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Bevers stappen aan boord 

Nieuwsbrief Juni 2019 

Bobo’s genieten van de zon 



Lelievletten en TOX te water 

Begin mei is de vloot van Mees Toxopeus te water gelaten. Enkel 

lelievlet 390 staat momenteel nog in Beverwijk voor de laatste on-

derhoudswerkzaamheden.  

In de week voorafgaand aan het omvaren naar het zomerverblijf in 

Uitgeest worden allereerst de vletten naar de haven gebracht. Met 

de hijskraan in boothuis de Watermees worden zij van hun verrijd-

bare bok getild en op de boottrailer geladen. Omdat de Beverwijkse 

haven helaas niet over een boothelling beschikt, is er een kraan 

nodig om de zeilboten in het water te tillen. Met de hulp van Boels 

Rental en hun kraanwagen was deze klus zo geklaard. 

In de vroege ochtend van zaterdag 11 mei volgde als laatste onze 

sleper TOX. V/d Boogaard Transport en Adrichem Transport takel-

den het schip van haar bok en maakten haar gereed voor de rit 

naar de Pijp. Binnen mum van tijd lag ook de TOX te water. Met het 

water onder de boeg kon de sleper na een klein halfuur al aan de 

tocht naar de Stierop beginnen. 

11 mei | Beverwijk 

Boels, Adrichem Transport &  

v/d Boogaard Transport bedankt!  

Zeilinstructie tijdens Hemelvaart 

Ieder jaar staat het Hemelvaartweekend op de Stierop in het teken 

van de zeilinstructie-dagen. Gedurende dit weekend krijgen zeever-

kenners en stamleden de gelegenheid om hun zeilkennis op te fris-

sen en te verbreden. Naast een theoriecursus is er ook veel in de 

praktijk geoefend, om zodoende de verschillende aspecten van het 

zeilen met de lelievlet voorbij te laten komen. 

Voor de stamleden begon dit weekend al op de donderdag, zodat 

met name de leden van de leidingteams twee dagen volledig mee 

konden draaien met de zeilinstructie. De afwezigheid van de zee-

verkenners gaf hen de ruimte om in kleinere groepen aan de slag te 

gaan met de theorie en praktijk. 

Op de zaterdag en zondag was het aan de stamleden van de vier 

Stieropgroepen de beurt om de opgedane kennis op de zeeverken-

ners over te brengen. Diverse stamleden oefenden tegelijkertijd 

voor hun ZI-certificering, waarmee zij als zeilinstructeur bij de scou-

ting en zeilscholen een CWO-opleiding kunnen geven. 

Het was mooi om te zien hoe de verschillende generaties scouts 

hun technieken en ervaringen aan elkaar doorgeven. De beginnen-

de en ervaren zeilers hebben veel van elkaar geleerd dit weekend. 

31 mei — 2 juni | Uitgeest | Door Erwin 



Eerste zeiltocht van de bevers 

De jongste speltak van Mees Toxopeus heeft op 19 mei voor het 

eerst een rondje meegevaren met zeeverkenners en loodsen. Een 

spannend dagje, want de eerste keer aan boord van een lelievlet is 

natuurlijk altijd even wennen. Met zwemvesten aan en een lunch-

pakketje in hun rugzak vertrokken ze vanaf het zwemstrandje bij 

Uitgeest. Al snel hadden de jongens het voordek ontdekt en staken 

hun kop in de wind. De meisjes hielpen mee aan het grootzeil en 

fok, maar wat is de wind toch krachtig! De bevers en hun leiding 

hebben deze middag ontzettend veel plezier gehad en kunnen niet 

wachten op de volgende zeiltocht. 

19 mei | Uitgeest 

Groepsweekend op de Stierop 

De zeeverkenners konden dit jaar later dan gewoonlijk het eerste 

rondje over het Alkmaardermeer maken. Om meteen van het 

mooie weer te profiteren bleven zij in het weekend van 11 en 12 

mei op de Stierop slapen. Ook de stamleden waren vanwege het 

dienstweekend aanwezig, waardoor het meteen goed druk was in 

de boerderij. 

Zaterdag zijn na het omvaren eerst de zeil– en kampeermaterialen 

op de zolder van de Stierop opgeborgen. Net als iedere aangeslo-

ten scoutinggroep heeft ook Mees Toxopeus een aparte opslag 

voor de riemen, tenten, zeiltonnen en meer. Een groot deel van de-

ze materialen was dezelfde ochtend met een aanhangwagen al 

naar het scoutingcentrum gebracht.  

Terwijl de zeeverkenners hun dag afsloten hadden de stamleden 

op de zaterdagavond een eigen spelprogramma. Na een koude 

nacht gingen de zeeverkenners zondagochtend met de vletten het 

water weer op. Met de stevige wind konden zij gelijk aan de bak, 

want bij zo’n eerste rondje moet iedereen toch even inkomen. 

11-12 mei | Uitgeest 

Bobo’s genieten van de zon 

De bobo’s en hun partners hebben begin juni een zonnig weekend 

beleefd. In polyester valkjes gingen zij zeilend de strijd met elkaar 

aan op het Alkmaardermeer. Tussen de drie teams ging het er fa-

natiek aan toe; aan de hand van coördinaten werd koers gezet naar 

de finish, het restaurant in de haven van Akersloot. Hier lag voor 

ieder team een envelop te wachten, met een variërende beloning. 

Deze beloning kon vervolgens op het terras ingewisseld worden en 

die smaakte goed. De rest van de dag werd er gezeild, geluncht op 

starteiland en een drankje gedaan bij Schippersrijk. Het program-

ma werd afgesloten met een barbecue in de Woude. 

1-2 juni | Uitgeest | Door Reinier 
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 8-10 juni 2019 

 Pinksterweekend Stierop | Zeeverkenners & Stam 8 

Kalender 

 22-23 juni 2019 

 Leliecup Stierop | Zeeverkenners & Stamleden 22 

Op 22 en 23 juni neemt Scouting Beverwijk deel aan 

de Samenloop voor Hoop. Een 24 uurs estafette-

wandeltocht  voor KWF Kankerbestrijding. Lees 
meer verderop in deze nieuwsbrief. 

9 juni 2019 

 Doop Stieropvlet ‘2018’ | Voor geïnteresseerden 9 

Nieuwe reddingsvesten TOX 

Met de start van het zomerseizoen en het gereed maken van de 

TOX ontdekten wij dat beide reddingsvesten en de EHBO doos niet 

meer te vinden waren. Zoals het er nu naar uit ziet zijn deze helaas 

ook gestolen bij de inbraak in het Mezennest in januari. Naast een 

nieuwe EHBO doos hebben wij voor de veiligheid nu ook weer twee 

275N reddingsvesten aan boord liggen. Normaal gesproken wordt 

alleen gevaren met goede weersomstandigheden en is het dragen 

van een reddingsvest niet nodig.  

Bij een tocht over groter water, zoals het bij omvaren over het 

Noordzeekanaal, hebben alle leden aan boord en in de sleep wel 

een reddingsvest aan. Veel leden hebben zelf een automatisch 

reddingsvest aangeschaft en anderen kunnen een mooi oranje 

“blokvest” van de groep lenen. Waarom hebben wij dan twee losse 

reddingsvesten aan boord van de TOX liggen? Een omslag van het 

weer of een andere situatie waarbij ongepland met de TOX gevaren 

moet worden vraagt om het dragen van een reddingsvest. Voor 

deze bijzondere gevallen zijn deze twee vesten dan voorhanden. 

Bij het dragen van zware kleding, zeil- en regenpak met stevige 

schoenen is alleen het zwaarst uitgevoerde automatische red-

dingsvest veilig genoeg. Vanuit de groep worden daarom de auto-

matische reddingsvesten van de klasse 275N aangeraden. Een 

automatisch reddingsvest wil zeggen dat deze zichzelf opblaast op 

het moment dat het reddingsvest in contact komt met water. In 

geval van bewusteloosheid is dit heel handig, omdat je dan niet aan 

het touwtje kunt trekken. Ook keert dit reddingvest jou automatisch 

om, zodat je netjes met het hoofd naar boven blijft drijven. 

Mei | Beverwijk | Door Alex 



CvO toch niet verplicht bij slepen 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten het 

Certificaat van Onderzoek (artikel 6.c, Binnenvaartbesluit) niet ver-

plicht te stellen voor kleine sleep– en duwboten die tevens als re-

creatievaartuig worden gebruikt. Hiermee is deze regel enkel van 

toepassing op schepen met een lengte vanaf 20 meter of een volu-

me (lengte x breedte x diepgang) van meer dan 100 kubieke meter. 

Voor het slepen van kleine schepen (<20 meter) zijn sleepboten als 

de TOX nu niet meer certificaatplichtig. 

23 mei | Den Haag 

Zomerkampen: een overzicht 

Nog een paar weken, dan is het tijd voor de zomerkampen! Iets 

waar de Mezen ieder jaar weer naar uitkijken. Alle kampen op een 

rij: de dolfijnen zullen dit jaar van 15 t/m 19 juli in Sassenheim ver-

blijven bij scoutinggroep Scojesa. De zeeverkenners zijn van 13 t/m 

20 juli op de Kagerplassen te vinden, op hun vaste stek naast de 

Kaagsociëteit. De loodsen en bobo’s hebben hieromheen hun eigen 

weekend of weekje weg gepland. De bevers gaan vanwege hun 

jonge leeftijd nog niet op zomerkamp.  

Juli | Kagerplassen e.o. 

Loop mee in de strijd tegen kanker 

De Beverwijkse scoutinggroepen lopen gezamenlijk mee in een 24-

uurs loop voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens de Samenloop voor 

Hoop wandelen een of meerdere teamleden een uur lang en geven 

het stokje door aan de volgende. De actie start op 22 juni om 14:00 

uur en vind plaats rondom kinderboerderij De Baak. Ook jij kan 

meelopen! Meld je aan door een mailtje te sturen naar Laura Bruins 

( lc.bruins@gmail.com). Voor deelname aan dit bijzondere evene-

ment wordt een klein sponsorbedrag van 15 euro gevraagd. 

22—23 juni | Beverwijk 

Open Watersportdag in Uitgeest 

Terwijl de bevers deze zondag de rust van het open water opzoch-

ten, was het in de haven van Uitgeest een drukke boel. Op de Open 

Watersportdag kwamen veel watersportliefhebbers een kijkje ne-

men bij de verschillende activiteiten en stands, waaronder die van 

Mees Toxopeus. Jonge en oude waterratten konden een kijkje ne-

men bij lelievlet 67 en sleepboot TOX. Op onze prachtige plek aan 

het water gaven zeeverkenners en stamleden aan het publiek uitleg 

over waterscouting, de activiteiten en het zeilen op de Stierop.  

19 mei | Uitgeest 



Een publicatie van Waterscouting Mees Toxopeus Beverwijk  |  Gepubliceerd op 7-6-2019 

Naast de lelievlet en lelieschouw wordt er bij verschillende scou-

tinggroepen ook gezeild met een kleinere variant, de juniorvlet. Met 

zijn lengte van 4 meter is de zeilboot veel wendbaarder. Al vanaf 

1977 werd er aan dit project gewerkt, maar het uiteindelijke ont-

werp kwam er pas in 1983. Wat is de naam van de ontwerper van 

deze juniorvlet? 

Antwoord vorige maand:  het kunstwerk dat je zag is de Dalston 
Peace Mural van Ray Walker in de Londense wijk Hackney.  

Koeizzz 

Sponsor bij jouw online aankopen 
de waterscouts van Mees Toxopeus! 

Al geruime tijd is Mees Toxopeus aangesloten bij Sponsorkliks, een 

online platform waarmee jij ons als scoutinggroep kan sponsoren. 

En dat zonder kosten voor jou als consument! Wij merken dat velen 

nog niet bekend zijn met het gebruik van Sponsorkliks en het grote 

aantal online winkels dat met het platform samenwerkt. In dit arti-

kel leggen wij stap voor stap uit hoe je Sponsorkliks kunt gebrui-

ken.  

Ga naar sponsorkliks.nl of klik op de banner op de homepagina van 

meestoxopeus.nl. Aangekomen op de website wordt je eerst ge-

vraagd welke vereniging je wilt sponsoren (zoals hiernaast is afge-

beeld). Vul hier de naam van onze scoutinggroep in.   

Vervolgens wordt je naar een overzicht van alle aangesloten web-

winkels geleid. Door te klikken op ‘bestel’ kom je automatisch op de 

betreffende webshop uit. Je kunt hier bij jouw eigen account inlog-

gen, bijvoorbeeld dat van bol.com, of gewoon een bestelling plaat-

sen. Of het nu gaat om speelgoed, een nieuwe laptop, die ene vlieg-

reis naar Rome of de wekelijkse boodschappen, via Sponsorkliks 

kan je bij iedere aankoop de vereniging sponsoren.  

De webwinkel heeft onthouden dat je via Sponsorkliks op haar 

website terecht bent gekomen en zorgt ervoor dat de commissie 

aan de juiste vereniging wordt uitgekeerd. Dat betekent dat je de 

bestelling gewoon kunt betalen, zonder extra velden in te vullen. 

Sponsorkliks werkt sinds 2011 intensief samen met een groot aan-

tal online bedrijven en webshops. De partners dragen per transac-

tie via het Sponsorkliks-platform een vastgestelde commissie af. 

75 procent van deze inkomsten komt ten goede aan de aangeslo-

ten vereniging. 

Juni | Beverwijk 

 


