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Van de redactie
Het valt natuurlijk direct op, de opmaak van Seconer-Nieuws heeft een
nieuw jasje.
De redactie leek het een aardig idee
om Seconer-Nieuws eens in een andere opmaak aan u aan te bieden.
Misschien vindt u het leuk en verfrissend, of misschien bent u erg aan de
oorspronkelijke versie gehecht.

Graag horen wij van u of u de volgende edities in deze nieuwe opmaak
zou willen ontvangen of dat u toch
liever bij de oude versie wilt blijven.
U kunt uw mening en zeker ook uw
suggesties sturen naar:
Poppelm@zeelandnet.nl
Op basis van de ontvangen reacties
zal de redactie een besluit nemen
over de opmaak van Seconer-Nieuws
die we in 2019 gaan gebruiken.

20ste reünie Seconer

Belangrijke informatie

Seconer-Nieuws en AVG
Zoals jullie eerder in SeconerNieuws hebben kunnen lezen
mogen gegevens niet meer
zomaar, zonder toestemming,
worden verstrekt aan derden.
Het is daarom belangrijk dat u
ons laat weten wanneer:
- u met pensioen gaat,
- u een bericht van overlijden wilt
doorgeven,
- u Seconer-Nieuws wilt ontvan
gen.
U kunt berichten doorgeven op
het mailadres:
Poppelm@zeelandnet.nl of
Redactie@seconer.nl of
Secretaris@seconer.nl

Zie pagina 6 e.v. voor een verslag, foto’s en een mededeling van het Seconer
bestuur.
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F o r e v e r Y o u n g f e s t i va l
Almere, 22 augustus 2018
Het For Ever Young Festival wordt deze zomer voor de 2de keer in Almere
gehouden.
Het initiatief is uitgegaan van een jongeman, die constateerde dat zijn oma
te veel alleen was en dat niet alleen.
maar ook te weinig van vertier genoot.
Nu, het vertier is hier, in Almere op
het festival met zijn 10.000 bezoekers.

“Ons motto is:
het huidige 70 is
toch echt het
nieuwe 50”

Wij bekijken het programma. We kiezen voor de prachtige schouwburg,
gedeeltelijk gelegen in het Weerwater. Petra Berger zingt hier songs van
Barbara Streisand.
Het wordt steeds gezelliger, de zon
schijnt en de 5 dames gaan naar het
optreden van De Beatles Revival.
“Yesterday”, nee hoor, vandaag.

Ondertussen is lopen vervangen door
swingen. Swingen op de songs van
Louis Prima. Zijn ‘Buona Sera’ galmt
over het Festival.
Rollators rollen en stokken marcheWie zijn wij
ren als houten soldaatjes over het
terrein.
Wij zijn: Ria Schot, Hilda WagenmaDe 3 V’s zijn
ker, Mijnie van
er: Vrolijkheid,
der Hoek, Gree
Vreugde en
de Vette en
Verbinding.
Pia Krinsen
We gluren in
( de laatste
de verschillentwee zijn niet
de kraampjes
aan Seconer
en laten ons
verbonden).
informeren
over kant en
Onze missie is;
klaar maaltijdvrouwen die
pakketten.
alleen zijn koVers van de
men te staan,
Pers en nog
plezier in het
thuisgebracht
leven te laten
Van links naar rechts: Hilda Wagenmaker, Gree de Vette, Pia ook. We kijken
houden.
Krinsen, Mijnie vd Hoek, Ria Schot
elkaar
aan. Doen!
Hebben
we
nog
meer
tijd
voor leuke
Mijnie vertelt:
dingen.
Bij binnenkomst worden we vrolijk
welkom geheten en genieten we van
We eindigen deze dag in het reuzenrad
koffie bij een foodtruck.
en rusten daarna uit in 5 massagestoelen.
Gezeten op een houten klapstoeltje
kijken we in volle verbazing om ons
heen. Wat een kleurrijke mensen!
Met rollators, met stokken (ik ook
dus). Gelach alom.
Verrassing als een immens grote politiewagen, met de Blues Brothers erin,
met veel kabaal het terrein op komt
rijden en naast ons in de tent muziek
ten gehore brengen waar de oren van
tuiten.
De stemming zit er gelijk in.

Wat viel ons op aan deze dag
Er was veel vrolijkheid, de mensen
toonden tevreden. Smiley’s ☺
We zijn het erover eens. Het huidige
70 is toch echt het nieuwe 50.
Voldaan rijden we huiswaarts.
Met plezier geschreven voor SeconerNieuws door: Mijnie van der Hoek,
voorheen Mijnie Snoey.

Seconer-Nieuws
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Algemene verordening gegevensb e s c h e r m i n g — AV G
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van
kracht.
De AVG regelt hoe er dient te worden omgegaan met persoonsgegevens zoals namen, adressen, foto’s, etc.
De essentie van de AVG is dat persoonsgegevens goed beschermd moeten worden, niet zomaar aan derden verstrekt mogen worden en niet zomaar gebruikt
mogen worden. Essentieel is dat er altijd toestemming van betrokkene verkregen
moet worden om zijn of haar gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
Door: De redactie
De redactie heeft aandachtig naar de
verordening gekeken om vast te stellen
wat de effecten zijn op het maken van
de Seconer-Nieuws.
De uitkomst stemt ons bepaald niet
vrolijk. In feite mogen wij zonder toestemming van betrokkene(n) geen namen of foto’s meer gebruiken.
Je begrijpt dat dit van grote invloed is
op de samenstelling en leesbaarheid
van Seconer-Nieuws.
Publicaties en foto’s mogen pas gebruikt worden als we daar expliciete
toestemming voor hebben gekregen.
De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de naleving van deze verordening die binnen de gehele Europese
Unie van kracht is en bekend staat als
de General Data Protection Regulation
(GDPR).
Hoe Seconer-Nieuws eruit kan zien als
er geen toestemming is verkregen kun
je zien in een stukje van P.v.K., oh nee
Piet van Kessel, op pagina 7
We verzoeken leden en lezers dan ook
om ingezonden stukjes, foto’s, interviews, etc. altijd te voorzien van toestemming.
Als er sprake is van foto’s waarop
meerdere personen staan dan dient
iedere persoon apart toestemming te
verlenen, anders mag de foto niet gebruikt worden of moeten personen onherkenbaar gemaakt worden.

De redactie zal alles in het werk stellen
om Seconer-Nieuws te handhaven,
maar wij zijn erg afhankelijk van toestemming van betrokkene(n) om tekst
en foto’s te mogen gebruiken.
Een ander gevolg van de invoering van
de AVG is dat bedrijven en instanties
zoals bijv. pensioenfondsen niet zonder toestemming van betrokkene(n)
gegevens aan derden mogen verstrekken.
Om die reden ontvangen wij geen berichten van overlijden meer van het
pensioenfonds en/of BP Raffinaderij
Rotterdam.
De redactie heeft, sedert de invoering,
al een aantal telefoontjes gehad van
lezers van Seconer-Nieuws met de
vraag waarom de kennisgeving van
overlijden niet was opgenomen bij de
overlijdensberichten.
Het werk van de redactie van SeconerNieuws wordt er niet makkelijker op en
de samenstelling van een leesbaar en
prettig ogende Seconer-Nieuws wordt
zeker een uitdaging.
Met de hulp en medewerking van de
Seconer leden en lezers van SeconerNieuws zullen we zeker in staat zijn om
een leuk blad te blijven uitgeven.
Zonder de hulp en medewerking zal
het voorbestaan van Seconer-Nieuws
ernstig onder druk komen te staan.
Wij rekenen op jullie begrip en medewerking !

“Toestemming
van betrokkenen
om namen en
foto’s te mogen
gebruiken is
helaas essentieel.
”

Seconer-Nieuws
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Op bezoek bij Jan Meskers
Na de dag van je pensionering, zijn de collega’s met wie je je dagelijkse praatje
maakte, plotseling uit je dagelijks leven verdwenen.
Met sommige zou je best nog wel eens willen bijpraten en herinneringen ophalen.
In een vorige Seconer-Nieuws schreef Patrick Noot, uit Ridderkerk, dat hij graag
nog eens met zijn oud-collega Jan Meskers van de afdeling “Files” zou willen spreken.
Daarom gingen Patrick Noot en Piet van Kessel op bezoek bij Jan Meskers
Door: Patrick Noot en Piet van Kessel

“Op den duur
wordt je als
Technisch
Archivaris zelf
ook een soort
wandelende
archiefkast”

Jan Meskers was HET gezicht van de
afdeling Files bij BP en Nerefco. Jan
stond bekend als hulpvaardig en meedenkend, niets was hem te veel.
Bij de afd. Files vertrok je nooit met
lege handen, was de algemene opinie
9 augustus 2018
De TomTom zei opgelucht "Bestemming bereikt" toen we in Leiden Noord
bij Jan Meskers voor de deur stonden.
Het was een ingewikkelde route in de
voormalige buitenwijk die na ruim 40
jaar weer een "binnenwijk" is geworden.
Na de koffie begonnen wij Jan wat vragen te stellen en al gauw kwam Jan
met ondersteuning van zijn vrouw op
gang en de herinneringen kwamen
naar boven.
Technisch Archivaris
“Op den duur word je als Technisch
Archivaris zelf een wandelende archiefkast.” zegt Jan. ”O Ja?” zegt Patrick, die
ook bij Jan op de afdeling heeft gewerkt, uitdagend. “Wat is file 0031” “
Dat zijn Buildings” zegt Jan zonder aarzelen. ”En 0032 dan? “ “Dat is beton”
En zo ging het spelletje nog even door.
Frappant wat die twee na zoveel jaren
nog in het hoofd hebben zitten. Trouwens, Jan Meskers wint de wedstrijd
door file-loos de meeste filenummers
te benoemen.
In 44 jaar nooit verhuisd.
"Ik woon hier nu al 44 jaar" zegt Jan. "
Alles om ons heen was indertijd nieuw
en kaal. Zie je die dikke boom achter in
de tuin? Dat was, toen ik hier kwam
wonen nog maar een sprietje, net als

ikzelf trouwens." " Weet je dat ik eigenlijk een geboren Rotterdammer
ben? Op 11 augustus 1939 is mijn
"Levensfile" geopend en wel in de
Taanderstraat-Spangen bij Sparta in
de buurt." Na het bombardement wilde mijn moeder weg uit de stad in
puin. "We gaan terug naar Oegstgeest" zei ze, terug naar haar familie.
Mijn vader koos toen voor Leiden en
dat is het voor mij dus altijd gebleven.
Tijdens mijn jeugd kwam ik in café
"Vernet" niet ver bij ons vandaan, de
zoon des huizes tegen, Nard Vernet.
Leonard, zoals hij echt heette leerde op de zeevaartschool voor machinist of stuurman. Nard was een gezellige gozer en kwam al gauw binnen
onze vriendenkring, sterker nog hij is
met mijn zus getrouwd en was later
mijn collega bij BP.
Ouderen onder ons kennen hem zeker nog, als een sociaal bewogen
mens die tijdens de Nerefco reorganisatie op de afdeling Personeelszaken
werkte, zoals dat toen nog in het Nederlands genoemd werd. Nard Vernet
is daar op/tijdens zijn werk onverwacht overleden, een schok ging door
het bedrijf. Ik herinner me deze dag
nog als de dag van gisteren.
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"Terug naar 1953, dat was de tijd dat
ik op mijn 14e jaar bij een drukkerij
ging werken. Tegelijkertijd volgde ik
ook de opleiding tot “Typograaf” op de
Grafische school in den Haag" In 1957
vond mijn vader dat ik veel te weinig
verdiende in de drukkerswereld en
nam mij mee naar zijn baas, Werkspoor waar ik voor pijpfitter heb geleerd. Door Werkspoor werd ik weer
uitgeleend
aan
de
fa.
Fristol Hazerswoude, een bedrijf gespecialiseerd in pijpfitwerk op scheepswerven. Een goeie leerschool met veel
praktijk. In de jaren-60 heb ik bij alle
raffinaderijen ten westen van Rotterdam gewerkt.
Als laatste bij de nieuwste raffinaderij
in Europoort, u raadt het al, inderdaad
BP.
Na enige tijd werd hem gevraagd of hij
zin had om op de afdeling Files te gaan
werken. Hij had al ervaring als typograaf wat hem zeer ten goede kwam
en al snel zat Jan op de afdeling Files
als afdelingshoofd en later overgenomen door BP. Deze baan bleek Jan –
op het lijf geschreven-.
De omslag
“Afd. Files” klinkt zo bezadigd en stoffig, de praktijk blijkt het tegendeel.
De omslag van papieren documenten
naar elektronische files zorgden voor
veel werk op de afdeling. “verfilming”.
De documentatie, aangeleverd door
engineeringbureaus, hebben we in de
instruktieboeken
“Winfiles A en B” samengevat.
Tevens hebben we alle
Tekeningen die op
“Calques” stonden laten verfilmen en koppelden alle technische
gegevens zoals Win
files A en B met bijbehorende instructieboeken in een database.
Deze gegevens konden alleen door de
File medewerkers veranderd worden. De
monteurs konden ze

op hun eigen afdeling op ’t scherm
bekijken en desgewenst de informatie
op de files afdeling laten afdrukken.
Dat heeft onze afdeling met Meta
Kreischer, Herbert den Hartog en Theo
van Deursen toch maar mooi op de
rails gezet.
Terugblikkend en samenvattend kunnen we zeggen; Dat Jan Meskers door
zijn inzet en van alles af te weten en
voor iedereen klaar te staan, de filesafdeling heeft gemaakt tot wat die was
en is.
Pensioen
Na mijn vervroegde pensionering door
de reorganisatie, miste ik wel de spanning van het werk. Ik heb me toen opgegeven als “Brancardier vrijwilliger”
in het Rijnlandziekenhuis. Gedurende
acht jaar heb ik patiënten naar o.a.
operatiekamers gereden en met een
gesprek afgeleid, mooi werk. Ook een
volkstuin kreeg de nodige aandacht.
“Overmorgen, 11 augustus word ik 79
jaar!” zegt Jan. “Terugblikkend heb ik
een goed leven. Ik prijs me gelukkig
met mijn vrouw Annie, vier kinderen
en vijf leuke kleinkinderen……wat wil
je nog meer.
Na een middag lachen, vragen, antwoorden en gezelligheid werd het tijd
voor afscheid. De twee Seconers bedankten Jan en Annie voor de hartelijke gastvrijheid en de koffie en togen
op weg naar huis.
Groeten van Jan Meskers, Leiden.

Van links naar rechts: Patrick Noot en Jan Meskers

“Deze baan
bleek Jan
Meskers op het
lijf geschreven”

Seconer-Nieuws

Pa g in a 6

20ste Reünie Seconer
Op maandag 17 september is de jaarlijkse Seconer reünie gehouden.
Deze keer vond de reünie plaats in “De Beekse Bergen” te Hilvarenbeek.
In deze editie treft u een foto impressie en een verslag aan van een zeer geslaagde reünie. Zie ook de mededeling van het Seconer bestuur op pagina 9.
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Seconer-Nieuws

“Lachende
gezichten, oude
bekenden, een
hapje en een
drankje…weer
een geslaagde
dag”
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Reünie Seconer, mededeling bestuur
Belangrijk bericht van het Seconer bestuur.
Er zijn vele foto’s gemaakt tijdens de reünie, o.a. door onze “huisfotograaf”, Kees
Ribbens. De foto’s worden normaliter op de Seconer website geplaatst zodat u ze
daar kunt bekijken. Helaas blijkt de Seconer website zodanig oud en onveilig dat de
provider KPN de website in quarantaine heeft geplaatst en we geen wijzigingen
meer kunnen aanbrengen.
Het Seconer bestuur voorzag dergelijke problemen al en heeft het initiatief genomen om een geheel nieuwe website te laten bouwen die voldoet aan de wensen
van de leden en de noodzakelijke beveiligingen.
Er wordt hard gewerkt om de nieuwe website voor het eind van het jaar gereed te
hebben zodat we er in 2019 gebruik van kunnen maken.
Uiteraard kunt u dan ook de foto’s van de reünie “Beekse Bergen” bekijken. Misschien is het dan nog wel leuker om een poosje later weer terug te blikken.
In de volgende editie van Seconer-Nieuws zal de redactie van Seconer-Nieuws nog
een selectie van de foto’s publiceren.
Excuses voor het eventuele ongemak.
Het Seconer Bestuur.

Met Seconer naar de Beekse Bergen
Door: Klaas Kuipers

We hadden er al een poosje naar toe
geleefd, maar maandag 17 september
ging het gebeuren.
Vanaf 10:30 verzamelden zich steeds
meer mensen bij Poort 4 aan de raffinaderij en zochten naar hun busleiders, Klaas Otter en Jan Ketellapper.
Leuk om al die oude collega's weer te
ontmoeten. De gezichten waren bekend, de haren iets anders gekleurd of
zelfs verdwenen. De juiste namen lieten soms even op zich wachten. Althans bij mij wel. Maar al pratende vielen een hoop dingen (met een beetje
hulp van beide kanten) op hun plek.
Om elf uur zat iedereen in de bus en
vertrokken we. Er werd over en weer
geïnformeerd hoe het ging en anderhalf uur later waren we bij de Beekse
Bergen. Daar hingen Seconer vlaggen
om de weg te wijzen naar de Adventure
lounge.

We boften met het schitterend mooie
weer.
In de lounge werden we voorzien van
drinken en een lunchpakket en welkom geheten door de organisatie.
Helaas ging een deel van deze woorden verloren, maar dat mocht de pret
niet drukken.
Om 13:45 weer richting bussen en
werden we afgezet voor een rondvaart
door het park.
Wel apart om het park vanaf het water
te bekijken. Door een aardige dame
werden we wegwijs gemaakt en hoorden welke dieren er waren te zien.
Ringstaartmaki's, jachtluipaarden, buffels, zeeleeuwen, neushoorns, impala's om maar iets te noemen. Intussen
vroeg ik me af hoe ze die schepen
daar op de plas hebben gekregen.
Na de vaartocht gingen we te voet
naar de plek waar een roofvogelshow
werd gegeven.

“Seconer website
tijdelijk niet
beschikbaar, lees
de mededeling
van het bestuur”

Seconer-Nieuws
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De vogels o.a. gieren, een zeearend,
een uil scheerden dicht langs het publiek en van elke vogel vertelden de
verzorgers een verhaal. Zeearend Maya
verblijft al 27 jaar in het park.
Na de vogelshow gingen we terug naar
de bussen voor een rit door een ander
deel van het park.
We kwamen langs leeuwen, dromedarissen, giraffes, zebra's en struisvogels.
Intussen maakten een struisvogelveer
en een pluk kamelenhaar een ronde
langs de buspassagiers.

“ze werden bij
aankomst
terecht even in
het zonnetje
gezet”

Om 16:30 waren we terug en gingen
we in de lounge aan de borrel met
daarbij behorende hapjes. Het was gezellig en aan herinneringen geen gebrek. Het lijkt wel of die oude verhalen
steeds mooier worden.
Rond 18:00 werden we uitgenodigd om
te gaan eten van een goed verzorgd
buffet. Intussen werd er gezellig verder
gepraat. Een van de oud-collega's van
Pernis vertelde dat hij een originele
foto van de bouw van steiger 3 op Europoort had gekregen. Leuk dat je zoiets met elkaar kunt delen.
En eigenlijk is zo'n dag veel te gauw
voorbij. Al die verhalen en herinneringen en dan heb je nog maar een paar
van de 250 deelnemers gesproken.
Rond 20:30 zochten we de bussen
weer op en ging het huiswaarts. Onderweg nog wat na zitten praten.
Mijn vrouw en ik vonden het een zeer
geslaagde dag en we hebben geen onvertogen woord gehoord.
We mogen er best eens bij stilstaan dat
dit de 19e reünie was en we een werkgever hebben gehad, die dit nog steeds
mogelijk maakt.
Met dank aan alle mensen die met hun
inzet ons hebben laten genieten van
deze erg mooie dag.
Ze werden bij aankomst in De Beekse
Bergen terecht even in het zonnetje
gezet.

Seconer-Nieuws
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Daarom ben je manager geworden
Een leuke anekdote op het begrip manager...

“alles wat u zegt
is technisch
gesproken juist,
maar ik heb
helemaal niets
aan die
informatie”

Een man vloog in een heteluchtballon
boven het land en besefte dat hij verdwaald was.
Hij zag beneden een man lopen en
daalde tot hij binnen gehoorafstand
was.
"Neem me niet kwalijk", riep hij.
"Kunt u mij misschien helpen? Ik heb
mijn vriend beloofd hem een half uur
geleden ergens te ontmoeten, maar ik
weet niet waar ik ben."
De man beneden antwoordde: "Ja, u
bent in een heteluchtballon en zweeft
ongeveer 10 meter boven de grond. U
bevindt zich ergens tussen de 40 en
42 graden noorderbreedte en tussen
de 58 en 60 graden westerlengte."
"U bent zeker systeembeheerder" zei
de man in de heteluchtballon.
"Inderdaad", zei de ander "maar hoe
weet u dat?"

"Nou", zei de man in de ballon: "alles
wat u zegt is technisch gesproken juist,
maar ik heb helemaal niets aan die
informatie. En al met al ben ik nog
steeds verdwaald."
De man op de grond zei: "U bent zeker
manager?"
"Dat klopt", zei de man in de ballon:
"maar hoe weet u dat?"
"Eenvoudig. U heeft geen idee waar u
bent. U weet al helemaal niet waar u
naar toe gaat. U heeft iets beloofd terwijl u geen idee heeft hoe u die belofte
moet waarmaken en u verwacht dat ik
uw probleem oplos.
U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor wij elkaar ontmoetten,
maar op een of andere manier is het
nu ineens mijn schuld."

Seconer-Nieuws
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P e r s i f l a g e n i e u w e p r i va c y w e t
De nieuwe Privacywet van 25 mei j.l. is de nekslag voor het interview of
anekdote in Seconer-Nieuws
Toen ik Herber den Hartog expliciet per mail moest vragen of hij toestemming gaf
voor het noemen van zijn naam in het interview met Jan Meskers en dat ik Jan Meskers per retourenveloppe om toestemmingshandtekening moest vragen voor het
gebruik van zijn naam en foto's enz. kreeg ik er de pest in. Wat voor gedoe gaat dat
in de toekomst geven. Er moet toch wel een ontsnapping mogelijk zijn aan de strenge tekst van de wet voor personeelskrantjes als het onze. Daarom dit knuppeltje in
het hoenderhok van gepensioneerde haantjes.

Door: P.v.K. , sorry, Piet van Kessel.
In de vorige Seconer-Nieuws is er uitgebreid ingegaan op de beperkingen die
door deze nieuwe wet aan ons worden
opgelegd, zie ook het artikel in deze editie op pagina 3.
In één van de alinea’s van de beschrijving “Algemene verordening gegevensbescherming” in Seconer-Nieuws staat
het volgende beschreven:
- Vermelding in Seconer-Nieuws Het bestuur zal uitermate terughoudend
zijn met het vermelden van namen en
de daarbij behorende feiten en het
plaatsen van foto’s zonder eerst met de
betrokkenen contact te hebben opgenomen.
Toepassing in de praktijk, als voorbeeld.
Een persiflage op een niet ingezonden
anekdote van een collega als voorbeeld.
Hoe gaat zo’n collegiale verslag er nu uit
zien. Stel dat deze z.g.n. collega J. v.d. B
een goed geheugen heeft voor namen
en feiten, dan wordt het een feest van
herkenning.

Het verslag:
“Een hardhandig vriendschappelijke
voetbalwedstrijd tussen leden van de
X- shift tegen de Y-shift van een BPRaffinaderij in Europoort.”
J. v.d. B. beschrijft dat hij en zijn voetbalteam-leden A.B. de G. (ook wel de
locomotief genoemd ) en O.C.M. de
B. in het doel en linksbuiten H.van Z.
die inviel voor K.de R. grote verwachtingen had.
Herinnert u zich nog T.S uit de X shift
die door zijn rappe tempo Speedy
Gonzales werd genoemd? De helaas
overleden B. van B. konden we niet
meer om toestemming vragen om zijn
naam voluit in dit verslag te mogen
vermelden. Collega S.v.P. werd na
een kwartiertje spelen door de Locomotief zo heftig “aangereden” dat
deze in het streek ziekenhuis B. te D.
met gebroken been moest worden
opgenomen. De scheidsrechter
P.v.d.A. van de Y-shift blies terstond
de aftocht. Jammer want het begon
allemaal zo gezellig. Gelukkig had
J.de B. van de X-shift een foto van zijn
team gemaakt die we hieronder afdrukken. De teamleden die door verhuizing of andere oorzaak onbereikbaar waren voor toestemming, hebben we op de foto met viltstift onherkenbaar gemaakt. Groeten J.v.d.B.
Dit verhaal is natuurlijk een beetje
overdreven, maar toch…….hoe ver
moet je gaan?

“Hoe ver moet je
gaan…..de
Algemene
verordening
gegevensbescherming”

Seconer-Nieuws
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H e t g e m a k va n k n o o p p u n t e n
Maar soms raak je toch de weg een beetje kwijt.

Op een mooie zondag in mei maakten Piet Bout en zijn vrouw Sien een mooi
fietstochtje. Deze liep iets anders dan voorgesteld…….
Door: Piet Bout

“in de
verwachting daar
ons vehikel terug
te vinden”

Het was de laatste zondag in mei dat
mijn vrouw en ik vol enthousiasme begonnen aan een leuke fietstocht rond
de rivier De Linge met als startpunt
knooppunt 26 nabij het plaatsje Arkel.
Het was even zoeken naar een geschikte parkeerplaats en vonden die uiteindelijk in de berm van de weg tegenover
een aantal woonhuizen. Naar ons gevoel stond de auto daar veilig. Echter,
door dat gezoek naar een veilige parkeerplaats waren we, achteraf gezien,
onze oriëntatie kwijt en realiseerden
we ons niet dat daardoor het terugvinden van de auto later op de dag tot
problemen zou leiden.

Ons niet bewust hoe de dag verder zou
verlopen begonnen we vol goede moed
de tocht richting Leerdam alwaar we
De Linge weer konden oversteken om
via de andere kant van de rivier weer
richting Arkel te rijden.
Het was rond 13.00 uur dat we ter
hoogte van Asperen langs de kant van
de weg, met het zicht op een prachtig
kasteeltje, waarover verderop in dit
artikel meer, een bankje zagen staan.
We besloten daar onze boterhammen
te nuttigen.

Tijdens de eenvoudige lunch trokken er
wolken voor de zon, daalde de temperatuur en begon het zachtjes te regenen. Door eerdere ervaringen wijs geworden dient er standaard in onze
fietstas een regenjas en een regenbroek te zitten. Mijn regenjas was inderdaad aanwezig maar die van mijn
vrouw ontbrak. Ze heeft namelijk nog
een tweede dubbel uitgevoerde fietstas die ze gewoonlijk gebruikt bij het
doen van de boodschappen en daar
had ze de regenkleding in laten zitten.
We hadden weinig keus, ondanks het
malse regentje vervolgden we onze
weg richting Spijk in de verwachting
daar zonder al te veel moeite onze auto te kunnen terugvinden. Maar dat
viel goed tegen. Hoe we ook zochten
en hoe vaak we ook dezelfde straten
en wegen zijn doorgereden, we vonden
het vehikel niet. Het was inmiddels
rond de klok van vier uur toen we,
doorweekt van de regen en teneinde
raad, stopten op de hoek van de Spijkse Kweldijk.
Op dat moment kwamen er een aantal
wandelaars voorbij die zojuist een
kerkdienst hadden bijgewoond en op
weg waren naar de gezellige huiskamer waar de koffie en de thee klaar
stond. Op één van die wandelaars, die
later Katrien bleek te heten, maakten
we kennelijk zo’n troosteloze indruk
dat ze ons uitnodigde om bij haar en
haar ouders even te komen schuilen,
een uitnodiging die we natuurlijk dankbaar aanvaardden.
De ontvangst was bijzonder hartelijk,
de fietsen mochten we stallen in het
schuurtje naast het huis en binnengekomen werden er handdoeken aangereikt om het overtollige water te verwijderen.
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Met de ons aangeboden koffie en gebak
begon de zon weer een beetje voor ons
te schijnen maar we realiseerden ons
dat het probleem met de verdwenen
auto nog steeds niet was opgelost. Het
leek ons het beste een taxi te bestellen
waarmee we de omgeving zouden kunnen afstruinen en wellicht met wat hulp
van de chauffeur de juiste locatie van de
auto zouden kunnen vinden.
Bij de vraag of de
familie ons kon
helpen aan het
telefoonnummer
van een lokaal
taxibedrijf werd
ons onmiddellijk
aangeboden om
met de auto van
de familie op
zoek te gaan. De
auto werd van
stal gehaald en
mijn vrouw bleef
achter bij dochter
Katrien. Met de
moeder van Katrien achter het
stuur en op basis van een aantal opmerkingen die we hadden gemaakt over de
plaats waar we de auto volgens ons hadden achtergelaten, wist de vader van
Katrien ons naar de juiste locatie te leiden.
Opgelucht en blij met het teruggevonden
vehikel reed ik achter de reddende engelen aan terug, naar de Spijkse Kweldijk waar mijn vrouw blij verrast op ons
zat te wachten.
De spontaan aangeboden gastvrijheid
en hulp van de familie van Katrien heeft
grote indruk op ons gemaakt, te meer
daar wij ons realiseerden dat het voorval
plaats vond op een zondag. Hiermee is
voor ons nog maar eens aangetoond dat
er nog veel goede mensen op de wereld
zijn.
De foto op deze pagina is gemaakt vanaf
het bankje waar we onze lunch hebben
genuttigd en toont het Kasteel Heuke-

Pa g in a 15

lum, vanouds ook Merckenburg genoemd. Het kasteel ligt even buiten
het oude vestingstadje Heukelum op
de grens van Gelderland en ZuidHolland. De roemruchte familie Van
Arkel liet het kasteel rond 1286 bouwen. Het was ooit een robuust kasteel met torens, een binnenplaats,
dubbele gracht en een voorburcht.

De reden waarom Jan van Arkel het
kasteel liet bouwen moeten we zoeken in de kruistochten. Toen ridder
Jan van Arkel tijdens de vijfde kruistocht voor de muren van Jeruzalem
gelegerd lag, kreeg hij een visioen.
Volgens de overlevering verscheen de
aartsengel Gabriel boven de muren
van Jeruzalem en sprak:
“Gaat heen waar deze zwaan U
brengt en bouw daar uw slot.”
Jan van Arkel voer met zijn schip achter de zwaan aan en toen deze nestelde in Heukelum, gaf de familie opdracht hier een slot te bouwen.

“De spontaan
aangeboden hulp
en gastvrijheid
heeft diepe
indruk
gemaakt”
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O n z e o u d e i n s ta l l at i e
Een verhaal opgetekend door Harm Jager
In die jaren rond 1956 en nog wat later
was het leven nog ongecompliceerd op
die oude, maar toch wel gezellige Installatie in Pernis.
We hadden op onze kleine Installatie 3
landtanks staan, één voor stookolie,
één voor dieselolie en één voor gasolie.
Er stond ook nog een heel klein tankje
apart voor de belading van tankauto's.
Er werd in die tijd voor het eerst een
aanvang gemaakt met het vermengen
van stookolie en dieselolie naar dunnere kwaliteiten stookolie voor scheepsmotoren.

“Ik vergeet nooit
de koffie van
Jouke, hij
maakte de pot
nooit schoon”

Motorschepen draaiden in die vijftiger
jaren op dieselolie en de zware stookolie werd alleen maar op de stoomschepen gebruikt.
De olie werd echter steeds duurder en
het loonde de moeite om de motoren
aan te passen voor het gebruik van
zware stookolie. Daartoe werd de zware
pure stookolie vermengd met dieselolie
tot een dunnere kwaliteit. We moesten
in het begin wennen aan de benaming
van die verschillende soorten. We hadden Marine Fuel (MFO) die was heel dik
en onverwarmd moeilijk te verpompen.
Inter Marine Fuel (IMF) die wat dunner
was, Medium Marine Fuel, nog dunner,
en dan hadden we ook nog Light Marine Fuel, dat was de dunste en makkelijkst vloeibare olie.
Dat vermengen, (blenden) ging eigenlijk
met de hand. Stookolie en dieselolie
werden gelijktijdig aan boord gepompt.
Bij de voorafgaande berekening van de
te beladen hoeveelheid werd een
staatje gemaakt waarop te zien was
hoeveel dieselolie met een aantal millimeters uit de stookolietank moest meelopen om de verlangde kwaliteit te maken.
Op de stookolietank stond een tankmeter (operator) die constant met een
meetlint checkte hoeveel stookolie er
was overgepompt.

Hij stak dan zijn hand op en de controleur op het steiger keek dan of de hoeveelheid diesel klopte.
Het was eigenlijk een beetje op het
gevoel wat we deden. Soms was de
tankmeter iets te vroeg met zijn meting
en telde dan tot vijftig en stak dan zijn
hand op.
Als de baas toevallig op het steiger was
en de vloeistofmeter niet precies de
juiste liters aangaf kon hij je toch heel
verwijtend aankijken.
De pompkamer had 3 centrifugaal
pompen en toen de pomp voor de
stookolie kapot ging werd er tijdelijk
een
stoompomp
van
Pakhuismeesteren (later werd dit Pakhoed)
gehuurd.
De lichte producten werden bij Shell
geladen. Dit was wat wij de exchange
noemden. Shell haalde haar lichte producten bij BP in Antwerpen en wij dus
in Rotterdam bij Shell. Veel voordeliger
dan heen en weer varen met gehuurde
schepen.
Voor dit werk hadden wij een klein
tankbootje met mijn vriend Jouke als
schipper, dekknecht en machinist als
enig bemanningslid. Het bootje was
geboren in de oorlog als geallieerd landingsvaartuig maar kreeg later een
mooie voorsteven en zag er toen echt
uit als een tankbootje. Het schip heeft
nog een tijdje dienst gedaan bij de raffinaderij in Europoort. De schipper, Jouke, was een prachtvent. Hij was een
gezellige prater en kletste ondanks een
klein spraakgebrek de oren van je kop.
Ik vergeet ook nooit de koffie van Jouke. Hij maakte die koffiepot nooit
schoon. Hij zette nieuwe koffie op de
oude koffie die nog in de pot zat.
Langzamerhand had dit de smaak en
textuur aangenomen van vitriool en
was niet te z…. drinken . De praktijk
was dat als Jouke een reisje benzine
had gedaan naar ons depot in de
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Gallileistraat en daarna een reisje petroleum moest varen, de ladingtanks
volkomen leeg en schoon moesten zijn.
Petroleum is erg gevoelig op het vlampunt en de kleinste hoeveelheid benzine door een lading petroleum kon explosiegevaar opleveren. Jouke ging dan
de tanks in met veronachtzaming voor
de arbeidswetten en schepte en dweilde de tanks volkomen schoon.
Een emmertje leverde dat altijd op.
Dat emmertje werd gestort in een drum
die op de Installatie bij de garage stond
en u begrijpt het al, we gebruikten dat
voor onze brommertjes. Niet iedereen
had een brommer en natuurlijk zijn er
dan altijd figuren die dan denken dat
voordeeltje mis ik.
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olieboer zijn er tijdens een abusievelijke huiszoeking 2 flessen benzine gevonden bij een van onze werknemers
en dat heeft het balletje aan het rollen
gebracht.
De douane bemoeide zich er mee want
er was belasting ontdoken en dan is
vadertje staat er bij.
Er is nogal wat heibel geweest, en ik
weet niet precies hoe alles verder geregeld is, maar wij waren toch mooi onze
brommerbrandstof kwijt.

Harm Jager

“Dan neem ik toch mooi wat benzine in
een fles mee naar huis en als ik die fles
verkoop dan verdien ik wat. Heb ik ook
eens een extraatje.”
Je gelooft het misschien niet maar benzine kostte toen een Hollands kwartje
per liter aan de pomp.
We zijn toch tegen de lamp gelopen.
Bij een controle naar diefstal van grote
hoeveelheden benzine bij een andere

Van Jos Vermeeren kregen we een foto van de BP Holland 15 als oliebestrijdingsvaartuig

“je gelooft het
misschien niet,
maar benzine
kostte toen een
Hollands
kwartje ”
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O n z e o u d e i n s ta l l at i e — v e rvo l g
Aanvulling door Klaas Kuipers

“Onze
supervisor
destijds (Piet
Bello) had niet
zoveel op met
dat gespeel. Na
een uur riep hij
ons terug voor
het normale
werk”

Ja, dat kleine tankbootje in je verhaal
is de BP Holland 15 en mij niet onbekend.
Werd op een gegeven moment (denk
zo rond 1981) bij De Hoop in Schiedam aangepast als een oliebestrijdingsvaartuig voor BP Europoort. Samen met een collega mocht ik haar
ophalen van de werf. Wim Schot bracht
ons naar Schiedam.
Aan de werf gaf de heer Kunst ons uitleg over het één en ander.
Wel hadden ze vergeten om de 2 cilinder Kromhout (helemaal 20 PK) vast te
zetten op de fundatie.
Koppeling in het werk, motor stil en de
bouten aangedraaid. Stond hij in ieder
geval recht voor zijn werk.
Voor stroom de Nieuwe Maas af en
eerst maar naar BP Botlek om te bunkeren.

Foto van Jilles Koopman

Daarna tegen stroom de Oude Maas op.
Veel gang zat er niet in.
De sluismeester in de Rozenburgse
sluis wilde, om de gegevens goed in te
kunnen voeren, de meetbrief zien.
Die vonden we gelukkig in een kast in
het vooronder.
Op het Calandkanaal stuurde mijn maat
en zat ik even in gepeins een appeltje
op te peuzelen.
Zit ik zomaar bij mijn maat op schoot.
Waren we al pratend over een meerboei
heen gevaren.
Maar het oude landingsbakje had een
stevige kop en die van ons waren ook
nog heel.
Op een heel christelijke tijd arriveerden
we op Europoort.
Daar heeft het scheepje jaren dienst
gedaan en werd t.z.t. afgelost door de
BP Holland 22.
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Dank zij dit scheepje hebben diverse
collega's op Europoort hun groot vaarbewijs kunnen halen c.q. verlengen.
Af en toe werd er mee geoefend en
op een keer zijn de mannen richting
zee gevaren en konden ze (haast)
niet meer tegen de stroom in komen.
Hebben ze een sleepje gehad van de
Havendienst.
Onze supervisor destijds (Piet Bello)
had niet zoveel op met dat "gespeel".
Na een uur varen riep hij ons terug
voor het normale werk.
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Weet nog dat ik daar in 1968 voor het
eerst een draagvleugelboot zag en mocht
hem zelfs bunkeren.
Jilles Koopman, een neef van de zoon
van Jouke Wiltens herinnert zich ook nog
andere reizen van het scheepje en leverde de foto genomen op de Nieuwe Maas.
Ik

Hier nog een stukje herinnering aan
het scheepje van een BP collega van
de vloot (Hans Huijzer).
Ja de 15 herinner ik me ook heel
goed hoor, maar ik had er geen foto
van. Vond ik wel jammer. Het was net
een langwerpig doosje waar een punt
aan gevouwen was. In mijn tijd voer
Jouke Wiltens er mee. Bij BP voeren
toen de Gebr. Wiltens, Jouke en Rinus
[schippersjongens uit het Noorden]
Jouke voer dus op de 15 en Rinus
met de 28. Het waren heel geschikte
mannen en ondanks dat ze niet uit
Rotterdam kwamen sprak in het bijzonder Rinus plat Rotterdams. Jouke
wat minder, ook stotterde hij wat. Rinus was altijd schoon gekleed en ook
de 28 zag er netjes uit.
Maar Jouke was zo vet als bagger.
Vaak werd er gezegd: "Van de overall
van Jouke kun je een extra bunkertje
doen". Ook bij hem aan dek, was het
altijd glibberig. Maar hij was er zelf
zodanig aan gewend, dat hij zelfs aan
de wal liep alsof hij elk moment kon
uitglijden. De olie spoelt er vanzelf
weer af zei hij altijd.
Ik heb de 15 wel eens van de Binnenhaven/Rotterdam naar Den Helder
moeten brengen. Dat is een heel eind
als je alleen bent. Gelukkig zat de
zondag ertussen dus ben ik zaterdagavond met de trein naar huis gegaan.
In Den Helder moest ik de daar gestationeerde BP er vervangen en tijdens
zijn vakantie kreeg de vaste bunkerboot een werfbeurt.

weet dat hij naast het eerder genoemde
vletwerk vanuit de Vliethaven ook regelmatig naar Den Haag Laakhaven moest
varen en ook soms kerosine vervoerde
naar Schiphol.
Zelf ben ik een keer met hem en zijn
zoons meegevaren naar Den Haag en
weer
terug
naar
Rotterdam.
Ik weet nog dat ik me verbaasde hoe
klein de motor van de BP H15 was.
Ik heb het vermoeden dat het scheepje
nog bestaat en nu als recreatievaartuig in
Engeland vaart. Zodra ik hier duidelijkheid over heb
zal ik dat laten weten.
Mvg, Jilles
Ruud van der Schalie (ook van de BP
vloot) meldt: Gevaren op de BP Holland
15, 28, 29, 20, 21, 25 .
Groetjes Rudi van der Schalie
Bij de BP schepen beter bekend als
COENTJE deze naam heb ik gekregen
van Jouke schipper van de BP Holland 15
(1962)

“Beter bekend
als Coentje”

Pa g in a 20

J a a r g a ng 2 0 - N o. 4

De kleine kapitein
Door: Rob van Breda

Het zou natuurlijk zomaar kunnen, dat
u geïnspireerd bent geraakt door al die
verhalen over bootjes en dat u nu zelf
ook wel eens het roer in handen wil
nemen door zélf een vaartuig aan te
schaffen. Ik kan u zeggen dat uw sociale status hierdoor aanzienlijk zal veranderen. U wordt daardoor niet alleen
in een klap reder ( eigenaar van één of
meerdere schepen) maar ook nog eens
kapitein. In dat vak bent u beslist niet
de enige. Velen, maar zeker niet de
minsten, gingen u voor.

“Duizend
bommen en
granaten”

Voor de meesten onder u zal de titel
“kleine kapitein” niet helemaal onbekend zijn. Het is de hoofdfiguur uit een
bekend jeugdboek van Paul Biegel. Het
gaat over een klein kereltje dat al op
jonge leeftijd kapitein wordt op zijn zelfgebouwde boot “de Nooitlek”. Samen
met z’n bemanning maakt hij allerlei
spannende avonturen mee waarbij opvalt dat hij altijd het hoofd koel weet te
houden en steeds weer een oplossing
voor de problemen weet te verzinnen.
Helemaal het prototype van wat een
kapitein in de algemene beeldvorming
ook dient te zijn. Stoer, onverzettelijk
enz..
Op de een of andere manier spreekt de
functie van kapitein veel schrijvers van
boeken aan, want in talloze boeken
speelt een kapitein de hoofdrol. Meestal is die kapitein dan een daadkrachtige “no nonsens” figuur die, desnoods
met enig geweld, de zaken aan boord
op het rechte spoor weet
te houden.
We kennen natuurlijk allemaal een aantal roemruchte gezagvoerders zoals de vriend van Kuifje,
kapitein Haddock.

Deze gezagvoerder zonder schip werd
hoofdzakelijk bekend door zijn taalgebruik.
Hij werd beroemd door zijn bijna legendarisch geworden verwensing “Duizend
bommen en granaten” .

Dan kennen we uiteraard de oerHollandse figuur van
kapitein Rob. Dit is
het prototype van de
onverschrokken held
die met zijn hond Skip
en zijn zeilschip de
Vrijheid steeds weer
boeven en onguur
gespuis achter de tralies weet te krijgen en aan het einde van
elk avontuur dan ook mateloos wordt
bewonderd door de meisjes Marga en
Willie. Maar wat wil je ook. Kapitein Rob
is een spetter van een vent met een
krachtige kin, een paar ogen die dwars
door je heen kijken en hij loopt altijd
met die zwierige zeemanspet schuin op
zijn hoofd én uiteraard natuurlijk met
die eeuwige pijp in zijn mond. Er wordt
over hem beweerd dat hij zelfs in zijn
slaap nog gewoon doorrookte met die
pijp.
Verder kennen we dan natuurlijk nog
kapitein Zeppos, de beroemde held uit
de Belgische televisieserie uit de zestiger jaren. Ook al weer zo’n held die de
moed nooit liet zakken ook al hadden
zijn bemanningsleden dat meestal allang gedaan.
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Uitzonderingen op de regel heb je natuurlijk altijd, zoals bijvoorbeeld de kaper-kapitein Haak, de
man met aan één arm
een kromme haak.
Helemaal zoals dat
hoort bij een echte kaperkapitein. Hij verloor
die hand in een gevecht met Peter Pan
die hem heeft afgehakt, en hem vervolgens heeft opgevoerd aan
een krokodil.
Die krokodil heeft hierna de smaak van
Kapitein Haak zo goed te pakken dat
hij hem tot in lengte van dagen blijft
achtervolgen. Kapitein Haak raakt
steeds weer in paniek als hij de tikkende wekker hoort, die ook al is ingeslikt
door de krokodil. Het is wel duidelijk
dat de heer Haak niet deugt. Gelukkig
voor de lezers weet hij het telkens weer
te verliezen van Peter Pan met Wendy
en de stoere jongens.
Liefhebbers van de
avonturen van heer
Bommel kennen uiteraard kapitein Walrus
een zeeman met een
zeer kort lontje en
een talent om namen
te verhaspelen. Heer Bommel wordt
door hem consequent brobbels, blommers of iets dergelijks genoemd. Dit tot
groot ongenoegen van de held van het
verhaal zelf, de immer kapitaalkrachtige heer Bommel. Wat waarschijnlijk
niet iedereen weet is dat de figuur van
kapitein Walrus is gemodelleerd naar
het evenbeeld van de vader van de
schepper van heer Bommel, Marten
Toonder. Diens vader, Maarten Toonder, was een Groningse kapitein van
de grote vaart. Een man die zich had
opgewerkt van matroos tot kapitein.
Ook al weer zo’n daadkrachtige figuur
van het type geen woorden maar daden. Hij vond het als rechtgeaard zeeman aanvankelijk maar niks dat hij een
zoontje had dat alleen maar poppetjes
wilde tekenen….

Een andere creatie van Marten Toonder uit de jaren vijftig was het stripver-
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haal over Kappie. Ook
al weer zo’n klein dapper kereltje dat op z’n
sleepbootje (de Kraak)
voer met zijn eeuwig
vreesachtige maat “de
klont”. Deze laatste zag
altijd en overal leeuwen en beren en moest voortdurend
worden opgemonterd door de immer
onversaagde kapitein Kappie.

Gaan we verder terug in de tijd dan komen we bij een creatie van de beroemde schrijver Herman Melville. Dat is
de mysterieuze kapitein Ahab. De
man die bezeten
was van het idee de
witte walvis Moby
dick te willen doden. De eerste ontmoeting met deze
walvis liep voor
hem niet best af. Hij moest als gevolg
van dit eerste gevecht een been missen
en liep vanaf dat moment rond met een
kunstbeen gemaakt uit een walviskaak,
heel toepasselijk dus. Ahab is ook al
zo’n man met veel doorzettingsvermogen en daad-kracht.
Het avontuur liep voor hem echter niet
zo best af, want het leidde uiteindelijk
naar de ondergang van hemzelf en zijn
schip. In een volgend gevecht met Moby
dick wordt hij met de harpoenlijn om
zijn nek door de witte potvis de diepte in
getrokken waarna ook zijn schip vergaat
in een reusachtige draaikolk.
Verder kennen we natuurlijk nog een
aantal schertsfiguren wier daden we
maar beter niet kunnen navolgen.
Daar heb je bijvoorbeeld kapitein Iglo. Een
jolige figuur met een
baard en een pet op
die
middels
TV–
reclame u en mij vissticks probeert te
verkopen en sinds enige tijd kennen we
natuurlijk allemaal de Italiaanse kapitein Schettino.

“hij vond het
maar niets dat
hij een zoontje
had dat alleen
maar poppetjes
wilde tekenen”
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“Een kapitein
heeft altijd
gelijk”
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De gezagvoerder van het gekapseisde
cruiseschip de Costa Concordia. De
man die zijn schip eerst op de rotsen
zette waarna hij zich tot zijn eigen verbazing als een van de eersten in een
van zijn eigen reddingboten bleek te
bevinden….
Watersporters zijn eigenlijk allemaal
kleine amateur kapiteins op hun eigen
boot (je). Ze staan met z’n allen in een
rijke traditie. Zie de paar voorbeelden
die ik hierboven al noemde.
Op hen rust dan ook de verantwoordelijkheid om deze traditie in stand te
houden.
Dat is echter niet zo eenvoudig als het
lijkt, maar mocht u inderdaad besluiten een bootje te gaan kopen, dan heb
ik hier wel wat nuttige wat tips voor u.
Tips, verzameld uit de harde praktijk
van het gezag voeren Deze adviezen
zijn bedoeld om u in uw functie van
nieuwbakken gezagvoerder een beetje
te ondersteunen. En dat is wel noodzakelijk, want u kunt het natuurlijk wel
schudden, als u het zeegat kiest en u
krijgt uw bemanning niet mee.
Het belangrijkste advies dat ik u als
nieuwbakken schipper kan geven is
dat u deze pagina uitscheurt en het bij
u aan boord bevestigd op een plek
waar het goed kan worden gelezen
door uw bemanning.
Hiermee kunt u ze doordringen van de
belangrijkste regels bij u aan boord én
ze daarbij natuurlijk wijzen uw voortreffelijkheid als gezagvoerder.
Een uitstekende plek hiervoor is bijvoorbeeld het scheepstoilet en daar
plaatst u het dan bij voorkeur op ooghoogte als uw bemanning zit. Hiermee
kunt u ze ook in deze, vaak wat moeilijkere momenten tot steun zijn.
Als de hieronder genoemde regels voor
hen dan eenmaal gesneden koek zijn,
zit u als amateur-gezagvoerder voortaan gebakken….
De belangrijkste richtlijnen zijn als
volgt:
 Een kapitein heeft altijd gelijk.
 Zelfs indien een ondergeschikte van











u gelijk mocht hebben, is dit artikel
altijd van toepassing. (deze regel geldt
op de meeste bedrijven ook, dus da’s
een makkie)
Een kapitein eet niet, hij voedt zich.
Een kapitein drinkt niet, hij proeft.
Een kapitein leest nooit het dagblad,
hij bestudeerd het.
Een kapitein slaapt niet, hij rust uit.
Een kapitein is nooit te laat, hij werd
even opgehouden.
Een kapitein onderhoudt geen relaties
met de dames aan boord, hij geeft hen
onderricht.
Een kapitein blijft altijd kapitein, zelfs
in badpak.
Een kapitein moet nadenken voor zijn
gehele bemanning. Stoor hem dus niet
als u denkt dat hij slaapt. Dat lijkt
maar zo, hij denkt dan na!

Natuurlijk zijn er voor gevorderden nog
meer regels.
Zoals het feit dat een kapitein nooit zijn
post verlaat doch dat hij slechts “even
werd weggeroepen” en dat kritiek op een
kapitein uiteraard kritiek op het bemanningslid in kwestie zélve is.
Mocht het nu zo zijn dat u na de eerste
vaartocht met uw nieuwe boot en na het
onder de aandacht brengen van de bovenstaande regels aan uw bemanningsleden, deze plotseling niet meer bereid zijn
met u verder te varen, en wellicht erger
nog, dat zij op het toilet met dit stukje
papier wellicht heel iets anders hebben
gedaan dan
oorspronkelijk uw bedoeling
was,
bedenk dan
dat alle begin moeilijk
is en dat
ook
een
solozeiler in
de zeilerij
een hoog
gewaardeerde status heeft…

Seconer-Nieuws

Pa g in a 23

Reis door Roemenië
Dit verhaal van Kees de Bruyn gaat over een rondreis en vrijwilligerswerk in Romenië. In deze editie vertelt Kees over de heenreis (deel 1).
In de volgende editie verschijnt het vervolg.
Door: Kees de Bruyn.
Het begint ergens in April 2018
In het blad van de Nederlandse Kampeerauto Club staat een artikel waarin
mensen worden gevraagd een
reis te gaan maken naar Roemenië om
daar vrijwilligerswerk te gaan doen in
het dorpje Sanmarghita.
Het plan is om daar woningen van ouderen te gaan opknappen en we logeren
dan op de camping van stichting Timulazu in Sanmarghita vlakbij de stad Tirgu
Mures.
Dit lijkt ons wel een mooie reis, het enige probleem is dat we geen camper hebben maar een vouwwagen.
Na enig overleg kunnen we ons toch
aanmelden voor de voorlictingsochtend.
Op deze ochtend blijkt dat er te weinig
aanmeldingen zijn en dat de trip dus
niet doorgaat.
We laten ons echter niet uit het veld
slaan en nemen contact op met de vrijwilligersorganisatie IBO-Nederland die
ook het project van stichting Timulazu
steunt. En ja hoor we zijn van harte welkom op de camping en er kan ook met
een kleine groep genoeg werk verzet
worden bij de stichting Timulazu in Sanmarghita.
In Sanmarghita ligt namelijk een camping die door een Nederlandse vrouw
wordt gerund en waar jongeren opgevangen worden die uit een tehuis ontslagen worden waar zij vele jaren verbleven. Veel jongeren zijn hier al vanaf hun
geboorte. Ik kan je vertellen dat het in
deze tehuizen geen prettig leven is en
de jongeren worden als zij 18 jaar zijn
op straat gezet zonder enige begeleiding
en dreigen de criminaliteit of prostitutie
in te gaan.
Deze vrouw: Evi Pongrat v.d. Kolk heeft,

voordat ze met de stichting begon,
jarenlang in deze tehuizen gewerkt
als vrijwilliger en zag dat het na hun
verblijf daar vaak fout ging. Haar
stichting heeft tot doel om deze kansarme jongeren op de camping op te
vangen.
In een periode van +/-3 jaar worden
zij intensief begeleid zodat ze daarna
op eigen benen kunnen staan.
Dit gehele project moet rondkomen
van giften en de opbrengst van de
camping. Ook staat er in Heino, Nederland een kringloopwinkel waarvan
de opbrengst naar de stichting gaat.
De gebouwen op de camping moeten
echter nodig opgeknapt worden en
daar komen wij in beeld.
Zo nu weten jullie een beetje waarom
wij naar Roemenië afreizen.
Zondag 4 mei
We vertrekken we met onze Toyota
Verso, met de vouwwagen er achter,
richting Roemenië omdat we toch genoeg tijd hebben rijden we even langs
de zusterstad van Brielle, Havlickuv
Brod in Tsjechië. Daar blijven we een
paar dagen bij vrienden en bakken
oliebollen op de markt in H.Brod om
uit te delen. Dit doen we al jaren als
dank dat H.Brod een kerstboom
schenkt aan Brielle.
Maar daar gaat dit verslag niet over
dus slaan we dit even over.
Donderdag 10 mei.
We vertrekken vroeg want we willen
s 'avonds in Boedapest overnachten
en denken zo genoeg tijd over te hebben om van de stad te genieten. Nou
dat valt dus flink tegen want al na
een half uur staan we in een file die
drie uur zou aanhouden.

“het enige
probleem is dat
we geen camper
maar een
vouwwagen
hebben”
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Er waren namelijk wegwerkzaamheden
rond Brno en het ging stapvoets vooruit met als gevolg dat we pas om
16.30 uur Boedapest in rijden. Het is
niet aan te raden om deze stad met
een vouwwagen erachter rond de spits
in te rijden. Wat een drukte en verkeerschaos!
We hadden een hotelletje geboekt met
parkeerplaats maar de parkeerplek
blijkt een parkeergarage te zijn midden
in de stad. Ik kan je vertellen dat het
niet meevalt een plekje te vinden in
een parkeergarage met een vouwwagen erachter!
We belanden zonder brokken op de 3e
etage via een paar bochten waar we
nog slechts 10cm over hebben. Maar
zijn weer een ervaring rijker. Avonds
lekker uit eten en de stad vanaf een
rondvaartboot bekijken.

We zijn nog maar een paar kilometer
de grens over en ik denk “Gaan we
hier vrijwilligerswerk doen ?” We worden ingehaald door dure Mercedessen en
BMW's terwijl we door een dorp met aan
weerszijde “kastelen” van huizen rijden.
Later wordt ons verteld dat dit huizen zijn
van Roma families die hun inkomen in de
Westerse landen bij elkaar bedelen.

“Gaan we hier
vrijwilligerswerk
doen?”
Budapest - een prachtige stad om zeker nog eens naar terug te gaan.

Vrijdag 11 mei.
We vertrekken op tijd uit Boedapest
want de ervaring leert ons dat het
altijd langer duurt dan het navigatiesysteem aangeeft. Het lukt gelukkig weer om heelhuids uit de parkeergarage te komen.
De rit door Hongarije verloopt spoedig door een vlak en hier en daar
enigszins heuvelachtig landschap.
De grens met Roemenië levert geen
problemen op en we kunnen doorrijden zonder onze paspoorten te
laten zien.

Maar aangezien deze huizen zonder vergunning gebouwd zijn, worden ze ook niet
aangesloten op water of elektriciteit en
worden eigenlijk niet of illegaal bewoond.
Ze staan hier om te laten zien hoe welvarend sommige Roma families zijn.
Wij vinden ze echter oerlelijk!
Wat ons ook opvalt zijn de vele ooievaarsnesten in de dorpen waar we doorheen
rijden. “Zou dit de oorzaak zijn van de
vele kinderen die hier geboren worden ?”
vragen we later gekscherend!
Rond 16.00 uur komen we op de camping “de oude Walnoot” in Mihai Viteazu
aan en worden van harte verwelkomd
door het echtpaar dat deze camping beheert.

Seconer-Nieuws

Dit is een Roemeens echtpaar, zij hebben 15 jaar in Nederland gewoond en
gewerkt en spreken vloeiend Nederlands.
Zaterdag 12 mei.
Aangezien we hebben afgesproken dat
we Maandag 14 mei gaan beginnen in
Sanmargitha besluiten we nog een dag
op deze camping te blijven. Dit geeft ons
de kans de zoutmijn In Turda te bezoeken.

Pa g in a 25

lappen om de reeds geverfde delen
niet te beschadigen. Het resultaat is
werkelijk prachtig.
Er blijken nog heel veel kloosters te
zijn in Roemenië en de meesten zijn
nog in gebruik. Daar wonen en werken
nog vele monniken en bij alle kloosters
zijn ze kerken even mooi gedecoreerd
met vele muur- en plafond schilderingen.
Na de bezichtiging
van het klooster maken we nog een
mooie wandeling
door de Turda-kloof :
de Cheile Turzii.
Een landweg over de
rivier de Aries leid
ons er naar toe via
het dorp Cheila wat
Kloof betekenend.
Een netwerk van
paden en hangbruggen voert ons langs
watervalletjes en
grotten en prachtige
natuur.

Deze mijn is 120 mtr. diep en onderin is
een soort pretpark gebouwd. Je kunt hier
bowlen, tafeltennissen en er staan diverse attracties.
We gaan via een trap naar beneden en
hebben zo een goed beeld van de diverse
zoutlagen in de mijn en alle mooie structuren die hierin ontstaan zijn
Onderin aangekomen zien we ook nog
een klein zoutmeertje waar je met een
roeiboot rond kunt varen, dit kan ik als
oud binnenschipper natuurlijk niet aan
me voorbij laten gaan.
We huren een bootje en roeien even
langs de wanden van zout.
Aansluitend gaan we een klooster bezoeken. Dit klooster: de Mihai Voda Monasteri ligt vlakbij Turda en wordt gerestaureerd. We zien de monniken en de nonnen aan het werk in de tuinen.
In het Grieks Orthodoxe kapelletje is een
schilder bezig met de restauratie van de
muurschilderingen.
Heel secuur werk: hij laat z'n hand rusten
op een stok met aan het eind een dot

Het is tijdens deze wandeling wel oppassen geblazen want het “pad” gaat
over gladde stenen en knap steile rotsen.
Hier zouden we ook adelaars kunnen
spotten maar helaas vandaag niet.

“de mijn is 120
meter diep en
onderin is een
soort pretpark”
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Behoorlijk vermoeid komen we terug
op de camping.
Zondag 13 mei.
Het is nog maar een paar uurtjes rijden
naar onze eindbestemming, dus gaan
we om 10 uur op pad.
Na twee uurtjes rijden over een vrij
goed onderhouden snelweg stuurt de
TomTom ons linksaf een kleiweg op.
Aangezien het al dagen niet heeft geregend vliegt het stof ons om de oren.

“Het blijkt een
op elleboogstoom
aangedreven
kabelveer te
zijn”

Plots staan we voor een riviertje, de
Mures. Een eindje verder is een brug,
maar dit blijkt een voetgangersbrug te
zijn. Gelukkig ontdekken we achter de
brug een veerpont en rijden we voorzichtig het pontje op samen met onze
vrienden met een kampeerbusje.
Het blijkt een op “ellebogenstoom” dus
met de hand aangedreven kabelveer
te zijn en eenmaal op gang gebracht
zwieren we kalmpjes naar de overkant.
Na een paar pogingen lukt het
ons de tamelijk
steile grindhelling
naar het dorpje
op te komen.
Nog een paar
honderd meter
rijden over een
zand/kleiweg komen we dan eindelijk op de camping aan.
We krijgen een
rondleiding op de
camping die bestaat uit twee grote gebouwen wat ooit
een oude Kolchoz boerderij was. (een
collectieve boerderij uit de Sovjet tijd)

waarin zich een aantal appartementen
bevinden.
Het ene gebouw is gedeeltelijk ingericht
voor de jongeren die hier opgevangen
worden en in het andere gebouw bevinden zich vijf ruimten die als appartement
voor verhuur moeten gaan dienen. Ook
de toiletten en doucheruimten bevinden
zich hier. Drie van de vijf appartementen
zijn al klaar en verhuurd. Een vierde
wordt als opslagplaats benut en het is de
bedoeling dat wij het appartement dat
leeg staat brandveilig gaan maken want
dit is geheel betimmerd met platen underlayment en door de brandweer afgekeurd. In het hoofdgebouw waar de jongeren wonen moet een ruimte, die nu nog
als opslagplaats dient, omgetoverd worden tot eetzaal annex recreatieruimte.
Boven in de gang kunnen we, als we nog
wat tijd over hebben, laminaat leggen.
Ook willen we nog een sportveldje aanleggen dus werk genoeg.
Of we dit allemaal voor elkaar krijgen en
onze ervaringen tijdens dit vrijwilligerswerk leest u in het volgende verslag.
Kees de Bruyn
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Personalia

Met Pensioen :
1 juli 2018

J.J. de Wit, allround operator

Overleden :
10 januari 2018, de heer Jaap van den Hengel in de leeftijd van 83 jaar
01 april 2018, de heer Theo de Man in de leeftijd van 78 jaar
18 februari 2018, de heer Arie Lakerveld in de leeftijd van 80 jaar
13 juli 2018, de heer Wim Luksen in de leeftijd van 79 jaar

BELANGRIJK!
Seconer-Nieuws en de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Zoals jullie eerder in Seconer-Nieuws hebben kunnen lezen mogen gegevens niet meer
zomaar, zonder toestemming, worden verstrekt aan derden. We ontvangen dus niet
meer automatisch gegevens van de pensioenuitvoerder of de administratie van BPRR.
Het is daarom belangrijk dat u ons laat weten wanneer:
- u met pensioen gaat,
- u een bericht van overlijden wilt doorgeven,
- u Seconer-Nieuws wilt ontvangen.
U kunt berichten doorgeven op het mailadres:
Poppelm@zeelandnet.nl of Redactie@seconer.nl
Noot:
Door leden en lezers ingezonden stukjes, overlijdensberichten, foto’s, etc. zijn impliciet voorzien van toestemming om deze te publiceren in Seconer-Nieuws.
Worden er namen genoemd, of foto’s gebruikt waarop anderen staan dan dienen
deze personen toestemming te geven voor het gebruik daarvan in Seconer-Nieuws.
Toestemming kan worden gegeven per mail aan de redactie van Seconer-Nieuws of
door ondertekening van het ingezonden stukje.

“deze informatie
is belangrijk,
geef gegevens
door aan de
redactie”
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Wat v i n d t u va n d e n i e u w e o p m a a k
Door: de Redactie

Beste lezer, lezeres.
Als u dit leest, bent u zo’n beetje gearriveerd bij het einde van deze eerste Seconernieuws “nieuwe stijl”
Ja, dat was wel even wennen hé? Na ruim negentien jaar opeens een geheel andere
vorm van ons aller blaadje….
Het was voor ons als redactieleden aanvankelijk ook wel even wennen hoor, toen
onze nieuwe eindredacteur Rinus met dit voorstel kwam, maar al snel werden we
toch ronduit enthousiast over deze vernieuwde vorm!
Rechts een aantal voorpagina’s van Seconer-Nieuws zoals deze tot nu zijn uitgegeven met in het midden de nieuwe opmaak.
De vraag is natuurlijk, of we nu in het vervolg verder gaan met deze nieuwe vormgeving? Nou, dat hangt voor een belangrijk deel af van uw mening, want voor u doen
we dit allemaal!
Over het algemeen krijgen we niet zoveel reacties van ons lezerspubliek op onze
schrijfsels, maar nu beste lezer, vragen we u toch om daar eens een uitzondering op
te maken!

“Laat u ons
weten wat u
ervan vindt?”

Laat ons nu eens weten wat u er van vindt. We vragen u niet om lange beschouwingen. Een kort “Prima ga zo door” of “Ik vond het helemaal niks”, is voor ons meer
dan voldoende.
Dus maak ons nu eens blij, en schrijf uw mening in een kort mailtje naar Emailadres:
poppelm@zeelandnet.nl
De redactie
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco

REDACTIE SECONER-NIEUWS
Rinus Poppelaars
Eindredactie
Bogerdweg 39
4315CB DREISCHOR
0623695978
Poppelm@zeelandnet.nl

Piet van Kessel
Scherpenhoek 80
3085EG ROTTERDAM
010-5016851

Klaas Kuipers
Slotlaan 28
3233DD OOSTVOORNE
0181-485797

Rob van Breda
Lumeyweg 49
3231CD BRIELLE
0181-416364

Kessel.PA@inter.nl.net

klaas-ali.kuipers@planet.nl rjvanbreda@gmail.com

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

Paul Vieveen
Van Hogendorplaan 9
3299AR Maasdam
078 6763237
secretaris@seconer.nl

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

Klaas Otter
Heggepad 1
3233 EM Oostvoorne
0181 484752
kmotter@chello.nl

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

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

Jan Ketellapper, IT-zaken
Gaarde 7
3232 VW Brielle
06 19200128
info@seconer.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 Van Hogendorplaan 9 3299 AR Maasdam.

ASR Levensverzekering N.V.
Postbus 2072— 3500HB Utrecht
Tel.: 030-2574400
e-mail: www.asr.nl/e-mail
Www.mijnaspensioen.nl/chevron

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

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

