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Drukte in het Scoutingduin 

Nieuwsbrief Oktober 2019 

Start van het winterseizoen 



Mezen bij beste 10 van Nederland 

De zeeverkenners van Mees Toxopeus hebben een knappe presta-

tie geleverd bij de Landelijke Scouting Zeilwedstrijden. Bij hun de-

buut in deze zeilcompetitie bereikten zij de tiende plaats in het eind-

klassement. De tweedaagse wedstrijd werd gehouden op het Velu-

wemeer, in de buurt van Harderwijk.  

In het weekend van 28 en 29 september kwamen honderden water-

scouts uit heel Nederland in Harderhaven bij elkaar voor dit jaarlijk-

se evenement. Eerder dit jaar wisten de zeeverkenners van de 1670 

zich tijdens de Leliecup te kwalificeren voor de landelijke competi-

tie.  De winst in deze regionale wedstrijd voor waterscouts uit 

Noord-Holland Noord leverde hen een plek op bij de beste 24 

teams van Nederland.   

De rode bak, met Aaron, Meike, Samuel, Ties en Yoran, namen deel 

in de klasse van lelievletten met een bemanning tot en met 15 jaar 

oud. De stevige wind en het onstuimige water zorgden voor een 

hoop spektakel op het Veluwemeer. Helaas dwong een gebroken 

stag onze waterscouts de race op de eerste dag vroegtijdig te ver-

laten. Na een snelle reparatie kwamen schip en bemanning de vol-

gende dag sterk terug en wisten zij in de resterende drie rondes de 

nodige punten te pakken. Dit resulteerde in een prachtige tiende 

plaats in het eindklassement, wat ontzettend knap!  

28 - 29 september | Harderhaven 

Drukte in het Scoutingduin 

Op zaterdag 28 september was het een drukte van belang in het 

Beverwijkse scoutingduin. Veel kinderen en hun ouders waren op 

de gezamenlijke Open dag van de vier scoutinggroepen afgeko-

men. Op verschillende plekken in het duingebied aan de Zeestraat 

waren activiteiten te doen. Van het maken van ingewikkelde kno-

pen tot een rondje zeilen op de vijver, de bezoekers konden dit 

weekend de vele kanten van Scouting beleven.   

Aan boord van de lelievlet zagen wij vele jonge matrozen en kapi-

teins-in-wording. Zo’n eerste stuk zeilen is hartstikke leuk, maar 

stiekem ook best spannend. Onder begeleiding van onze zeever-

kenners mochten zij plaats achter het roer nemen of het fok bedie-

nen. Om de waterpret te verhogen konden de kinderen ook in een 

van de waterballen kruipen, die een onweerstaanbare aantrekkings-

kracht bleken te hebben. Leuk om al dat enthousiasme te zien! 

In de gehele maand oktober zijn er de Mees Toxopeus Vriendenda-

gen, met iedere opkomst een nieuw thema. Een leuke manier om 

kennis te maken met waterscouting en te ontdekken of dit iets voor 

jou is! Wie neem jij komend weekend mee? 

28 september | Beverwijk 



Open dag Stierop 

De Stierop opende vorige maand haar deuren voor geïnteresseer-

den uit de hele omgeving. Hoewel veel mensen op een zomerse 

dag langs de scoutingboerderij fietsen of varen, is het voor velen 

onbekend wat de scouts hier precies doen. Met verschillende spel-

letjes, activiteiten op het water en rondleidingen op het terrein ga-

ven de waterscouts van de vier Stieropgroepen familieleden, be-

kenden en omwonenden een kijkje in de keuken van de Stierop. 

Wij hadden dit weekend ontzettend geluk met het weer, beter had-

den wij niet kunnen wensen. En dat zorgde ervoor dat het gezellig 

druk was op het scoutingcentrum. Aan de steiger was het een ko-

men en gaan van lelievletten en slepers, die de bezoekers meena-

men voor een rondje op het water. Op het grasveld voor de boerde-

rij werd er volop geklommen op de opblaasbare stormbaan, waren 

kinderen fanatiek aan het boogschieten en was het stapelen gebla-

zen bij het grote Jenga spel. Iedereen bedankt voor hun komst! 

14 september | Uitgeest 

Het Klein Vaarbewijs: hoe zit dat? 

Met regelmaat ontvangen wij vragen over het Klein Vaarbewijs, 

want wanneer heb je deze nu precies nodig? Wij zetten de regels 

op een rijtje. Om te beginnen zijn er twee typen van het Klein Vaar-

bewijs; namelijk het type 1 en het type 2. Het benodigde type is 

afhankelijk van het vaargebied in Nederland, zoals je op de land-

kaart hiernaast kan zien.  

Het vaarbewijs is verplicht voor een waterscooter, jetski, of motor-

boot die vol gas harder kan varen dan 20 kilometer per uur over het 

water. Een opblaasbare boot met meer dan 5 pk buitenboordmotor 

kan al gauw harder dan 20 km per uur. Het vaarbewijs is tevens 

verplicht voor pleziervaartuigen met een lengte van 15 meter tot 25 

meter. 

Wanneer je met een klein schip andere kleine schepen (<20 meter) 

gaat slepen, zoals wij doen bij het omvaren naar de Stierop of het 

varen naar het zomerkamp, is een Klein Vaarbewijs verplicht. In de 

praktijk zien wij dat deze regel minder bekend is, terwijl deze zeer 

relevant is voor Zeeverkennersgroepen. De lengte van de sleep 

heeft geen invloed op deze regel. 

Een vaarbewijs kan je halen door examen te doen. Wel moet je 18 

jaar oud zijn om in het bezit te komen van zo’n vaarbewijs. Binnen 

onze groep kennen we het Groepsvaarbewijs. Om dat te halen 

moet je geslaagd zijn voor je examen Klein Vaarbewijs en geslaagd 

zijn voor het praktijkexamen op de TOX. Voor vragen omtrent de 

vaarreglementen en welke van toepassing zijn op onze lelievletten 

en de TOX, mail gerust naar groepsvaarbewijs@meestoxopeus.nl! 

September | Beverwijk | Door Alex 
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Start van het winterseizoen 

Komend weekend sluiten de Stieropgroepen gezamenlijk de zo-

merperiode op de Stierop af. De boerderij wordt gesopt en de ma-

terialen worden onderhouden. In het daaropvolgende weekend 

vaart onze vloot naar de Beverwijkse haven, waarna de lelievletten 

en sleper TOX op transport naar het boothuis gaan.  

Het winterseizoen wordt traditioneel geopend met het overvliegen, 

een ceremonie waarbij de oudste leden van een speltak doorstro-

men naar de volgende leeftijdsgroep. Dit evenement vindt plaats 

op zaterdag 2 november. 

Met de vloot op het droge zal er ook weer een start worden ge-

maakt met het onderhoud aan de boten. Na een fijn en intensief 

zomerseizoen zijn de vletten weer toe aan wat liefde en aandacht. 

19 oktober | Uitgeest / Beverwijk 

Goed teamwerk bij fietsenstalling 

De leden van Mees Toxopeus beheerden begin september de be-

waakte fietsenstalling van de Heemskerkse feestweek. Het wissel-

vallige weer zorgde op de eerste dag voor een kleine dip in het aan-

tal gestalde fietsen, maar op de overige twee dagen werd dit ruim-

schoots goed gemaakt. 

Voor de Mezen is de stalling, waarvan de opbrengsten geheel aan 

onze vereniging ten goede komen, een belangrijke inkomstenbron. 

De gemeente Heemskerk stelt ieder jaar de bekende bouwkeet en 

het hekwerk aan ons ter beschikking, waarna de leden om beurten 

de stalling bemannen. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet! 

4 - 6 september | Heemskerk 



Ideeën voor afvalscheiding 

Thuis scheiden veel scouts netjes hun afval, bij Scouting zelf lukt 

dat vaak nog niet echt goed. Uiteraard worden oude TL’s en accu’s 

netjes weggebracht naar de HVC, maar met de afvalstroom uit het 

Mezennest, Pimpelmees en Watermees wil het nog niet zo vlotten. 

Alle soorten afval komen nu in een centrale container bij elkaar. 

Laatst bracht een zeeverkenner naar voren dat dit toch wel tijd 

werd. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Afval scheiden is eigen-

lijk heel simpel, waar het lastiger wordt is afval gescheiden afvoe-

ren. Als Mees Toxopeus hebben we eigenlijk te weinig afval om 

gescheiden op te laten halen. Uiteraard kun je gescheiden afval 

opsparen in losse containers, waar dan wel weer een vergunning 

van de gemeente voor nodig is. We hebben nog geen sluitende 

oplossing, maar het is goed dat hier wel over nagedacht wordt. 

Heb jij een gouden tip? Mail het naar beheer@meestoxopeus.nl! 

September | Beverwijk | Door Alex 

Wegwijs in scoutingtermen 

Scouting heeft veel bijzondere termen en gebruiken, waar heel be-

grijpelijk vaak vragen over zijn. Deze maand duiken we in de term 

‘knikken en knakken’. 

Bij het horen van deze woorden zal er bij menig (oud-) zeeverken-

ner spontaan spierpijn opkomen. Knikken en knakken is de bena-

ming van de ochtendgymnastiek op de kampen. Geen variant van 

omroep MAX, maar een aantal zware oefeningen om de spieren 

goed warm te krijgen. 

Met een druk programma voor de boeg kan een beetje beweging 

geen kwaad. Na deze energieke ochtendactiviteit kan iedereen fris 

en fruitig aan de dag beginnen. 

‘Iconisch’ Mezenfeest 2019 

Het Mezenfeest is een van de hoogtepunten van het winterseizoen, 

waar stamleden van Mees Toxopeus en bevriende scoutinggroe-

pen ieder jaar naar uitkijken. Eind september onthulden de Lunet-

tenstam en de Insulindestam het thema voor de editie van dit jaar: 

‘Tijdmachine: Icons of all centuries’. Net als bij onze opkomsten is 

ook tijdens dit feest de ‘NIX18’ regel gewoon van toepassing. 

In de komende weken zal het feest worden opgebouwd, compleet 

met nieuwe bar en een spetterend decor. In de visie op het Mezen-

feest van 2025, welke in afgelopen Groepsraad is gepresenteerd, 

staan duurzaamheid, kwaliteit en beleving centraal. De komende 

jaren wordt geïnvesteerd in duurzame aankleding en apparatuur, 

om zo de kosten en de impact op het milieu te verminderen. 

9 november | Beverwijk 



Een publicatie van Waterscouting Mees Toxopeus Beverwijk  |  Gepubliceerd op 9-10-2019 

De Insulindestam van Mees Toxopeus is vernoemd naar het red-

dingsvaartuig van de toenmalige Nederlandse Reddingsmaat-

schappij, waarvan Mees de eerste schipper was. Dit zelfrichtende 

schip werd in 1927 in Delfzijl gebouwd, maar op welke werf? 

Antwoord vorige editie:  In het vooronder van de TOX gebruiken wij 
rode verlichting, met een belangrijke reden. In het oog bevinden 

zich namelijk kegeltjes en staafjes. De staafjes zorgen ervoor dat 
de omgeving bij weinig licht toch waargenomen kan worden. De 
staafjes zijn vooral gevoelig voor blauwgroen licht en minder ge-

voelig voor rood licht. Om het nachtzicht van de stuurman niet te 
verstoren maken wij daarom gebruik van rode verlichting. 

Koeizzz 

Meten is weten 

Net als alle huishoudens, bedrijven en verenigingen in Nederland 

kregen wij het aanbod voor een ‘slimme meter’ op de deurmat. Uit 

het oogpunt van besparing op de kosten én het milieu hebben wij 

deze direct laten installeren. Maar zo’n slimme meter, waarom 

hebben jij en wij die nodig? 

De meter zelf is niet zo slim, maar de gegevens die deze meter 

verzamelt leveren wel waardevolle informatie. De meter geeft in-

zicht in het energie– en gasverbruik. Naast onze oude elektriciteits-

meter is ook direct de gasmeter vervangen. De nieuwe gasmeter 

communiceert met de nieuwe elektriciteitsmeter en deze commu-

niceert op zijn beurt via een mobiel netwerk met de netbeheerder.  

Bij onze energieleverancier kunnen wij gemakkelijk de gegevens 

opvragen via de website of in een app. Daarnaast is het doorgeven 

van de meterstanden verleden tijd. Het apparaat laat ons nu zien 

hoeveel energie wij op dagelijkse basis gebruiken. Dit geeft inzicht 

in het verbruik op de weekenden, maar ook op de momenten in de 

week dat het gebouw niet gebruikt wordt.  

Nu zijn er in de afgelopen jaren al vele stappen gezet om het  Me-

zennest energiezuiniger te maken. Zo hebben wij overal LED ver-

lichting en bewegingsschakelaars voor de verlichting gemonteerd. 

Toch zien we nu dat er in de rustige perioden nog zo’n 10 kWh per 

dag gebruikt wordt.  

Waar komt dit verbruik dan precies vandaan en welke energiebe-

sparende maatregelen kunnen wij nog nemen? Dat kunnen wij nu 

gerichter uitzoeken, omdat de meter zelfs  het verbruik per vijf mi-

nuten weergeeft. Meten is weten! 

September | Beverwijk | Door Alex 


