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Een bomvol Pinksterweekend 

Het Pinksterweekend op de Stierop begon dit jaar bewolkt en re-

genachtig. Door de stevige wind was het helaas niet mogelijk om 

op de zaterdag te zeilen, maar dat hield de zeeverkenners niet te-

gen om naar buiten te gaan. De AC-commissie had dit weekend de 

organisatie in handen en gooide snel het roer om. Met de kinderen 

vertrokken zij naar Krommenie voor een spelprogramma op het 

land. Daar was het klimmen en klauteren geblazen, om zodoende 

stootwillen in een klimrek te hangen. 

De oudere leden van de Stieropgroepen sloten de zaterdag af met 

een stamprogramma in de scoutingboerderij. De teams probeer-

den te raden welke bekende Nederlander door hun teamlid werd 

uitgebeeld of omschreven. Om de beurt werd een deelnemer op 

het podium geroepen, waar hij of zij een genummerd balletje uit 

een ton mocht pakken. Het nummer bepaalde de opdracht van de 

kandidaat. De Mezen wisten deze avond de winst binnen te slepen. 

Zondag was het weer aanzienlijk beter en konden de zeeverken-

ners aan hun tocht naar Alkmaar beginnen. Zij staken zeilend het 

Alkmaardermeer over, maar kwamen op het Noordhollands Kanaal 

in de luwte te liggen. Sleepboot TOX nam de vletten een voor een 

op sleeptouw richting de kaasstad. Bij de Accijnstoren konden zij al 

wrikkend door naar het Waagplein, om vanaf daar aan een posten-

spel te beginnen. 

De zondagavond stond in het teken van de traditionele Stierop-

reünie en de doop van de nieuwe Stieropvlet. Deze lelievlet met 

bootnummer 2018 is tijdens het NaWaKa zomerkamp van vorig 

jaar door vele vrijwilligers in elkaar gezet en vervolgens door een 

gezamenlijke inspanning van de  vier Stieropgroepen gewonnen. 

Met een feestelijke ceremonie werd het schip officieel in gebruik 

genomen. Het kamp is op de maandag afgesloten met een zeil-

wedstrijd op het Uitgeestermeer, waarbij de bemanning van onze 

1670 als eerst over de finish kwam. Wat ontzettend goed gedaan! 

8 - 9 juni | Uitgeest 

Dolfijnen gaan als een speer 

Zondag 30 juni hebben de dolfijnen bij de Stierop gezeild. De kin-

deren vonden dat best spannend, want de Stierop en de lelievletten 

waren voor velen nog onbekend terrein. Lotte vertelt dat zij aan het 

fok mocht zitten en dat zij geleerd heeft hoe het ‘overstag gaan’ 

werkt. Ze vond het in het begin moeilijk, maar snapt het nu stukken 

beter. Het was leuk om te zien hoe de kinderen snel hun weg op de 

boten konden vinden, echte waterratten zijn het! De middag werd 

bij Pannenkoekeiland afgesloten met een plons in het water. 

30 juni | Uitgeest | Door Jelly en Lotte 



Lelievlet 390 strak in de lak 

Ieder jaar proberen wij één lelievlet te laten stralen en daarna te 

voorzien van een nieuw verfsysteem. Afgelopen winter was de 390 

aan de beurt. Deze lelievlet uit 1966 is de 2e lelievlet van Mees 

Toxopeus en al 53 jaar oud. Het voordeel van een stalen schip is 

dat, als je het goed onderhoudt, het bijna onverwoestbaar is. Wat 

wel veranderd is in de afgelopen 53 jaar, is de kwaliteit van de verf 

en de inzichten in het conserveren van staal. Om goed te kunnen 

starten met een modern verfsysteem, moet eerst alle oude verf en 

roest verwijderd worden.  

Het schip hebben wij allereerst laten gritstralen en daarna in de 

Sigma 280 primer laten zetten bij de firma De Back in IJmuiden. 

Deze firma is hofleverancier van onze scoutinggroep, want ook de 

TOX en de 322 zijn daar voorzien van een modern verfsysteem. 

Freek Klanderman heeft er samen met enkele loodsen en bobo's 

voor gezorgd dat de 390 er weer superstrak uitziet, een klus waar 

vele avonduren in zijn gaan zitten. De overgangen zijn met een 

kruislaser uitgezet, zodat de antifouling op het onderwaterschip 

ook precies tot net boven de waterlijn komt. Daarnaast is al het 

houtwerk in de lak gezet door Benny en zijn de giek en het lummel-

boutbeslag vervangen. Alles was precies op tijd klaar om met deze 

vlet aan de Leliecup zeilwedstrijd te kunnen deelnemen.  

Juni | Beverwijk | Door Alex 

Mees Toxopeus geboren 

Afgelopen maand kregen wij een bijzonder bericht uit Nijmegen. 

Lissy en Gerhard zijn op 28 mei de trotse ouders van zoon Mees 

geworden. En laat Gerhard nu van zijn achternaam Toxopeus he-

ten, wat betekent dat er een echte Mees Toxopeus is geboren! Dat 

vonden wij ontzettend leuk nieuws en hebben daarom een speciaal 

Mees Toxopeus rompertje voor hem laten maken. De Mezen wen-

sen Lissy en Gerhard veel geluk en hopen dat hij net zo'n mooie 

vent mag worden als schipper Mees!  

Juni | Nijmegen 

Nieuwe bevers gezocht! 

De beverkolonie van de Mezen heeft na de zomervakantie weer 

plek voor nieuwe bevers! Broertjes, zusjes, nichtjes, neefjes en 

buurtkinderen van rond de vier jaar zijn van harte welkom om te 

komen spelen, rennen, knutselen en pret maken. Nodig hen uit voor 

een gratis proefdag en ga samen op avontuur! Voor meer informa-

tie, suggesties of opgeven kan je mailen naar: be-

vers@meestoxopeus.nl. Mocht jij ideeën hebben over waar wij nog 

meer nieuwe bevers kunnen zoeken, wij horen het graag!  

Juni | Beverwijk 
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 Zomerkamp Dolfijnen | Sassenheim 15 

13-20 juli 2019 

 Zomerkamp Zeeverkenners | Kagerplassen 13 

Spanning en sensatie op het water 

Eind juni werd voor het eerst de Leliecup op de Stierop gehouden. 

Een regionale zeilwedstrijd voor lelievletten, welke in het verleden 

altijd op het Markermeer bij Hoorn werd gehouden. Dit jaar had 

’ons’ scoutingcentrum in Uitgeest de eer om de wedstrijd te mogen 

verwelkomen. Niet alleen de zeeverkenners, maar ook de loodsen 

en de bobo's van Mees Toxopeus hebben meegedaan. Elk team 

nam deel in haar eigen klassement. In totaal deden drie verschillen-

de klassen mee aan de Leliecup. 

Vooral in de open klasse, waarin de bobo's uitkwamen, was het 

bloedspannend. In de zeven wedstrijden hebben zij alle zeiltechniek 

en strategie uit de bemanning en het schip geperst. Alles begint 

natuurlijk met een perfecte start, waarbij je precies op het startsein 

over de startlijn vaart. Dit vraagt in de 5 minuten voor de start op-

perste concentratie en klokwerk.  

De bobo's hadden dit weekend de vers geschilderde lelievlet 390 

tot hun beschikking. Een prettig zeilende vlet, maar niet de jongste 

meer. In hun klasse was de Stieropstam, met de lelievlet 2018, een 

geduchte tegenstander. Zoals eerder in deze nieuwsbrief genoemd 

is de ‘2018’ de nieuwste aanwinst van de Stierop, welke tijdens het 

NaWaKa zomerkamp van vorig jaar is gewonnen. 

Deze vlet is een goed gebouwd schip dat op vele momenten net 

even sneller zeilt dan de 390. Toch heeft de 390 zelfs in de laatste 

wedstrijd met millimeters verschil van de Stieropstam kunnen win-

nen. In deze nek-aan-nek race maakte het voor-de-winds rak net 

dat extra beetje verschil. Daarmee is de 390 en haar bemanning op 

een welverdiende 2e plaats in het klassement geëindigd.  

In de eerste klasse van de scouts was er dit weekend winst voor de 

zeeverkenners in hun 1670. Een topprestatie van deze Mezen! Wij 

kijken alweer uit naar de editie van volgend jaar. 

22 — 23 juni | Uitgeest | Door Alex 



Jamborette Haarlem 2019 

Het is juli 2019 en dat betekent dat het internationale scouting-

kamp Jamborette van start gaat! Een groot zomerkamp in Spaarn-

woude en omgeving dat eens in de vier jaar wordt georganiseerd. 

Maar liefst 4000 scouts uit binnen en buitenland komen van 28 juli 

tot en met 6 augustus bij elkaar voor een onvergetelijk kamp. Tien 

dagen lang beleven de scouts de meest uiteenlopende activiteiten, 

zowel op het water als op het land, en ontstaan er vriendschappen 

voor het leven.  

Naast het groot aantal Nederlandse scouts die je ontmoet, kan je 

ook kennismaken met scouts uit andere werelddelen. Van Egypte 

tot de Verenigde Staten, van over de hele wereld komen scouting-

groepen naar de Jamborette in Haarlem. Deze bijzondere mix van 

culturen en achtergronden maakt dit zomerkamp zo bijzonder. 

Diverse stamleden van de Stierop zijn bij dit kamp als medewerker 

aanwezig. Als onderdeel van Team Aqua laten zij de deelnemers 

kennis maken met waterscoutingactiviteiten als zeilen, kanoën, 

suppen en vlotten bouwen. Mocht je je op de valreep nog willen 

aanmelden als medewerker bij Team Aqua, vraag dan naar de mo-

gelijkheden bij Laura Bruins.  

28 juli - 6 augustus | Haarlem e.o. 

Opkomst van de duizendknoop 

De Japanse duizendknoop. Het klinkt als een ingewikkeld oosterse 

touwwerkje, dat misschien wel mooi op een boot zou staan. In 

werkelijkheid is het echter een opkomende plaag in geheel Neder-

land. Ook rondom het Mezennest en in andere delen van het Bever-

wijkse duingebied komt de plant veel voor. De Japanse duizend-

knoop wordt internationaal tot de honderd meest invasieve exoten 

gerekend. Ondanks dat hij een hoop problemen veroorzaakt is deze 

groene jongen gelukkig niet schadelijk voor mens en dier.  

Waarom wordt er dan gesproken van een plaag? Dat zit hem in de 

zeer snelle groei van de duizendknoop. De omvang van de plant 

zorg ervoor dat zij het zonlicht bij andere, laag groeiende planten 

wegneemt. Binnen korte tijd overheerst zij haar omgeving en krij-

gen andere soorten geen ruimte om zich te ontwikkelen. Daarnaast 

is de plant zeer moeilijk “uit te roeien”. De uitbreiding gaat via de 

wortels, die wel op 3 meter diep kunnen zitten. Het zijn ook deze 

wortels die funderingen van gebouwen kunnen aantasten.  

Gelukkig weten we met beperkte middelen de plant rondom onze 

gebouwen kort te houden en daarmee op termijn uit te bannen in 

het gebied. Kijk eens of je de duizendknoop ook in jouw tuin of om-

geving kan vinden! 

Juni | Beverwijk 



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

De zomerkampen staan voor de deur. Tijd om de tenten op te zet-

ten en een week lang te zeilen. Wij doen deze maand een stap te-

rug in de tijd, want onze nieuwe Koeizzz-vraag is als volgt: waar 

vond het NaWaKa van 1985 plaats? 

Antwoord vorige maand:  het was Henk Bos die in 1983 met het 
definitieve ontwerp van de juniorvlet kwam.  

 

Koeizzz 

Gastoestellen maken lange reis 

Ruim een jaar zijn wij op zoek geweest naar een bepaald type kook-

toestel. Onze oude kooktoestellen hebben wij in 1995 overgeno-

men na de Wereld Jamboree in Nederland. Na lang zoeken hebben 

wij ze uiteindelijk in Engeland kunnen vinden, maar daar bleken ze 

langdurig uitverkocht te zijn. Tot enkele maanden geleden.  

De groep heeft direct 4 toestellen gekocht, maar het verzenden 

naar Nederland bleek nogal duur. De Mezen zouden de Mezen niet 

zijn als daar geen creatieve oplossing voor werd gevonden. En die 

oplossing was er in de vorm van een oud-zeeverkenner en loods 

van onze scoutinggroep. Hij woont in Engeland en was bereid de 

toestellen tijdens een bezoek aan zijn moeder Susan, tevens 2e 

penningmeester en oud-secretaris van Mees Toxopeus, naar Ne-

derland te brengen.  

Bij de eerste reis had hij hen per ongeluk thuis laten staan, de daar-

opvolgende keer heeft hij de pakketten in het vliegtuig naar Neder-

land meegenomen. Voorzitter Alexander Verweij heeft de kookstel-

len vervolgens bij hem opgehaald. Naast een gezellige reünie heb-

ben wij er ook weer een mooi verhaal bij. 

Juli | Beverwijk | Door Alex 

Ben jij onze nieuwe Mezenvlogger? 

Kinderen die zelf niet op scouting zitten weten vaak niet goed wat 

waterscouting is. Op Instagram willen wij hen een kijkje geven in 

onze wereld én wij kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken! Vind 

jij het leuk om anderen te laten zien welke leuke dingen wij doen? 

En kan jij filmen als geen ander? Ben jij niet bang voor de camera 

en weet jij leuke items te verzinnen en te presenteren? Stuur dan je 

auditievlog voor 1 augustus naar auditie@meestoxopeus.nl … en 

wie weet word jij een van onze Mezen-vloggers! 

Juli | Beverwijk 


