blaadje is er weer! Gauw eens kijken wat de jongens er 

deze keer weer van gebrouwen hebben. 

 
En inderdaad, vandaag hebt u weer circa twintig pagina’s thuisgestuurd gekregen met, naar wij hopen, 

relevante “Seconer” artikelen voor u als gepensioneerde. Zoals u zich wellicht nog herinnert is de 

vorige editie bij u veel later op de mat gevallen dan gebruikelijk. 

 

De achterliggende oorzaak daarvan was tweeledig; 

 

Ten eerste moest het printen van de vorige “Seconer” editie op verzoek van de Servicedesk 

een week worden uitgesteld in verband met de verhuizing van BP Rotterdam naar het kantoor 

van de raffinaderij. 

 

Ten tweede was de BP Raffinaderij overgestapt naar een andere post-besteldienst met als gevolg 

en vertraging van bijna nog eens een week. 

 

Het gevolg van die te late postbestelling was echter wel, dat de redactie werd bedolven onder 

verontruste mailtjes “Waarom het blaadje er nog niet was”. Er wordt kennelijk door veel lezers op 

ons gerekend……  Spreek je soms collega’s, dan is het vaak bij het afscheid; En vooral blijven 

schrijven hoor, want dat vinden we leuk….. 

Lees verder op pagina 2. 
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1. We maken ons zorgen (vervolg van pagina 1) 

 
Vier keer per jaar valt de “Seconer”  bij u in de bus en vier keer per jaar daaraan voorafgaand 

hebben “de jongens” (Klaas Kuipers, Piet van Kessel, Piet Bout en ondergetekende) een gezellige 

ochtend bij eindredacteur Piet Bout op zolder, want daar is ons hoofdkwartier. Daar bespreken en 

wegen we al het proza dat tot ons en vervolgens tot u komt. 
 

De reden van het schrijven dat u nu leest, is dat het vanmorgen (14 september jl.) iets minder gezellig 

was dan gebruikelijk. We maken ons namelijk zorgen! We beginnen natuurlijk allemaal een dagje 

ouder te worden maar onze eindredacteur is het oudst. Hij heeft, samen met Piet van Kessel, aan de 

wieg van dit blad gestaan en loopt nu al negentien jaar mee in deze redactie. Zeker al een jaar geeft hij 

aan dat het voor hem hoog tijd wordt om er eens mee te gaan stoppen, maar een opvolger dient zich 

niet aan. Binnen de redactie hebben we het er al vaker over gehad dat vers bloed van met name wat 

jongere gepensioneerden niet alleen welkom maar ook noodzakelijk is willen we de onvermijdelijk 

komende wisselingen in onze bezetting kunnen opvangen en wil dit blad alle lagen van onze 

gepensioneerde collega’s blijven aanspreken. 
 

Vanmorgen zaten we zodoende een beetje zorgelijk bij elkaar en bespraken dit gegeven alsof het 

alleen maar “ons probleem” was. Dat is het natuurlijk ook wel, maar we vonden toch dat het in zekere 

mate ook “uw probleem” is en daarom hebben we besloten om hierbij onze zorgen maar eens met u te 

delen. Zomaar de stekker er uit trekken vinden we eigenlijk geen optie maar om de stekker er in te 

houden, moet er wel wat gebeuren…. Heel misschien is er in de loop van volgend jaar zicht op een 

opvolger voor Piet Bout. Lukt dat niet, dan hebben we met z’n allen écht een probleem! 
 

Voor de overige redactieleden heeft nog niemand zich gemeld. Beste lezer, u hoeft écht geen 

koudwatervrees te hebben. Het is toch gewoon leuk om op regelmatige basis met wat oud-collega’s 

heel informeel bij elkaar te komen en bij een kop koffie (met wat erbij) een beetje te kletsen over 

vroeger. Hoe het nu met die en die oud collega gaat, en om vervolgens tussen de regels door (vaak 

gezamenlijk) een artikeltje te schrijven voor al die honderden lezers. Geïnterviewden vinden het 

onveranderlijk heel leuk om hun eigen levensverhaal afgedrukt te zien in dit blad en dat geldt 

eveneens voor degenen die er zelf iets in hebben geschreven. 
 

Vraagt u zich daarom toch nog maar eens af of u daar geen deel van uit zou willen maken ………… 
 

Namens de gehele redactie, 

Rob van Breda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Redactievergadering op zolder, van links naar rechts: 

  Piet van Kessel, Klaas Kuipers, Piet Bout en Rob van Breda. 
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2. OFP BP Pensioenfonds – sectie Nederland 
 

Door Jan Nieuwenhuize 

 

Dutch Management Committee (DMC) 
 

In de vorige Seconer-Nieuws maakten we melding van het feit dat er 

een vacature was in het DMC als gevolg van het vertrek van Nico 

Bergmans. De OR van BP Nederland heeft Rogier Post als DMC-lid 

voorgedragen en het DMC heeft zijn kandidatuur geaccepteerd. 

 

In de september DMC vergadering is het DMC op de hoogte 

gebracht over de ontwikkelingen in het OFP. In het bestuur van het 

OFP zijn een aantal veranderingen doorgevoerd o.a. door de 

pensionering van Mark Roberts, die ook vele jaren deel uitgemaakt 

heeft van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP. Als gevolg 

van Mark Roberts’ vertrek is Paul Koole benoemd in het Comité 

voor het Dagelijks Bestuur van het OFP BP Pensioenfonds. Zoals 

bekend is Paul Koole, als werkgeversvertegenwoordiger van de 

BPRR, ook lid van het bestuur van het OFP. 

     

In de recente vergadering van het DMC zijn er verder een aantal wijzigingen op pensioengebied 

besproken. Het zijn ‘wettelijke’ wijzigingen, die per 1-1-2018 zullen ingaan. De gevolgen van deze 

wijzigingen zijn alleen van invloed op de regelingen van de actieven, dus niet op die van de 

pensioengerechtigden.  

 

Performance beleggingen 
 

De waarde van het Nederlandse deel van het OFP-vermogen bedraagt per eind juli ruim € 1.2 miljard. 

Het cumulatieve rendement in de periode januari t/m juli 2017 is matig, maar is wel in lijn met de 

Benchmark van de desbetreffende  beleggingen. 

 

Lidmaatschap VOBP 
 

In eerdere uitgaven van Seconer-Nieuws is er een oproep gedaan om lid te worden van de Vereniging 

van Oud BP medewerkers (VOBP). Deze vereniging behartigt de belangen van de gepensioneerden en 

nabestaanden op het gebied van pensioenen en de zorgverzekering. VOBP-vertegenwoordigers 

hebben zitting in het DMC van OFP Pensioenfonds BP en beslissen mee over uw pensioen. De VOBP 

heeft nu ongeveer 400 leden, terwijl ruim1600 personen een uitkering van het Pensioenfonds genieten. 

In belangenbehartiging spelen de aantallen in de achterban, en dus de legitimiteit als 

vertegenwoordiger daarvan, altijd een rol. 

 

Daarom nogmaals de oproep voor diegene die nog geen lid zijn, zich alsnog aan te melden. Dat zal de 

positie van de VOBP versterken. De huidige contributie bedraagt 12 euro per jaar voor 

gepensioneerden en 6 euro per jaar voor nabestaanden. Meer informatie over de VOBP vindt U op de 

website: www.vobp.nl, waar U ook een aanmeldingsformulier aantreft. 

Oktober 2017, 

 

Jan Nieuwenhuize 

Arno Baltussen

http://www.vobp.nl/
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De Auto Hobby Club verhuist 
 

Door Rob van Breda en Piet van Kessel  

3. 
Het is allemaal zo’n 37 jaar geleden begonnen op het toenmalige Botlekdepot. 

Medewerkers die zelf aan hun auto wilden sleutelen kregen de beschikking 

over een bescheiden eigen ruimte. De meesten van ons kennen echter de 

garage van de Auto Hobby Club beter van plek waar ze nu staat, een kleine 

100 meter links van de hoofdingang. 
 

Het is een belangrijke sectie binnen de BP club. 

Met circa 400 leden (300 actieve medewerkers 

en 100 gepensioneerden) is ze de grootste sectie 

binnen de BP club. Het gaat gelukkig goed met 

onze BP, maar bedrijven waar het goed mee gaat 

veranderen en breiden zich uit. Al weer jaren 

geleden viel de tennisbaan ten prooi aan de bouw 

van een zeer noodzakelijk nieuw parkeerterrein 

en bij de bouw van het nieuwe laboratorium 

bleek de huidige garage al een beetje in de weg 

te staan. Daar kon toen door hulp van Refinery 

Manager Thys Heyns nog een mouw aan gepast 

worden. 

 

Nu er echter een geheel nieuw complex zal worden gebouwd met een nieuwe centrale controlekamer 

als middelpunt, moet de garage écht gaan verhuizen. U kunt zich misschien wel voorstellen dat zoiets 
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niet helemaal zonder slag of stoot gaat. Vierhonderd leden willen graag de voorzieningen die ze al 

jaren hadden, behouden. Na het nodige overleg is men uiteindelijk tot de overeenkomst gekomen dat 

elders op het terrein een nieuwe garage zal worden gebouwd.  

 

Met om ons heen alle activiteiten en hectiek 

behorende bij een grote Turnaround (FCCU én 

CDU4) spreken we met Rinus Poppelaars. Rinus 

is al jaren de actieve secretaris van de club en de 

centrale persoon bij zowel de onderhandelingen 

betreffende de overeenkomst met BP als de opzet 

en technische inrichting van de nieuw te bouwen 

garage. 

 

Zoals u al in een eerdere aflevering van de Seconer uit een stukje van zijn hand heeft kunnen lezen 

komt de nieuwe locatie naast poort zes (een TA poort). Deze poort zal nu een aantal meters worden 

verplaatst waardoor het mogelijk wordt om de autosleutelclub een eigen ingangspoort te geven. 

Hierdoor is het mogelijk om de leden wederom 24 uur per dag toegang te verlenen tot de garage. 

 

Dat al deze nieuwe voorzieningen een slordige duit zullen gaan kosten moge duidelijk zijn. Het is 

daarom ook zonder meer te prijzen dat BP zich in deze zaak als een uitstekende werkgever heeft 

betoond met oog voor de sociale aspecten! Het ruimteprobleem had namelijk ook heel anders opgelost 

kunnen worden….. 

 

We krijgen van Rinus uitgebreid uitleg over de 

voorzieningen van zowel de oude als de nieuw te 

bouwen garage en dat zijn er heel wat. 

Een autowasplaats, drie bruggen en zelfs een brug voor 

motorfietsen. Verder komt er een professionele 

garagevloer, komt er een olie-water afscheidings-

installatie en nog veel meer voorzieningen waar zelfs 

een professionele garage jaloers op zou zijn. 

De nieuwe garage wordt even breed als de oude, maar 

vijf meter langer (11 bij 30 meter). Hierdoor hoeft er 

geen verhoging te worden gebouwd zoals in de oude 

garage maar kunnen het kantoortje, de kleine kantine 

en de sanitaire voorzieningen op de begane grond 

blijven en zijn daardoor alle voorzieningen op één niveau te vinden. Door deze opzet is er effectief 

een iets grotere werkvloer als in de huidige (oude) garage. 

 

De bouw van de nieuwe autohobbyclub valt onder de verantwoordelijkheid van Paul de Visser en zijn 

team bestaande uit Theo Doorman en Ton Plomp. Rinus geeft aan dat vanaf de eerste besprekingen, 

maar ook tijdens de bouw van de garage, de samenwerking zeer constructief en prettig is. “De nieuwe 

autohobbyclub is niet het enige project dat dit team onder handen heeft, regelmatig moeten zij hun 

aandacht aan andere projecten geven en is het soms echt spitsroeden lopen om de bouw van de nieuwe 

garage goed aan te sturen en te begeleiden.” 

 

Rinus stelt dat het bestuur van de autohobbyclub het projectteam zeer erkentelijk is voor de plezierige 

samenwerking waarbij niet altijd alles kan, maar er wel altijd goed overleg is. Natuurlijk kan e.e.a. 

niet worden gerealiseerd als er op management niveau geen steun en draagvlak is, veel dank daarvoor.  

 

De officieuze planning is om op 1 november te beginnen aan de verhuizing en op 1 december de 

nieuwe Autohobbyclub te openen, waarover later meer. In de aanloop van de verhuizing wordt er door 

een groepje enthousiaste leden, waaronder enkele gepensioneerden, hard gewerkt aan de 

voorbereiding. Alles moet worden gedemonteerd, schoongemaakt en opgeknapt voordat we de spullen 



6 

verhuizen. Een deel van dit werk is gedaan, maar er moet nog het e.e.a. aan werkzaamheden worden 

verricht. 

 

   
 

Enthousiaste leden, waaronder enkele gepensioneerden, werken hard aan de voorbereiding. 

 

De oude AHC zal daarom per 6 oktober worden gesloten voor gebruik door de leden. 

Direct na de opening van de nieuwe garage zal het oude pand, waarin de vele leden jarenlang met veel 

plezier hun auto’s en motorfietsen hebben onderhouden, worden gesloopt om plaats te maken voor 

nieuwbouw van de centrale controlekamer. 

 

Het dagelijks bestuur van de hobbyclub bestaat uit:  

 

Iwan Leban Captain, 

Rinus Poppelaars Secretaris, 

Jeroen Koopmans Penningmeester, 

Mark Jongenelen en Enes Matin beiden bestuurslid en beheer gereedschappen. 

 

 

 

 

DRINGENDE OPROEP! 
 

Alle leden van de Auto Hobbyclub zullen voor de ingebruikname van de nieuwe 

garage i.v.m. de ARBO wetgeving een gebruiks- en veiligheidsinstructie 

ontvangen. 

Daarna kan uw toegangspas op naam in orde worden gemaakt. 

 
Hierbij dan ook het verzoek aan de gepensioneerden (ongeveer 100 personen) 

die lid zijn van de Auto Hobbyclub om middels een mail aan Rinus Poppelaars 

hun E-mailadres door te geven.  

 

Dus leden van de Autohobbyclub; 

Graag een mail naar:  poppelm@zeelandnet.nl 
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De Auto Hobby Club in beeld 
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4. Het getij 
 
Door Rob van Breda 

 

Slechts zo’n twee en een half tot drie procent van al het water dat wij op de wereld hebben is zoet. Dat 

klinkt op zich al als niet al te veel. Zeventig procent daarvan ligt dan ook nog eens permanent 

opgeslagen in sneeuw en ijs. Het resterende water (bijna dertig procent) bestaat uit grondwater. Dan 

blijft er voor ons niet veel over hoor ik u nu denken en dat is ook zo. Het wordt echter nog gekker, 

want van die schamele 0,3 procent die er dan nog overblijft is slechts 1% geschikt voor ons mensen 

als drinkwater….. En toch hebben we allemaal voldoende te drinken…. Best wel bijzonder eigenlijk.  

  
Zout 
 

De rest (ca 97%) van al het water op onze planeet is zout en dat in de onvoorstelbare hoeveelheid van 

24,5 miljoen kubieke kilometer… Dat die immense plas water daarbij ook nog eens voortdurend in 

beweging is, is wel een apart fenomeen. Over dit laatste wil ik 

het hier eens hebben want het is aan de ene kant heel gewoon 

maar tegelijk ook wel iets bijzonders zoals u hierna kunt lezen.  

Als je bijvoorbeeld als Opa of Oma met je kleinkind langs het 

strand loopt te wandelen, is de kans groot (zeker in uw geval) 

dat het kind intelligente vragen aan u begint te stellen, zoals 

bijvoorbeeld; Opa, waarom is het strand vandaag zo raar smal? 

De vorige keer toen ik hier met papa en mama was, was het 

veel breder….. Onvermijdelijk loop je dan tegen het fenomeen 

van hoog en laag water aan. Er staat je nog vaag iets bij dat de 

maan er iets mee heeft te maken maar hoe het nou ook al weer precies zat, tja….. Om u nu alvast een 

beetje te wapenen voor zo’n lastig gesprek is het wel handig over wat achtergronden te beschikken en 

vandaar het volgende. 

 
De oorzaak 
 

De maan is inderdaad dé grote speler in dit gigantische krachtenspel. Ze bevindt zich op een afstand 

van gemiddeld ongeveer 400.000 kilometer van ons vandaan (ongeveer tien keer de omtrek van de 

aarde). Haar gewicht is “slechts” 1/80ste deel van dat van onze moeder aarde maar toch trekt ze er 

behoorlijk aan. Onze planeet vervormt hierdoor nauwelijks (maar een paar centimeter) maar al het 

water in de zeeën en oceanen is een stuk gemakkelijker te vervormen en dat wordt dan ook als een 

soort grote bult in de richting van de maan getrokken. In vakjargon wordt dit “de vloedberg” 

genoemd. Onze aarde draait zoals bekend in 24 uur om haar eigen 

as. Die vloedberg doet daar echter niet aan mee! Die berg staat 

eigenlijk stil en blijft altijd maar op haar plaats liggen. Namelijk op 

de plek  waar de maan er het hardst aan trekt. En de aarde dan? Ja 

die draait daar gewoon onderdoor…. Wij ervaren dat natuurlijk 

niet zo maar feitelijk is dat wel het geval. Het gevolg van het e.e.a. 

is dat er elke 24 uur een gigantische hoeveelheid water rond onze 

aarde raast met alle gevolgen dien. 

  
De gevolgen 
 

Die golf water heeft het liefst een beetje de ruimte om zich goed 

over de aardbol te kunnen verplaatsen. Op plekken waar het ruim 

en diep is zoals op de oceanen merk je dan ook niet zo veel van het 

langstrekken van die dagelijkse vloedberg maar op plekken waar 

grote landmassa’s in de weg liggen en met name waar het ondiep is 

des te meer. Onze Noordzee bijvoorbeeld, is vergeleken met de 
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oceaan een relatief ondiepe zee. Ons dagelijkse hoogwater komt vanuit de Zuidelijke Atlantische 

oceaan en stroomt hoofdzakelijk boven Engeland langs de Noordzee binnen. Een kleiner gedeelte van 

de vloedberg komt vanuit het Engels kanaal waarna ze elkaar op een zeker moment weer ontmoeten 

ergens in het Zuidelijke deel van de Noordzee. In zes uur tijd wordt het dan hoog water en loopt 

bijvoorbeeld de Waddenzee geheel onder water en stromen al onze zeearmen en rivieren vol zeewater. 

Die dagelijkse vloedstromen zijn tot ver in ons land merkbaar, wel tot bijna in Duitsland. 

 

Zolang de vloedberg geen al te grote weerstand ondervindt gaat het er vrij rustig en geleidelijk aan 

toe. Op een Waddeneiland als Vlieland is het verschil tussen hoog en laag water (het verval) maar een 

meter of twee. Diezelfde vloedgolf echter, veroorzaakt bijvoorbeeld op de Kanaaleilanden, waar het 

stijgende oceaanwater heel plotseling op een zeer ondiep plateau terecht komt en waar rotspartijen en 

eilanden in de weg liggen een tijverschil dat bij springtij kan oplopen tot wel een meter of elf! U kunt 

zich misschien voorstellen dat de bijbehorende stroomsnelheden van het water daar dan ook extreem 

hoog oplopen. De scheepvaart moet daar terdege rekening mee houden want met een normaal schip 

kom je daar echt niet tegen in! 

De dagelijkse vloedstroom die een rivier of een doodlopende zeearm binnenloopt ontmoet ook 

weerstand omdat een rivier meestal naar het einde toe smaller wordt. Het water wordt dan als het ware 

steeds meer naar binnen geperst met als gevolg dat het als het aan het aan einde is gekomen en niet 

verder kan daar voor extra hoog water zorgt. Toen de Oosterschelde nog open was. Hadden wij in 

Nederland vroeger ook zo’n situatie. Bij opkomend water liep de vloed over de Oosterschelde richting 

Zierikzee en ging dan verder over het steeds smaller wordende Volkerak naar Bruinisse om later bij de  

Volkeraksluizen in de buurt van Ooltgensplaat en Dintelsas tot 

stilstand te komen. De golf 

klotste daar als het ware 

omhoog met als gevolg dat 

bij springtij het water bij 

Dintelsas bijna vijf meter 

hoger kwam dan het niveau 

bij laagwater. Dit was toen 

het grootste tijverschil in 

Nederland. 

 

Ik denk dat tegenwoordig Vlissingen met een verval van ruim vier meter het grootste tijverschil van 

Nederland kent. Antwerpen dat een stuk verderop aan de steeds smaller wordende Westerschelde ligt 

heeft dan alweer een verval van ruim zes meter. Naarmate de geografische omstandigheden extremer 

worden, gedraagt het water zich navenant. 

 

Het Bristol channel aan de 

westkant van Engeland is 

zo’n geval. Bij opkomend 

water en springtij wordt het 

daar niet gewoon langzaam 

hoog water maar komt de 

getijdegolf als een soort 

“muur” de rivier opzetten en 

zorgt dan voor een tijverschil 

van wel dertien meter! Naar 

men zegt ziet het er op een 

afstand allemaal heel 

interessant en onschuldig uit, maar argeloze toeschouwers worden steeds opnieuw verrast door het 

geweld van zo’n muur van water die gewoon tegen kademuren opklimt en toeschouwers op de kant 

soms meters wegspoelt. Kijk maar eens op YouTube onder het trefwoord “tidal bore”. Je weet niet 

wat je ziet. 
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De (hoogwater) kroon hierin spant de Bay of Fundy aan de Atlantische oceaankant van Canada, 

ergens bij Nova Scotia in de buurt. Door extreme lokale omstandigheden daar is het gemiddelde 

tijverschil er ruim veertien meter met nu en dan uitschieters naar ruim zestien meter. Er is daar ooit bij 

springtij, zware storm en een extreem lage luchtdruk een verval van 20,6 meter geregistreerd! 

 

Tweemaal per dag…. 
 

Dat de massa van de maan aan het 

water van onze aarde trekt kun je je dus 

nog wel voorstellen. De aarde draait in 

24 uur een keer rond en dus zal het 

overal op de hele wereld per dag wel 

één keer hoog en één keer laagwater 

zijn…….  
 

Maar dat is niet het geval! 
 

Een hele  getijdencyclus van hoog en 

laag water duurt op de hele wereld 

ongeveer twaalf en een half uur. Het wordt dus overal op de wereld (op een paar 

uitzonderingen na) tweemaal per dag hoog en tweemaal per dag laagwater. Kijk maar eens in 

uw krant naar de hoog en laagwatertijden van Hoek van Holland of Rotterdam. Hoe is dat nu 

toch mogelijk, denkt u nu wellicht en om eerlijk te zijn dacht ik dat aanvankelijk ook.  

Op het plaatje ziet u de aarde getekend met een waterbobbel (de vloedberg) aan de kant van 

de maan en die kennen we nu inmiddels. Aan 

de tegenovergestelde kant van de wereldbol 

echter ziet u precies net zo’n uitstulping van 

water!!  Vreemd hoor. Die tweede vloedberg 

is er natuurlijk de oorzaak van dat we 

dagelijks tweemaal per dag hoog en tweemaal 

per dag laagwater kennen (in vakjargon heet 

dit een dubbel daags getij).  

 
Hoe kan dat? 
 

Het antwoord op de vraag blijkt wiskundig wel goed te verklaren maar in gewone mensentaal blijkt 

dat een stuk minder gemakkelijk. Op internet vindt je meerdere verklaringen waarbij ik de hierna 

volgende het best te begrijpen vind: 

De aarde draait éénmaal per dag rond haar eigen as en ongeveer eenmaal per maand draaien de aarde 

en de maan om elkaar heen. (Wij ervaren dat als de maan die om de aarde draait maar ook dat is niet 

echt het geval. Ze hebben een gemeenschappelijk zwaartepunt waar beiden omheen draaien) De aarde 

maakt dus als het ware een soort cirkelbeweging onder invloed van de maan. Door deze 

cirkelbeweging ontstaat een middelpuntvliedende kracht die het grootst is aan de kant van de aarde die 

tegenover de maan ligt en daar slingert de aarde het water als het ware van zich af. Het gevolg daarvan 

is dat daar óók een vloedberg ontstaat. Zodoende spoelen er dagelijks twee bergen water, ongeveer 

180 graden verschoven t.o.v. elkaar rond de aarde en is het nagenoeg overal tweemaal daags hoog en 

tweemaal daags laag water. 

 
Spring en doodtij 
 

Tweemaal per maand komt het water ook nog eens hoger dan gemiddeld en tweemaal per maand 

minder hoog dan gemiddeld. Spring en doodtij genaamd. De oorzaak hiervan is het feit dat de maan 

niet de enige is die aan het water van de aarde trekt. De zon staat wel een stuk verder weg van de 
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aarde en haar invloed is dan ook kleiner, maar ze trekt er toch ook een beetje aan. De maan draait in 

circa 24 dagen om de aarde en tweemaal in die cyclus (bij nieuwe maan en volle maan) ondersteunen 

de aantrekkingskrachten van zon en maan elkaar en trekken ze eendrachtig aan al het water op aarde. 

Het water komt dan bij vloed hoger en zakt bij laag water verder weg. Dit heet springtij en we hebben 

daardoor ongeveer elke veertien dagen een keer extra hoog water. 

 

Twee maal per maand is het tegenovergestelde het geval en staan zon en maan niet in elkaars 

verlengde en wordt er dan ook minder hard aan het water getrokken. Het water komt dan minder hoog 

en zakt bij laag water ook minder ver weg. Dit noemt men doodtij.  

 

 

  
Tenslotte 
 

Als je dit nu allemaal zo leest zou je er bijna moe van worden. Dat enorm complexe geheel van 

krachten en factoren die bij dat voortdurende krachtenspel van eb en vloed een rol spelen. Maar stel je 

nu toch eens voor dat dit er allemaal niet zo zou zijn… Dat al het water op de wereld stil zou staan. 

Rivieren die nauwelijks meer stromen, een oceaan van bijna stilstaand water. Onze planeet zou in het 

gunstigste geval minder leefbaar worden maar waarschijnlijk erger. 

 

Stilstaand zeewater; In Nederland hebben we dat bijvoorbeeld in het klein geprobeerd met de 

Grevelingen en het Veerse meer. Het Veerse meer begon na verloop van tijd echt vies te worden en 

Rijkswaterstaat is het nu maar extra gaan spoelen met zeewater (uiteraard geholpen door de eb en 

vloed werking….) Bij de Grevelingen is men dit nu ook van plan omdat er ook al veel (met name 

diepe) plekken zijn waar het water volkomen stil staat en er geen zuurstof wordt aangevoerd door het 

dagelijks getij. Het water is daar nu zo dood dat er niets meer wil groeien. Laten we dus toch maar blij 

zijn met dat ingewikkelde verschijnsel van de dagelijkse eb en vloed….. 

 

Rob van Breda 

 

 

 

IN ZONDE LEVEN 

Voeger noemde men het hokken. 

Dat is nu uit de gratie. 

Je moet evengoed nog dokken. 

Het heet nu een relatie. 
          John van der Aa 
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5. Maritiem Museum Rotterdam blij met oud instructie boek 

van Oil Movement uit 1968 
 

Door Piet van Kessel 

 

Oud collega Frans Muller was in zijn BP tijd een enthousiast verzamelaar van alles wat met BP 

Marine te maken had. Dat bleek nog eens duidelijk toen we (Rob van Breda en ondergetekende) 19 

september jl. even bij de Boerderij van Frans aanwipten. Altijd welkom bij Frans en nooit saai, bij 

Frans gebeurt er altijd wat. 
 

Vorige week nog, was er bij hem ingebroken, alle elektronica weg, geld gepikt en ook zijn paspoort. 

“Je schrikt wel van zo’n lege kamer” zei Frans laconiek. “Maar ik had ook mazzel” Een oud collega 

vertrekt volgende week voor goed naar Thailand en kon ik al z’n spullen over nemen, mooie TV he? 
 

“En nu jullie toch hier zijn, ik heb nog foto’s en boeken van BP, is dat wat voor de Seconer?” Achter 

in de grote boerderijschuur trekt Frans twee bananendozen van een schap vol met BP lectuur uit de 

jaren 70 zoals jaargangen van “BP Shield” veel foto’s van BP tankers en prachtig ouderwets 

ingebonden instructieboeken voor diverse soorten Olietankers afkomstig van BP Marine Londen. 

“Neem maar mee wat je wil” zegt Frans met heimwee in zijn stem. “Anders eindigt de verzameling 

toch maar in de Kliko” We kozen uit de grote verzameling wat BP-voetbalfoto’s en een paar van de 

Maritieme boeken voor Klaas Kuipers die daar altijd wel interesse in heeft. 
  

Het boek “Tanker Practice” wat ik voor mezelf meenam beschreef hoe er in mijn laboratorium BP-

begintijd (1972) 

tankers bemonsterd en 

bemeten werden. Off 

Site operators uit die 

tijd weten dat nog 

precies. “Wat moet je 

nou met deze 

achterhaalde 

maritieme kennis” 

dacht ik somber. Die 

mooie boeken gooi je 

toch ook  niet zomaar 

weg. 

“Naar het Maritiem 

museum natuurlijk” 

dacht ik ineens! 
  

Eindelijk een 

definitief goede 

bestemming. Volgens 

de uitgebreide 

bedankbrief zijn ze er 

blij mee. Aan Frans 

Muller gevraagd 

voorlopig even niks 

weg te gooien, hebben 

we weer een 

aanleiding om bij hem 

op bezoek te gaan, 

altijd wat te beleven. 
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VAN ”VUUR”WERK NAAR UURWERK (5) 

6. 
Door Nico ter Horst 

 
Op tijd 
 

“Het horloge was een nuttige, maar zeer onnauwkeurige tijdmeter”, was de laatste zin van mijn vorige 

verhaal. Zelfs tegen het einde van de achttiende eeuw was een horloge dat per week een kwartier voor 

of achter liep al een redelijk goed lopend uurwerk. Toch waren er al in zeventiende eeuw 

grootmeesters zoals Tompion en Quare, horloges die een afwijking hadden van ongeveer één minuut 

per etmaal. 

 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw kwam de 

grote verandering toen Christiaan Huygens het 

principe van de slinger bruikbaar maakte voor de 

constructie van een goed lopende klok en vervolgens 

het balanswiel verving door de balans met spiraalveer. 

Daarmee werd de basis gelegd voor een nauwkeurige 

tijdmeting. 

 

Voor vrijwel elke grote uitvinding die een belangrijke 

bijdrage leverde tot de technische ontwikkeling, wordt 

de  verantwoordelijkheid opgeëist door meer dan één 

onderzoeker. Zo hebben wij naast Johan Gutenberg 

onze eigen Laurens Janzoon Koster als uitvinder van 

de broekdrukkunst. Maar ondanks het feit dat Galileï 

al experimenteerde met een slingermechanisme is één 

ding zo goed als zeker: de moderne klok met een 

slinger is een uitvinding van onze landgenoot 

Christiaan Huygens, die leefde van 1629 tot 1695. 

 

Christiaan Huygens 1629  - 1695 
 

Bij het belang van deze uitvinding gaat het om twee elementaire dingen die noodzakelijk zijn om een 

klok te laten lopen: namelijk een energiebron en een tijdregeling. 

 

De energiebron is niet zo’n probleem, een gewicht aan een touw dat over een wiel loopt en zo een 

draaiende beweging veroorzaakt was al bij de vroegste uurwerken in gebruik. Een tweede element dat 

nodig is voor het goed functioneren van de klok is de regeling van de tijd, dat wil zeggen het 

onderdeel van de klok dat er voor zorgt dat hij gelijk loopt. Hiervoor dient de slinger van de 

slingerklok en de nerveus bewegende van het horloge. De slinger is voor ons een vanzelfsprekendheid. 

Maar in vroeger tijden moest het in-de-pas-lopen worden bereikt met andere hulpmiddelen. 

  

De oude tafelklok had een balanswiel, terwijl de hangklokken vóór de tijd van Huygens een 

zogenaamde waag of foliot hadden. Deze dienden om het door het gewicht of de veer aangedreven 

raderwerk af te remmen. Het was  Christiaan Huygens die deze constructie ontwierp, hij behoorde tot 

de meest briljante geesten in het Europa van de zeventiende eeuw, met Anthonie van Leeuwenhoek. 

Beide Nederlandse geleerden droegen bij tot de ontwikkeling van het natuurkundig meten en 

onderzoeken. 

 

Bron: Uurwerken A.A.de Boer/Wikipedia 

Wordt vervolgd 
 



14 

 

 

In april jongsleden publiceerden we een bijdrage van Jan Althof over zijn 

ervaringen met de fotografie in het analoge tijdperk. 

 

In vervolg op dat verhaal treft u onderstaand weer een bijdrage aan van zijn 

hand, maar deze keer over zijn eerste stappen in de digitale fotografie.   

 

7. 

De Fotografie in het Digitale Tijdperk 
 

Van Analoog naar Digitaal 
Door Jan Althof 

Eind 2003 kwam Canon op de markt met de Canon 

Powershot S50. Tot die tijd waren er zeker wel digitale 

ontwikkelingen maar ten eerste beviel het analoge nog 

steeds en ten tweede was het allemaal nogal duur. Het 

feit dat er geen film meer nodig was leek wel voordelig, 

maar vooralsnog waren de kenners het erover eens dat 

een digitaal plaatje niet kon tippen aan de kwaliteit van 

met name de dia’s. Er was al een begin van digitale 

spiegelreflex maar niet betaalbaar voor de gewone man 

zoals ik zei de gek. Het werd derhalve de toch nog vrij 

dure S50. Bij verschijnen kostte hij in Amerika € 799,= 

maar ik kocht het toestel hier voor ongeveer € 580,=. Maar een zeer goed apparaat toen nog "maar" 5 

megapixels maar dat is ook nu nog goed genoeg. 

Noorwegen 2004 
 

In het begin ging de hele tas met analoog glaswerk nog mee, zelfs tijdens 

mijn motortrip naar Noorwegen in 2004. Maar daar werd wel duidelijk hoe 

het verder moest. In het vervolg alleen de S50 en een laptopje om je verhaal 

onderweg te schrijven en al je kiekwerk op te 

slaan. Het resultaat op die eerste trip was 

ongeveer 2200 plaatjes, een equivalent van 58 

filmrolletjes (met slim inzetten). Daarvan zijn ongeveer 1356 bestandjes 

overgebleven in 1,2 GB, een equivalent van 35 filmrolletjes. Met andere 

woorden, in het analoge tijdperk zou ik dan zo`n 23 rolletjes hebben 

weggegooid. Daar moet bij opgemerkt worden dat je veel minder 

selectief schoot juist vanwege dit verschijnsel, maar het toont wel aan 

waar materieel de winst lag. Daarnaast ook nog eens geen ontwikkelen 

en alleen afdrukken wat je zelf als printwaardig had bevonden. 

                                                                                                    

Ook was je materiaal meteen beschikbaar om zelf te bewerken met (tegenwoordig) zeer geavanceerde 

software. Je hoefde niet meer te wachten op de ontwikkelcentrales. En 

zo verdween bij mij de analoge tijd en begon de digitale. De S50 heeft 

behoorlijk dienst gedaan óók omdat hij gewoon in je borstzak paste. Zo 

kon hij mee op motortrips en had ik hem meteen bij de hand. Voor de 

veiligheid hing hij wel met een strap om mijn nek. Tot 16 maart 2005 

gebruikte ik alleen deze camera maar op die dag kocht ik een Nikon 

Coolpix 8800 erbij. Het ging in dit geval vooral om de 10xzoom en de 

http://www.canon.nl/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_S50/index.asp
http://www.canon.nl/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_S50/index.asp
http://www.althofweb.nl/noordkaap_2004.htm
http://www.letsgodigital.org/nl/news/articles/story_1711.html
http://www.letsgodigital.org/nl/news/articles/story_1711.html
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VR-functie en de veel uitgebreidere mogelijkheden. Ik stond erg in dubio of ik deze compact camera 

zou kopen of toch een spiegelreflex. Het idee van uiteindelijk wéér met een tas vol body en glaswerk 

rond te lopen plús de stofproblemen die toen nog vrij groot waren, maakte dat ik toch voor de Nikon 

koos. Onnodig te zeggen dat er volop is geschoten met de Nikon. De S50 bleef ook steeds dienst doen 

als een soort zakcamera maar dat heeft hem toch het leven gekost. Na een valpartij in maart 2008 was 

het scherm kapot en reparatie kostte net zoveel als de aanschaf van een nieuwe maar wéér betere 

zakcamera. De ontwikkelingen gaan in het digitale 

tijdperk wat sneller dan in het analoge. 

En zo gebeurde het dat ik de Olympus FE340 

kocht. Een klein, plat, cameraatje met 8 

megapixeltjes en schitterende macrokwaliteiten, 

eigen aan de kleine beeldchip. Hiermee zijn heel 

veel opnames gemaakt "om de hoek" in de 

Alblasserwaard. 

Zoals gezegd verschoof in de loop der jaren de 

focus van kinderen, familie, vakantie naar 

vakantie met beelden van steden, monumenten, 

kathedralen naar de natuur. Naar het 

onvergelijkbare landschap in Noorwegen, naar de 

bloemetjes en de bijtjes langs de weg en in het veld en tenslotte naar één van de moeilijkste takken 

van de fotosport de vogels. 

Tijdens de "strooptochten" door die mooie Alblasserwaard wilde ik twee dingen tegelijk en daarbij 

vroeg ik van de Nikon veel te veel. Eerst wat macroplaatjes van een bloem of bij maken en dan even 

snel een buizerd schieten was er dus niet bij. Een bijna verstilde zwaan ging nog, maar een 

dwaalscholver was mij vaak al te snel af. Met name het starten en dan focussen werd steeds meer als 

een obstakel ervaren. Macro`s maken met de Olympus en de Nikon schietklaar om de nek bleek ook 

niet werkbaar door de tijd die nodig was om 

scherp te stellen. Dan wordt zoiets al snel van 

een kleine een grote ergernis. 

 

Daarom maar eens gaan kijken en lezen op 

het internet. Wat is er te koop? Wat zijn de 

kwaliteiten? Toch naar spiegelreflex? Welke 

lenzen dan? Hoe staat het met het 

stofprobleem? En niet te vergeten, wat gaat 

dat allemaal kosten? De zoektocht heeft wel 

een paar maanden geduurd. Al snel werd 

duidelijk dat een spiegelreflex veel sneller is 

en in een paar jaar tijd de 

mogelijkheden/kwalificaties ontzettend zijn 

verbeterd en daarbij de prijs van lieverlede is 

gedaald. Het scala aan merken is ook 

behoorlijk ruim maar uiteindelijk bleven er 

twee kandidaten over, Nikon of Canon. 

 

Uiteindelijk viel de keuze op Canon vanwege 

de reputatie van de 100mm Macrolens. Omdat 

macro toch mijn "hoofdvak" is, was dat 

bepalend voor die keuze en daarmee de rest. 

Het moest dus en Canon worden maar welke? 

Mijn eerste keuze was de EOS 50D wat werd 

ingegeven door het niveau in de portemonnee.  

https://goo.gl/photos/DBcYsWxj2xL5ctMm9
http://www.fotografie.nl/nieuws/20632/canon-eos-50d-met-15-mp


16 

Naast de Macro EF 100mm 1:2.8 L IS USM moesten daar ook nog een groothoek- en telelens bij, 

dat werden de "kit-lenzen". De 50D was moeilijk leverbaar voor Foto Schievink in Papendrecht. Nu 

kun je wel kiezen voor een internetbedrijf of een zaak in een andere stad, maar mijn indruk van 

Schievink was zeer goed. Een zeer servicegericht bedrijf en dat maken zij nog steeds waar. Diep in 

mijn hart had ik eigenlijk een grote voorkeur voor de EOS 7D, maar ja dan zou het niveau in de knip 

wel ernstig dalen. Maar so what? Loesje zegt: "De waarde van geld zit `m in het uitgeven". Vertaald 

naar mijn eigen situatie, waarom geld bewaren en niet gebruiken om straks Vadertje Staat ermee aan 

de haal te laten gaan, mocht ik per ongeluk het moede hoofd neder moeten leggen? 

De levering van de 50D bleef (gelukkig) moeilijk en daarom "moest" ik wel die 7D bestellen. Op 6 

augustus 2011 was het dan zover. Maar er zou nóg een financiële aderlating nodig zijn. De "kit-

lenzen" die ik erbij genomen had konden mij niet overtuigen. En als dat zo is dan ken ik mezelf 

genoeg om te weten dat zoiets op den duur een ergernis wordt. Andere lenzen dus. 

Na een week besloot ik de zaak om te ruilen voor een EF 24-105mm 1:4 L IS USM en de EF 100-

400mm 1:4-5.6 L Is USM. Zó, dat is er uit, op papier en de knip leeg, maar daar heb ik geen spijt 

van. 

 

  

  

   
  

  

Alles bij elkaar een schitterende combinatie van mogelijkheden, maar hiermee was de tas nog niet vol. 

Dat macrowerk had nog wat extra licht nodig en daarvoor koos ik ook weer na lang beraad de 

ringflitser van Canon zelf. De Macro Ring Lite MR-14EX waarmee ik nog niet veel heb kunnen 

werken maar dat komt zeker goed. Hetzelfde geldt voor de Canon Angle Finder C die uitstekend van 

pas komt bij de "laag bij de grondse" werkzaamheden in het bos en de weide etc. En het kon niet 

uitblijven dat er ook nog een passend statief volgde van Manfrotto, de 055XPROB. Om de 

glaswinkel verder te completeren is er een EF S 10-22mm aan het palet toegevoegd naast een 

eenbeenstatief. Nu nog een set tussenringen, een grijsverloopfilter en een circulair polarisatiefilter 

maar dat is al onderweg. 

Wat nu nog? 

Ja, vanaf 3 september 2011 een Bynolyt lens2scope om vooral vogels te spotten. Een schitterend 

hulpstuk waarmee je van je telelens een Scope maakt. Glashelder en scherp, voor 200-1 euro mooi uit 

de brand in plaats van een peperdure merkscope. Bovendien hoef je dan niet nog eens zo`n groot geval 

mee te zeulen. Uiteindelijk was er begin 2012 een Canon EOS 5D Mark III bijgekomen en daarbij 

een Canon EF 400mm F2.8 IS USM II. Een schommelkopstatief en een portierstatief completeren 

dit geheel. 

Bijna 70 jaar en toch nog een stap. De EOS 7D en de EOS 5D 111 hebben via een inruil het veld 

moeten ruimen voor de EOS 5D mark IV. Daar ben ik nu (oktober 2016) mee aan het stoeien met op 

de 26ste nog een ochtend voorlichting over en werken met die 5D IV bij Canon in Almere. 

http://www.canon.nl/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Macro_Lenses/EF_100mm_f28L_Macro_IS_USM/
http://www.fotoschievink.nl/
http://www.letsgodigital.org/nl/23057/canon-eos-7d-review/
http://www.canon.nl/EF-objectieven/?WT.srch=1&WT.mc_id=131EOS60D007Goog081110
http://www.canon.nl/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Image_Stabilization_Lenses/EF_24-105mm_f4_L_IS_USM/
http://www.canon.nl/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Image_Stabilization_Lenses/EF_100400mm_f4556LIS_USM/
http://www.canon.nl/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Image_Stabilization_Lenses/EF_100400mm_f4556LIS_USM/
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/speedlite_flash_lineup/macro_ring_lite_mr_14ex
http://www.google.nl/images?hl=nl&lr=lang_nl&rls=com.microsoft:nl:IE-Address&q=canon+angle+finder+c&wrapid=tlif12921563319211&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=yb0ETdDCEo6XOrLm9YUC&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=2&ved=0CD4QsAQwAQ&biw=1262&bih=818
http://www.google.nl/search?q=manfrotto+055xprob&hl=nl&lr=lang_nl&tbs=lr:lang_1nl&prmd=ivnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=goLCTaryC8rrOZb1hJ4I&sqi=2&ved=0CHoQsAQ&biw=1251&bih=818
http://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/reviews/review_canon_ef-s_10-22mm_f35-45_usm.asp


17 

De eerste wankele stappen op het terrein van de 

vogelfotografie ben ik nu aan het zetten en daarbij 

zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de 7D 

uitstekend en vooral de 100-400 komt hierbij aan 

zet. Intussen ben ik mij ook het werken in RAW 

aan het eigen maken. 

Al kort na de aanschaf ben ik alleen nog in RAW 

aan het werk. Samen met de software van Canon 

en daarna  nog Paint Shop Pro geeft dat goede 

resultaten.  

Inmiddels heb ik ook Adobe`s LightRoom 3.3 

aangeschaft want dat is werkelijk een 

topprogrammaatje. En intussen opgewaardeerd 

naar 4.1 

Zo heb ik na dertig jaar sjouwen met een fototas 

vol glas, metaal en plastic, een interludium van 

ongeveer 5 jaar zónder al die ballast, nu wéér een 

fototas vol glas, metaal en plastic. Het schiet niet 

op in de wereld.  

Hoewel ..... er zit met veel oefenen best 

verbetering in, waarmee maar weer wordt 

aangetoond dat een mens nooit te oud is om te 

leren. 

 
Zo sta je in Rome 

naar een 

Hollandsche Molen 

te kijken …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. en zo lig je voor 

een auto met je neus 

op het wegdek 

omdat je iets ziet 

bewegen. 
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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 juni 1953 het volgende artikel geplaatst. 

8. 
 

Caltex praatjes bij Caltex plaatjes 
 

Met de Tankwagen langs de weg  
 
“Die krijgt z’n portie weer uitgemeten” zegt Bertus van der Wilt, terwijl hij een ruk geeft aan de 

handle waarmee het afleveringstelwerk in beweging wordt gesteld. Op een kille zaterdagmorgen in 

mei hebben we hem met vulpen en camera vergezeld op zijn tocht van Vlaardingen via de raffinaderij 

naar servicestations te IJsselmonde en Zwijndrecht. 

 

“We leveren een prima product” zegt Bertus wijsgerig, terwijl hij zich, met zijn 1200 literbak achter 

zich aan, vakkundig door het drukke Rotterdamse verkeer wringt. “Je kunt het alleen zo moeilijk 

bewijzen,” gaat hij verder, “want hebt u er al eens over nagedacht dat zowel de verkoper als de koper 

het artikel dat verhandeld wordt, helemaal niet te zien krijgt?” 

 

De foto’s geven een beeld van de zoveelste schakel in de keten van boorput tot carburator. Bertus en 

zijn collega’s hebben niet de pretentie zich als belangrijkste schakel op te werpen. Zij doen hun plicht 

en soms meer dan dat, want wist u, dat zij behalve chauffeur tevens ambassadeur-incasseerder van de 

Maatschappij genoemd mogen worden?  

 

Foto 1. Daar benzine vervoer door de Maastunnel niet is toegestaan, speelt de veerpont 

Vlaardingen/Pernis een belangrijke rol bij het transport van olieproducten. Er is echter meer tijd en 

geld mee gemoeid. 
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Foto 2. De portier van de 

raffinaderij registreert de 

binnenkomende wagen. À 

propos, let u even op de 

veiligheidstekst? “Tot morgen, 

verlies de veiligheid niet uit het 

oog!”  

 

 

 

 

Foto 3. Ter controle gaat de 

wagen eerst over de weegbrug. 

 

 

 

Foto 4. De tank is 

onderverdeeld in vier kleinere 

compartimenten van 3000 liter 

elk. In zeer korte tijd wordt 

onder leiding van de 

laadrekoperator de kostbare 

lading ingenomen. 

 

                         

 

                         Foto 5. Bertus gaat temperaturen. 

 

 

 

 

 

Foto 6. Het uiterst moderne servicestation 

Hoogenboom te IJsselmonde, eerste ‘lospunt’, ligt 

zeer gunstig aan beide zijden van de Rijksweg 

Rotterdam – Dordrecht en is een lust voor het oog.  

 

 

 

 

 

Foto 7.  Het telwerk is voor koper en verkoper een 

betrouwbare maatstaf. 

 

 

 

 

Foto 8.  De heer Kriek, bedrijfsleider van 

servicestation Hoogenboom, tekent voor ontvangst 

van de zending. 
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Petra Hoks-Zwaard publiceert tweede boek 
9. 

Om nog maar eens te bewijzen dat je na je pensionering met heel 

veel plezier totaal andere dingen kunt gaan doen, heb ik jarenlang 

schrijfcursussen gevolgd en inmiddels mijn tweede boek 

geschreven.   

 

Mijn Oma, haar eenzame leven. 
 
Feiten en fictie, opgetekend door kleindochter Petra Hoks-Zwaard. 

 

Het boek beslaat de periode van 1886, haar 

geboortejaar, tot 1979 toen zij stierf.  

Als kind woonde zij in Amsterdam, hoewel 

geboren in Arnhem. Al op haar dertiende moest 

zij van school en kreeg toen een dienstje, zoals 

dat in die tijd heette. Uitgebreid geef ik een 

beschrijving van het leven van een dienstmeisje 

aan het begin van de twintigste eeuw. 

Zij trouwde met mijn opa die bij het loodswezen 

werkte en daardoor heeft zij beurtelings in 

Hellevoetsluis en Maassluis gewoond. Vanaf 

november 1923 woonde zij voorgoed in 

Maassluis. Die periode geeft zeker een goed beeld 

van hoe het leven toen in Maassluis was. Ik 

vermeld waar en hoe zij woonde.  

De oorlog komt ook aan bod, allereerst het 

tragische ongeluk met de loodsboot die op 11 mei 

1940 ter hoogte van Vlaardingen getroffen werd 

door een magnetische mijn, in tweeën brak en 

zonk en waarbij mijn opa om het leven kwam. 

Ook beschrijf ik het tot tweemaal toe 

vergissingsbombardement door de geallieerden in 

1943.  

De watersnoodramp in 1953 krijgt eveneens aandacht.  

Het zijn zomaar een paar punten die ik aanhaal, maar ik denk dat het boek voor ouderen een 

interessant tijdsbeeld geeft over een lang vervlogen periode. 

Het boek is voor € 19,95 te bestellen bij de boekhandel. ISBN 978-94-6345-154-3. 

Ik heb deze keer geen presentatie gegeven zoals bij mijn eerste boek De Schipbreuk en waar in 

Seconer-nieuws van oktober 2013 door Klaas Kuipers uitgebreid over geschreven is.
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10. 

 
Personalia 
 
Met Pensioen :     

  Juli 2017 G.E. Neijndorf 

    

  Augustus 2017 J.W. Beijen 

     A.P. Roos 

 

  September 2017 P. van Dorp 

     Mevr. H. Priester 

     C. Mochtar 

     Mevr. K.L. Call 

 

  October 2017 A.I.R.A. Verschoor 

 

  November 2017 P.C. Klerk 

     C. Poesé 

     W. Hogenhout 

          

Overleden :  
\  

  28 juli 2017, mevrouw A. Potters-Schenkels, in de leeftijd van 79 jaar. 

     

  
 
 
 

 
 

 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 januari 2018. 

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 
 

 

mailto:redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 
 

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

Bestuur Seconer  Scherpenhoek 80      Slotlaan 28              Lumeyweg 49 
Hoefweg 4a   3085 EG Rotterdam     3233 DD Oostvoorne             3231 CD Brielle              
3233 LG Oostvoorne 010 5016851      0181 485797              0181 416364 
0181 482927  Kessel.Pa@inter.NL.net     klaas-ali.kuipers@planet.nl        rjvanbreda@gmail.com 
redactie@seconer.nl  
 

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Gerrit van de Peppel, Voorz. 
Marmot 11 
3225 RD Hellevoetsluis 
0181 310108 
voorzitter@seconer.nl 
    

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

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

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

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

Leny Voorberg 
Annie M.G. Schmidtsingel 34 
4421 TA Kapelle 
06 30609798 
leny@seconer.nl 

 
Gerrit Kamperman, IT-zaken `   Casper Diegenbach 
Kraanvogelhoek 12   Patrijshoek 28 
3201 HE Spijkenisse          3201 JK Spijkenisse 
0181 626506         0181 610921 
info@seconer.nl            diegenbach@kayak.demon.nl 
 
 

 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Seconer mutaties 
Nieuw lid - Recent gepensioneerd 
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk) 

Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 
 
● 
 
 

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

 

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

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

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

 

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
mailto:diegenbach@kayak.demon.nl
http://www.seconer.nl/
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