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NAWAKA 2018 

Ondersteboven van Nawaka 

 Augustus 2018 | Zeewolde  Op maandag 6 augustus was het dan eindelijk zover: het groot-

ste waterkamp van Nederland kon van start gaan. Zeeverkenners en loodsen van Mees 

Toxopeus waren in alle vroegte aan hun reis naar Zeewolde begonnen. ’s Middags openden 

zij samen met alle andere scouts in de haven van Zeewolde het kamp met een groot feest. De 

stadshaven was hierbij geheel gevuld met de vletten van  alle bezoekende scoutinggroepen.  

Nawaka staat grotendeels in het teken van het water, maar ook op het land had de organisa-

tie veel verschillende spellen opgezet. Zo konden de zeeverkenners vies worden in de mod-

derstormbaan, streden de loodsen voor een nieuw tijdrecord in de escaperoom en probeer-

den de dolfijnen zoveel mogelijk water te transporteren bij de sponzenrace.  

In hun lelievletten en schouwen waren alle scoutinggroepen erg competitief. In verschillen-

de klassen namen zij deel aan een van de dagelijkse zeil- of wrikwedstrijden. Ook de ’grote 

jongens’ konden hun krachten laten zien. Bij de paaltrekwedstrijd voor sleepboten eindigde 

onze sleper TOX op een nette achtste plaats met een trekkracht van 540kg.  

Op zaterdag namen alle groepen deel aan de indrukwekkende gondelvaart, waar maar liefst 

550 vletten bij aanwezig waren. Nawaka 2018 werd op de laatste avond in stijl afgesloten met 

een grote vuurwerkshow. Dankzij de inzet van onze leidingteams, de Nawaka-organisatie en 

alle vrijwilligers hebben de Mezen een geweldig kamp achter de rug!  



Mees Toxopeus op Nawaka 2018 Zeewolde 

Ontdek meer op  flickr.com/photos/scoutingnederland/  
 



Avonturen op subkamp Waterval 

 Augustus 2018 | Zeewolde | Verslag van Amber  De zeeverkenners moesten vroeg uit de 

veren voor Nawaka 2018. Snel de spullen in de auto zetten en op naar het Mezennest. Daar-

vandaan vertrokken zij naar Zeewolde. Alle vletten, de sleper TOX en de kampspullen waren 

in de dagen voorafgaand aan het kamp al aan de  tocht naar het scoutinglandgoed begonnen. 

De vier Stieropgroepen voeren gezamenlijk richting Zeewolde, met de Oving (scouting Victo-

rie Heiloo) op kop en de slepers TOX en Klapband aan de achterzijde van de sleep.  

 Nadat de ouders waren uitgezwaaid konden de kinderen meteen aan de bak: sjouwend met 

de eigen kampspullen en materialen voor het kampterrein begonnen zij hun weg over het 

enorme Nawaka-terrein. Eenmaal aangekomen op subkamp Waterval, het domein van de 

zeeverkenners op Nawaka, kon er begonnen worden met de opbouw van de tenten.  

Het leidingteam riep iedereen eerst bijeen om uitleg te geven over de indeling van het gehele 

terrein in Zeewolde. Naast de grote afstanden tussen het subkamp, de spellocaties en de ha-

ven is het met de vele bezoekende scouts een drukte van belang. Daarom was het belangrijk 

om snel vertrouwd te raken met de omgeving. Terwijl de vletten in de haven werden uitgela-

den en de kinderen de kampspullen richting het subkamp brachten, was het leidingteam druk 

bezig met het opzetten van de grote legertent. Nadat ook de verkenners hun tenten opgezet 

en matjes uitgerold hadden, begon het kampterrein al goed vorm te krijgen.  

ZEEVERKENNERS NAWAKA 2018 



Op de dagen die volgden stond er voor de zee-

verkenners een creatief en uitdagend pro-

gramma klaar die een groot deel van de dag 

vulde en waar iedereen fanatiek aan deelnam. 

In de avond werd er gekookt en kwam de lei-

ding bij de verkenners zitten. Helaas heerste 

er na enkele dagen een bacterie die, mede 

doordat alle groepen dicht bij elkaar kam-

peerden, zich snel onder de scouts verspreid-

de en voor misselijkheid zorgde. De ziekte 

hield een aantal dagen aan en bereikte ook de  

Mezen. Gelukkig kwamen velen er snel weer 

bovenop en heeft het de pret niet mogen 

drukken. 

Op de vijfde dag van Nawaka gaf het leiding-

team de kinderen de opdracht om de boten 

klaar te maken voor de Gondelvaart, een lan-

ge optocht waar vrijwel alle vletten en sle-

pers, versierd met lichtjes, aan deelnamen. 

Onderweg naar de juryboot op het Nulder-

nauw waren er al veel versierde boten te zien. 

Toen de zon onder ging schitterden er overal 

op het water lichtjes van alle schepen, wat de 

tocht tot een feestelijk geheel maakte.   

De gondelvaart was niet het enige feestelijke 

hoogtepunt van Nawaka. De afsluiting was 

een waar spektakel. Iedereen liet zich nog 

een laatste keer horen voor zijn of haar sub-

kamp, en na een groot feest met vuurwerk-

show liep het kamp toch echt op zijn einde.  

Tot hun verrassing wisten de verkenners een 

prijs binnen te slepen: de schoonheidsprijs 

voor het mooiste kampterrein (waarover la-

ter meer). Een leuk aandenken aan een nóg 

leuker kamp. Op naar Nawaka 2022! 

De verkenners bedanken de leiding en vrij-

willigers voor de moeite die zij in dit kamp en 

in de verkenners hebben gestoken. Zij zullen 

dit kamp niet snel vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stieropgroepen winnen Nawaka-vlet 

 5 augustus 2018 | Zeewolde  Op Nawaka is het 

een goede gewoonte om met de vele vrijwil-

ligers tijdens het kamp een lelievlet te bou-

wen en deze vervolgens te verloten onder de 

aanwezige scoutinggroepen. Met behulp van 

diverse sponsoren hebben Nawaka-

medewerkers na vele uren lassen, slijpen en 

zagen een prachtige vlet in elkaar gezet. 

De vier Stieropgroepen zagen de mogelijkhe-

den van deze vlet voor promotionele en oplei-

dingsactiviteiten op de Stierop, en bundelden 

daarom hun krachten. De jury oordeelde dat 

van de 31 inzendingen hun ‘brede’ motivatie 

hen het meest had weten te overtuigen.  

Scoutingcentrum de Stierop is dankzij de in-

zet van de groepen vanaf nu de trotse eige-

naar van een spiksplinternieuwe lelievlet! 

Kalender: uitgelicht 

15 september 2018 | Beverwijk  Op zaterdag 15 

september maken de Mezen het clubgebouw 

aan de Zeestraat weer ‘winterklaar’. Wij nodi-

gen je van harte uit om van 10:00 uur tot onge-

veer 16:00 uur te komen helpen met de diver-

se klussen. 

Voor deze editie van de klusdag is ook weer 

een aantal prioriteiten geselecteerd; waaron-

der veel tegel-, snoei- en elektrawerk. Er is 

voor ieder wat wils! Heb je gereedschap of 

materiaal dat mogelijk van pas kan komen bij 

de klussen, neem dit dan gerust mee.  

Graag horen wij of je ons komt helpen zater-

dag de 15e. Dit kan door een e-mail te sturen 

aan beheer@meestoxopeus.nl.  

Voor de lunch en koffie & thee wordt gezorgd. 

Wij sluiten gezamenlijk af met een klusborrel. 

 

 

 

 

Kalender 09/18 
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Zomerkamp aan de haven 

 5 augustus 2018 | Zeewolde  Tijdens Nawaka 

was de Lunettenstam van Mees Toxopeus te 

vinden op en rond subkamp Aan de haven. De 

zeven loodsen en hun begeleider Laura heb-

ben een gezellig kamp achter de rug. 

Als loods ben je minder afhankelijk van het 

leidingteam. Dat betekend dat er veel zaken 

zelfstandig geregeld moeten worden. Denk 

hierbij aan het koken van de avondmaaltijd en 

het doen van de afwas. Daar hoort ook een 

corveerooster bij, en daar moesten sommi-

gen toch even aan wennen. 

Maar daar tegenover stonden gelukkig vol-

doende leuke activiteiten. Zo hebben ze op tijd 

de weg uit de escaperoom weten te vinden en 

leverden zij bij de vlottenbouwwedstrijd een 

mooie en stevige creatie af! 

Dolfijnen in het rif 

 11 augustus 2018 | Zeewolde  De dolfijnen 

hebben tijdens hun dagen op Nawaka gekam-

peerd op subkamp Rif. Deze stond in het te-

ken van het thema duurzaamheid en de plas-

tic soep in de oceanen.  

De kinderen zagen dit terug in de aankleding 

van het kampterrein en de spellen. Onder lei-

ding van de mascottes Nemo en Dory werden 

er veel spelletjes gedaan, die hen meenamen  

op avontuur in het rif.  

Het eigen kampterrein was feestelijk aange-

kleed met slingers gemaakt door een dolfij-

nen-ouder. Er werd ontbeten voor de slaap-

tent. ‘s Avonds aten ze pannenkoeken met 

alle andere scouts of prikten ze een vorkje 

mee bij de verkenners. Het Nawaka-kamp 

smaakte zeker naar meer voor de dolfijnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veilig het water op 

 September 2018  De dolfijnen en zeeverkenners maken bij het zeilen in de vletten gebruik 
van de bekende oranje schuimvesten. Veel oudere leden hebben zelf een automatisch red-
dingsvest aangeschaft, dat zichzelf opblaast wanneer deze contact maakt met het water. 
Maar wat is nu precies het verschil tussen de diverse zwem- en reddingsvesten? 

Een zwemvest is een drijfhulpmiddel en zorgt ervoor dat je bij een val in het water altijd met 
het hoofd omhoog komt te liggen. Zwemvesten zijn er met of zonder kraag en zijn vaak her-
kenbaar aan de code 50N. Dit staat voor het drijvend vermogen van het vest, in dit geval 50 
Newton. Het zwemvest is daarom geschikt voor binnenwateren met meer beschutting. Een 
reddingsvest  is een reddingsmiddel en zorgt voor een juiste positionering op de rug, met het 
hoofd boven water. Het drijvend vermogen is hoger (100N, 150N of 275N) en dit type vest is 
daarom beter geschikt voor het varen op grotere wateren, drukke waterwegen en bij slech-
tere weersomstandigheden. De oranje reddingsvesten van de zeeverkenners hebben een 
vermogen van 100N, de leidingteams werken met vesten van 150N of 275N.  

 

De automatische reddingsvesten zijn in aanschaf duurder dan zwemvesten en basis-
reddingsvesten, de mogelijkheden van deze vesten zijn echter groter. Prijzen variëren van 
70 euro tot 190 euro. Als aanvulling op de groepsreddingsvesten moedigen wij een eigen 
(automatisch) reddingsvest van harte aan. Voor meer informatie zijn de reddingsvestentest 
van de ANWB en de website veiligheid.nl aanraders. Vraag ook gerust de leidingteams en 
stamleden naar hun ervaringen met bepaalde merken en modellen.  



FOTO VAN DE MAAND 

Pre-loodsen/WiVa-weekend 

 31 augustus 2018 | Uitgeest  In het laatste 

weekend van augustus hebben aankomende 

loodsen van alle vier de Stieropgroepen ken-

nis kunnen maken met de activiteiten van de 

oudere leden. 

In oktober zullen vier zeeverkenners van 

Mees Toxopeus doorstromen naar de Lunet-

tenstam. Deze nieuwe loodsen, bij andere 

groepen ‘wilde vaart’ (afkorting WiVa) ge-

noemd, hebben drie dagen lang meegedraaid 

met hun stam op de Stierop.  

Het hoogtepunt van het weekend was de 

lichtjestocht in de grachten van Alkmaar, 

waarbij alle boten versierd waren met lamp-

jes. De kleinere schepen voeren mee in de 

optocht door de oude binnenstad van Alk-

maar, dat er die avond fantastisch uitzag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afgelopen tijd geen facturen ontvangen? 

 September 2018 | Beverwijk Een halfjaar ge-

leden is Mees Toxopeus overgestapt op een 

nieuw facturatiesysteem. Met PayPerEmail 

versturen wij de facturen voor de maande-

lijkse contributie en het kampgeld.  

Uit onze systemen blijkt dat velen de open-

staande facturen van de afgelopen maanden 

nog niet hebben voldaan. Het kan voorkomen 

dat een verouderd mailadres in ons systeem 

staat geregistreerd.  

Wij verzoeken je daarom de inbox en spam-

folder van jouw e-maildienst op de berichten 

van PayPerEmail te controleren. Indien je 

geen berichten hebt ontvangen kan je contact 

opnemen met contributie@meestoxopeus.nl. 

Alvast hartelijk bedankt! 
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Mees Toxopeus valt in de prijzen 

 5 augustus 2018 | Zeewolde  Mees Toxopeus 

heeft op Nawaka de prijs voor het mooiste 

kampterrein in de wacht gesleept. De roze 

flamingo op dito kleur sokkel is een mooi 

aandenken aan dit bijzondere kamp. 

Dankzij de leidingteams en vrijwilligers zag 

het kampterrein van de dolfijnen op subkamp 

Rif en die van de verkenners op subkamp Wa-

terval er tip top uit. Bij de ingang werden be-

zoekers welkom geheten met een toegangs-

poort. Met de groepsnaam en het logo op deze 

zogenaamde ‘rits’ waren de Mezen goed her-

kenbaar op het Nawaka-terrein. 

Alle slaaptenten waren van een kookluifel 

voorzien, waar iedere bak zelf het avondeten 

kon bereiden. Er werd gezamenlijk aan de 

lange tafels voor de leidingtent gegeten. 

Wat is er voor Mees Toxopeus     
speciaal aan 19 september 2018? 

Antwoord vorige maand: de Ring-
vaart kwam aanvaren over Plas 
Hatenboer. 
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