
1. Eelt 11HHJ1(dte 1'lIn het eerste zelf-
herliellillg~-I:>('nzine.,tllti(J1l ill 01!.~ lllml.
gevestigd Ie Bergen op Zoor».

"Bil", experiment

"Bedien u zelf
aan de

Benzinepomp"
Na de zelfbedieningswinkels en "doe-
het-zt'lf"-garages, is in ons land nu ook
het eerste benzinestation geopend. waar
de automobilist zonder de hulp van een
pompbediende zijn benzinetank kan
gaan vullen.
Zweden was totdusver het enige Euro-
pese land. waar een dergelijk systeem
reeds enige jaren met succes wordt
toegepast, en de Benzine en Petroleum
Handel Maatschappij (B.P.) heeft nu
ook in Bergen op Zoom voor ons land
een experiment met zelfbediening in
de b('nzin~verkoop willen nemen. Een
proefneming waarvan men in het ge~
heel nug niet weet, of ze zal aanslaan
bij het Nedej-landse publiek. maar die
bij een gunstig resultaat zal worden
gevolgd door verdere experimenten
ook in andere delen van het land.
Men heeft Bergen op Zoom als proef-
konijn gekozen, omdat dit een niet al

2. De hostess uoor haar instrumell~
tl'lItnb!eau, d(lt Iwar in staat stelt de
Jumdelingen van de zidl zelf jJedie-
nellde klant te volgen eH te admini-
stre1·en.

te grote plaats is en omdat men hier
nog over voldoende grond kon be-
schikken voor het aanleggen van een
dergelijk benzinestation, dat aanzien-
lijk meer ruimte vergt dan een ge-
wone verkoopplaats van motorbrand-
stof, daar het bestaat uit drie pomp-
eilanden gerangschikt om een kiosk.
welk complex in de toekomst nog ge-
completeerd zal worden met de bouw
van enige lokalen, waar de klant tegen
een vergoeding van f 1,50 zijn wagen
zelf zal kunnen wassen.
Dit eerste zelfbedieningsstation is ge-
legen aan de kruising Zuidwestsingel-
Prins Bernhardlaan en met spanning
wacht de B.P. - en wij met haar -
nu af, of van Bergen op Zoom de vic-
torie zal beginnen op het gebied der
zelfbedienirigssta Hons.
In Zweden is het succes van dit sy-
steem daaraan vooral te danken ge-
weest, dat men daar door gebrek aan
servicepersoneel dikwijls lang op zijn
beurt moest wachten om benzine te
krijgen en de Zweedse automobilist in
zo'n geval liever zelf de hand aan de
pompstang sloeg dan geruime tijd in
de rij te staan. Zo is het in ons land
nog niet cn de B.P. beseft dan ook wel
terdege, dat een bepaalde categorie
automobilisten er niets voor zal gevoe-
len om de handen zelf vuil te maken,
als zij voor hetzelfde geld alles van de
pompbediende gedaan krijgen. waar-
voor de zelfbediener de handen uit de
mouwen moet steken.

Aan de andere kant hedt men geccn-
statcerd, dat de "kleine" autobezitter,
en hieronder verstaat men vooral de
eigenaar van een tweedehands auto,
die hij dikwijls van zijn zuinig bijeen-
gegaarde spaarcenten heeft gekocht.
graag alles zelf aan zijn auto doet.
Daarom is de zelf-service vooral ge-
richt op deze categorie, die een niet
onbelangrijk deel uitmaakt van de be-
zitters van ons personenwagenpark.
Daarom zullen bij een gunstige uitslag
van dit experiment de "bedien-u-
~elf"-statiom voornamelijk in de volk-
rijke huurten van stad en dorp wor-
den aangelegd. Zij zullen slechts een
aanvulling kunnen zijn op de "bedien-
de stations. die normaal gohandhaatd

blijven, in hel bijzonder langs auto-
en andere drukke wegen.
Op dit eerste zelfbedteningsstation nu,
waar drie pompeilanden om een cen-
traal gelegen kiosk zijn gegroepeerd.
kan de automobilist niet alleen zelf
tanken, waarbij hij de keuze heeft uit
vijf verschillende soorten benzine uit
de B.P. Super Mix-pompen, dieselolie.
alsmede gemengde benzine, maar kan
hij ook zelf de olie in het carter en het
water in de radiateur bijvullen. de
bandenspanning op peil brengen, en
- binnenkort - ook zijn wagen was-
sen.
In de kiosk zit achter een ingewikkeld
instrumentenbord een aardige juf-
frouw, die men als "hostess" aanduidt
en die via dit tableau door middel van
elektronische overbrenging al de han-
delingen van de zelfbediener kan vol-
gen en regelen. Voor elke pomp be-
schikt zij over drie knoppen, Als zij op
de eerste knop drukt, wordt de pomp
vrijgegeven en kan de klant net zoveel
benzine tanken als hij verkiest.
Op het instrumentenbord kan zij deze
hoeveelheid aflezen en daarna de
pomp blokkeren door het tweede
knopje in te drukken. Door hel in-
drukken van de laatste knop. gaat de
telefoon rinkelen, die aan de zijkant
van de pomp is aangebracht. Op deze
wijze kan zij de klant uitnodigen het
verschuldigde bedrag aan de kiosk te
komen betalen. Deze kan uil een ser-
vettenautomaat een papiertje nemen
om zijn eventueel vuil geworden han-
den te reinigen en in de kiosk vindt hij
verder een automaat, waar hij voor
een dubbeltje een bekertje koffie of
chocolade kan verkrijgen.
B.P. heeft nog geen mening over het
wel of niet slagen van dit eerste zelf-
bedleningsstation, Zij zal de reacties
van de zelf-tankers zorgvuldig bestu-
deren en na verloop van tijd haar con-
clusies trekken. Wij zullen dus nog
even geduld moeten oefenen om te
vernemen of er voldoende automobilis-
ten zijn. die er de voorkeur aan geven
om bij het tanken zelf de pomp te be-
dienen. Eén ding staat vast. dat wij
persoon Iijk niet lot deze categorie be~
horen. Maar daarmee staat of valt het
experiment natuurlijk niet.
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