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Aan  elke  Spanoffisier

Baie welkom hier aan die begin van ‘n opwindende jaar saam met jou span.

Om die span suksesvol en gemaklik te kan hanteer, benodig jy die basiese kursusse en die volgende
literatuur:

 Offisiershandleiding vir Penkoppe en Drawwertjies in Graad 3.

 Penkop en Drawwertjie Werkboek vir Graad 3.  (een vir elke kind in jou span)

 Spesialisasies vir Penkoppe en Drawwertjies.

 Ondersteuning vir Penkop en Drawwertjie Offisiere.  Hierdie boek kan jy van graad 1 tot graad 7
gebruik en met groot vrug selfs ook later.

Aan die einde van die jaar kan jeuglede wat die inhoud van die graad se werk suksesvol deurgewerk het, ‘n
blou graadwielkenteken kry.  Hierdie kenteken word op die erkenningsbaadjie aangebring.  Die
besonderhede oor die aanwerk van hierdie jaar se kentekens, sal u vind in die afdeling oor Voortrekkerdrag
in die kind se werkboek.

Sterkte en geniet jou span.

Nasionale Komitee vir Penkop- en Drawwertjiesake.

U het vanjaar ‘n besondere geleentheid om te help bou aan 'n medemens en te vorm aan 'n burger van ons
land.  Baie voorspoed met u taak.  Ons vertrou dat u aan die einde van die jaar na vele hoogtepunte sal kan
terugkyk.

Mag ek die rede wees dat 'n kind sal sê:

My erfenis is vir my mooi.

Met dank en erkenning vir die samestelling en afronding van hierdie boeke aan:
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INLYWING

Wanneer nuwelinge aansluit, is daar ‘n paar sake wat spoedig en korrek afgehandel moet word.  Lede kan
dwarsdeur die jaar aansluit alhoewel die begin van die jaar meer wenslik is.

Taak van die Offisier

1. Deurgee van die nodige inligting aan ouers.

2. Uitgee van en ontvang van registrasievorms.

3. Toesien dat jeuglid geregistreer word.

4. Toesien dat jeuglid ledegeld betaal.

Taak van die Ouer

1. Vergewis homself van wie en wat Die Voortrekkers is.

2. Korrekte voltooiing van die registrasievorm.

3. Betaal van die voorgeskrewe gelde.

4. Meelewing en ondersteuning aan span en kommando.

Inligting vir die afhandeling van bogenoemde

Registrasie as lid van die Beweging:  Registrasie geskied deurdat elke voornemende Voortrekker by die
betrokke gebiedskantoor geregistreer word voordat hy aan Voortrekkeraktiwiteite mag deelneem.

Elke ouer of voog moet die voorgeskrewe vorm voltooi en saam met die ledegeld aan die kommando
terugbesorg.  Die kommandodagbestuur moet sorg dat die registrasie plaasvind en die offisier se taak is eers
afgehandel wanneer die registrasienommer terug ontvang is.

Voortrekkerdrag:  Om eenvormigheid binne die Beweging te skep, is 'n voorgeskrewe drag vir alle lede
nodig.  Die Penkop en Drawwertjie dra 'n rooi, wit of blou gholfhemp met die geborduurde wapen, met 'n
blou broek/romp, verkieslik van 'n denim materiaal.

As formele drag word die erkenningsbaadjie, waarop die kentekens aangewerk word,  bo-oor die hempie
gedra.

Inligting wat aan die ouers deurgegee moet word:  Maak die nodige hoeveelheid afskrifte van die volgende
of gebruik soortgelyke vorms wat deur u kommando verskaf word om die inligting aan die ouers te gee.
Kommandonaam: Spannaam:

Adres Offisier

Telefoon Telefoon

Kommandoleier Spanbyeenkoms:

Telefoon Plek

Tyd

Koste van: Kampe:

Ledegeld per jaar Spankamp

Betaalbaar teen Kommandokamp

Gholfhemp Oordkamp

Erkenningsbaadjie Gebiedskamp

Kentekens Uitstappies

Werkboek Ander
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Inlywings geleentheid:

Elke nuwe Penkop en Drawwertjie word tydens ‘n amptelike geleentheid, wat normaalweg deur die
kommando gereël word, ingelyf.  Iets spesiaals moet van die geleentheid gemaak word en dit moenie as 'n
lastige formaliteit afgehandel word nie.  Die inlywing kan dalk bepalend wees hoe lank die jeuglid 'n
Voortrekker sal bly.

Die ouers moet na die geleentheid uitgenooi word waartydens die nuwe jeuglid die belofte hardop aflê omdat
hy graag ‘n Voortrekker wil wees. Al die aanwesige Voortrekkers is in formele Voortrekkerdrag.  Die aflê
van die belofte is altyd 'n plegtige, formele geleentheid.  ‘n Spesiale persoon soos die Gebiedsleier,
Oordleier, Kommandoleier, of ‘n Erelid neem die plegtigheid waar.

Die nuweling moet aan die volgende inlywingsvereistes voldoen:

1. Die belofte ken en verstaan (soos dit van sy ouderdomsvlak verwag kan word) en dit tydens die
inlywing kan opsê of agterna sê as 'n offisier dit voorlees.

2. Ledegeld betaal het.

3. Die Voortrekkerwapen kan herken.

4. Die Voortrekkervlag herken.

5. Die korrekte Voortrekkerdrag besit en dra.

6. Basiese drilbewegings naamlik:  aandag en op die plek rus kan uitvoer.

1 INLYWINGSVEREISTES

1.1 DIE BELOFTE

Ek sal oral en altyd probeer om 'n Voortrekker te wees,
om gehoorsaam te wees,

om my volk, my land en my medemens te dien
en bo alles die Here lief te hê.

Wat is 'n Belofte?

1. 'n Belofte is 'n versekering (kontrak) om te doen wat ek gesê het, want my woord is my eer.

2. 'n Belofte moenie ligtelik gemaak word nie, want mens breek nie 'n belofte nie.

3. Wanneer 'n mens inwillig om iets te doen of by te dra tot iets, dan behoort jy ook bereid te wees om
'n belofte af te lê.

4. In die latere lewe word daar ook beloftes afgelê soos byvoorbeeld by belydenisaflegging in die
kerk, die troubelofte en die doopbelofte.  Beloftes aan meerderes, gelykes en minderes is ewe
belangrik.

AANBIEDING

Probeer om die begrip tuis te bring deur middel van 'n storie, 'n poppekas of selfs 'n opvoering deur 'n ouer
span.  'n Belofte moet nagekom word al word dit aan wie ook al gemaak.  Daarom moet 'n mens baie seker
wees voordat 'n belofte afgelê word.
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Wat beteken die belofte?

Ek sal gemotiveerd om iets te wil doen

oral op enige plek

altyd aanhoudend

probeer al gaan ek dit nie die eerste keer regkry nie

'n Voortrekker te wees alles te doen wat van my as Voortrekker verwag word

gehoorsaam te luister sonder redekawel

my volk die mense wat net soos ek leef, dink en doen

my land die plek waar ek woon en sy mense

my medemens die mense rondom my

te dien om te gee vir ander en te help

bo alles die belangrikste

die Here lief te hê om aan Hom gehoorsaam en getrou te wees

Die Penkop en Drawwertjie moet die belofte ken en verstaan (soos dit van sy ouderdomsvlak verwag kan
word) en dit tydens die inlywing kan opsê of agterna sê as 'n offisier dit voorlees.  Terwyl die belofte afgelê
word, moet die saluut geneem word.  Die aflê van die belofte is altyd 'n plegtige formele geleentheid.  Die
Penkoppe en Drawwertjies hou van aandag en moet op ‘n plek ingelyf word waar hulle gesien kan word.

Wat doen jy met die Penkop en Drawwertjiebelofte?

Die belofte word nie net eenmalig gebruik om die Penkop en Drawwertjie ingelyf te kry nie, maar moet
voortdurend "gebruik" word, byvoorbeeld:

 Dit kan aan die begin of einde van 'n spanbyeenkoms voorgelees word.

 Die span kan dit saam opsê nadat spangodsdiens gehou is.

 Die belofte en spanlied behoort 'n inskrywing op elke byeenkoms se program te wees.

 Laat die Penkop en Drawwertjie, na sy inlywing, op die werksblad  aanteken wanneer, deur
wie en waar hy ingelyf is.

AANBIEDING

1. Om die belofte bloot woord vir woord te leer, mag aan die skool herinner.  Lees dit vir die eerste paar
byeenkomste gereeld aan die spanlede voor, sodat hulle daaraan gewoond kan raak.  Breek dit dan in
sinsnedes op en skryf dit op karton neer.  Laat die span die belofte stuk vir stuk aanleer en plak dit op die
muur in die spankamer soos die span vorder.

2. Moenie alles tydens een geleentheid behandel nie, maar behandel die betekenis soos die belofte
aangeleer word.  Dit sal van u afhang of die belofte 'n "lewenswyse" gaan word.  Herinner die spanlede
gedurig aan wat hulle beloof het om sodoende  koers aan hulle in die lewe te gee.

3. Gee aan die Penkop en Drawwertjie ook geleentheid om te sê hoe hy die betekenis van die belofte sien,
stel reg waar nodig, maar luister fyn na wat die kind sê en hoe hy dit sien.  Dit kan dalk aantoon hoe jy
moet optree om die regte leiding te gee.
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1.2 DIE VOORTREKKERWAPEN

Hoe lyk die Voortrekkerwapen?

Die wapen bestaan uit die voorwiel
van 'n kakebeenwa, 'n brandende
fakkel en die leuse van Die
Voortrekkers onderaan, naamlik
"HOU KOERS".  Die rooi, wit en blou
van die Voortrekkervlag is ook die
kleure van die wapen.

AANBIEDING

4. Laat hulle self vasstel waar die wapen op die formele Voortrekkerdrag voorkom.

5. Laat die Penkoppe en Drawwertjies die Voortrekkerwapen herken.

1.3 DIE VOORTREKKERVLAG

Die Voortrekkervlag

Die vlag bestaan uit rooi, wit en blou driehoeke.  Die rooi driehoek is aan die bokant van die vlag
met die skerp punt van die wit driehoek die naaste aan die vlagpaal.  Die vlag was oorspronklik die
vlag van die eertydse Republiek Natalia.  Toe Die Voortrekkers in 1931 gestig is, het ons eerste
onderhoofleidster, mev. M. M. Jansen, voorgestel dat hierdie vlag vir Die Voortrekkers aanvaar
word.  Mev. Jansen het ook self die eerste vlag gemaak wat op 30 September 1931 deur genl J. B. M.
Hertzog aan Die Voortrekkers oorhandig is.

AANBIEDING

1 Wys hoe die vlag lyk.  Laat die spanlede die vlag hanteer en self die verskillende kleure en dele uitwys.

2 Wys hoe die vlag aan die paal hang en laat hulle self oplet watter kleur bo is.

Rooi

Wit

Blou
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1.4 VOORTREKKERDRAG

Die volgende kentekens moet voor inlywing op die nuweling se erkenningsbaadjie aangebring wees.

Groepkenteken

Voortrekkerwapen

Gebiedswapen

Kommandonaamlint

Spankenteken

Laat 10mm spasies tussen kentekens.

Vir inlywing is formeledrag ‘n vereiste.
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1.5 BASIESE DRILBEWEGINGS

Aandag.

Die bevel klink so: "A--a--n-dag"

Die "aan" gedeelte laat jou luister, op die "dag" gedeelte word die volgende beweging uitgevoer:

 Hou die regtervoet stil en die regterknie reguit.

 Sit jou linkervoet flink langs jou regtervoet neer.

 Almal se voete kom presies gelyktydig op die grond neer sonder om dit te stamp.

 Die arms beweeg gelyktydig na die sye.

 Die gewig is nou op albei voete.

 Die vingers is gebuig maar nie gebal nie.

 Die houding:

 Liggaam is regop.

 Kop regop en kyk reguit vorentoe.

 Skouers is nie opgetrek nie maar effe na agter en die bors stoot

natuurlik uit.

 Die arms hang reguit van die skouers af.

 Elmboë is teen die sye en die gewrigte is reguit.

Die “aandag” posisie word gebruik waar 'n groep netjies moet aantree en/of respek moet betoon.

Op die plek rus

Die bevel klink so: ”0p die pl--e--k- rus"

 Hou die regtervoet stil en die regterbeen reguit.

 Sit die linkervoet 'n entjie van die regtervoet af neer.

 Die gewig is op albei voete.

 Almal se voete kom gelyktydig op die grond neer sonder om te stamp.

 Saam met die voete beweeg die hande met die kortste pad na agter die rug.

 Die agterkant van die regterhand lê in die palm van die linkerhand en

die regterduim is oor die linkerduim gekruis.

 Die houding is nou:

 Die arms is gestrek agter die rug en die bene is reguit.

 Die tone is effe na buite gedraai.

 Kop regop en kyk vorentoe.

 Die liggaam is nog steeds gestrek en flink.

“Op die plek rus” word gebruik om die groep tydens 'n seremonie gemaklik maar tog netjies te laat staan.

Aangesien die ontvang en die uitvoer van bevele vir die nuweling vreemd is, moet die basiese bewegings vir
hom aangeleer word voordat hy ingelyf word.
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EK  AS  MENS

1 MENSWEES

DOEL

Om aan die Penkop en Drawwertjie leiding te gee ten opsigte van wellewendheid en goeie maniere.

INHOUD

1. Tafelmaniere.

2. Ontvangs en afsien van gaste.

3. Partytjies.

4. Die gas.

5. Optrede teenoor volwassenes.

6. Optrede teenoor maats.

7. Optrede teenoor die teenoorgestelde geslag.

_________________________________________________________

1.1 TAFELMANIERE

Vra die spanlede waaroor daar soms aan tafel met hulle geraas word.  Vra ook wat ander mense aan tafel
doen waarvan hulle nie hou nie.

Gee aandag aan die volgende aspekte in die gesprek met die span:

 Hoe moet ons lyk as ons kom eet: hare, hande, klere.

 Die tafelgebed.

 Aangee van kos aan ander.

 Wanneer om te begin eet.

 Hantering van die mes en vurk.

 Hoe word vleisbeentjies hanteer.

 Hoe word 'n pit in die mond hanteer.

 Hoe word 'n servet gebruik.

 Wat word gesê as jy iets nie wil hê nie.

 Wat word met die mes en vurk gedoen nadat jy klaar geëet het.

 Wanneer word daar van die tafel opgestaan.

 Wat word gedoen as jy voor die tyd van die tafel wil opstaan.

AANBIEDING

Die offisier en span kan na bespreking van tafelmaniere saam eet om 'n behoorlike gedekte tafel om toe te
pas wat hulle geleer het.
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1.2 ONTVANGS  EN AFSIEN  VAN GASTE

Waar dit nodig is om gaste te ontvang en af te sien, geld die volgende:

 Alle gaste/maats word vriendelik ontvang en binnegenooi, al is hulle op daardie oomblik nie baie
welkom nie.

 As daar 'n aantal maats is, word aan almal aandag gegee.  As daar gespeel word moet die
gasheer/gasvrou almal betrek.

 As almal mekaar nie ken nie, moet die gasheer/gasvrou hulle aan mekaar voorstel.

 Wanneer gaste vertrek, moet die gasheer/gasvrou saamstap tot by die deur en hulle daar afsien.

1.3 PARTYTJIES

Alhoewel partytjies van geslag tot geslag en van huis tot huis verskil, is daar tog 'n paar basiese aspekte wat
in gedagte gehou moet word, naamlik:

 Maats word voor die tyd skriftelik uitgenooi.

 Die gasheer/gasvrou sê dankie vir elke geskenk.

 Geen kommentaar word gelewer oor geskenke nie, selfs al is daar twee van 'n soort.

 Alle gaste is ewe belangrik en moet eenders behandel word.

 Die gasheer/gasvrou moet sorg dat al die gaste genoeg te ete en te drinke kry.

 Die gasheer/gasvrou moet die hulp van 'n volwassene inroep as 'n geskil by 'n speletjie ontstaan.

1.4 DIE GAS

Die uitgenooide gas:

 Reageer dadelik op die uitnodiging na 'n partytjie en beantwoord die uitnodiging al woon hy nie die
partytjie by nie.

 Gee betyds kennis as iets voorval en hy die partytjie nie meer kan bywoon nie.

 Daag betyds op by die partytjie.

 Groet almal wat by die partytjie teenwoordig is.

 Oorhandig die geskenk sonder enige kommentaar oor die inhoud van die pakkie.

 Wag totdat eet- en drinkgoed aangebied word en moenie daarvoor vra nie.

 Moenie vir iets vra wat nie aangebied of voorgesit word nie.

 Moet nooit die grootste of meeste neem van wat aangebied word nie.

 Moenie self voorraad inpak om huis toe te neem nie.

 Neem deel aan al die aktiwiteite.

 Groet almal wanneer hy vertrek en bedank die gasheer/gasvrou en sy/haar ouers.
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1.5 OPTREDE  TEENOOR VOLWASSENES

Die kind moet bewus gemaak word hoe hulle veral teenoor hulle ouers, onderwysers, offisiere, oupas en
oumas en ander volwassenes moet optree.  Raak die volgende aan in u gesprek wat met die span gevoer
word:

Spanlede moet:

 Aanvaar dat volwassenes oor hulle aangestel is, met ander woorde hulle moet:

 luister na wat hulle sê

 nie terugpraat nie

 nie onbeskof wees nie.

 Behulpsaam wees sonder om aangesê te word.

 Hulle sitplek afstaan indien nodig.

 By 'n deur wag sodat 'n volwassene eerste deurgaan.

 Nie met volwassenes saamgesels nie.

 Nie 'n gesprek onderbreek of oorneem nie.

1.6 OPTREDE  TEENOOR MAATS

Niemand kan altyd alleen wees nie.  Iedereen het vriende nodig.  Persoonlike optrede sal bepaal of iemand
vriende het of nie.

A Eienskappe van 'n goeie maat:

Vriendelik, gelykmatig, hulpvaardig, getrou, geduldig, eerlik.

B Eienskappe van 'n swak maat:

Skinder, onbetroubaar, vertel leuens, wantrouig, buierig, jaloers.

Die spanlede kan nog meer opnoem.

1.7 OPTREDE  TEENOOR  DIE TEENOORGESTELDE GESLAG

Dit is belangrik dat die kind besef dat seuns en dogters van mekaar verskil, nie net in wat hulle dra, hoe hulle
lyk en waarin hulle belangstel nie, maar ook hoe hulle optree.  Die volgende kan aan spanlede uitgewys
word:

A Dogters

speel nie almal rowwe speletjies nie

huil maklik

kry gou seer

kan baie katterig wees

kan soms skinder.

B Seuns

wil graag sterk wees

hou van rowwe speletjies

baklei maklik met hulle vuiste

huil nie maklik nie

is soms baie koppig.
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Die lys kan nog heelwat aangevul word.  Die doel daarvan is net om aan die seuns en die dogters te wys dat
hulle anders teenoor die teenoorgestelde geslag moet optree as teenoor hulle maats.  Graad 3 is nie te vroeg
om die verskille uit te wys en hulle te leer om korrek teenoor mekaar op te tree nie.

AANBIEDING

1. Gebruik deur die jaar elke geleentheid om die korrekte wyse van optrede in te skerp.

2. Denkbeeldige situasies kan geskep word, soos byvoorbeeld om 'n partytjie te reël, saam te gaan eet of
die graad 3 seuns- of dogterspan te nooi vir 'n spelemiddag waar al die aspekte waaroor gepraat is,
toegepas kan word.

3. Baie inligting oor die onderwerp is te vind in die Etiketboeke van Emsie Schoeman.

4. Laat die kind die vrae in die werkboek beantwoord.
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2 KOMMUNIKASIE

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie die korrekte gebruik van fluitseine en die telefoon aan te leer.

2. Om die Penkop en Drawwertjie bekend te stel aan geheime skrif en lyftaal.

INHOUD

1. Fluitseine.

2. Telefoon.

3. Geheimskrif.

4. Lyftaal.

_________________________________________________________

2.1 FLUITSEINE

Wanneer 'n groep Voortrekkers bymekaar is, is dit nodig dat ons duidelike boodskappe moet kan gee.
Hierdie boodskappe moet goed hoorbaar en duidelik verstaanbaar wees.  Daarom gebruik ons fluitseine.
Seine met 'n flits kan ook gebruik word om 'n boodskap in die nag oor te dra.

Die eerste fluitsein is altyd een lang fluit (aandag).  Sodra ons dit hoor, bly almal doodstil en wag vir die
boodskap.

Hier is die verskillende fluitseine wat gebruik word:

Aandag Een lang fluit ▬

Kom bymekaar (kom hier) Drie kort en een lank ▬

Spanleiers kom hier Vier kort en een lank ▬

Offisiere Twee kort, een lank en een kort ▬

Gevaar Een kort en een lank ▬

Alles reg Twee kort

Etenstyd / Bring julle bekers kêrels / Kos
is op die tafel

Vyf kort, een lank en een kort ▬

AANBIEDING

Om kommunikasie makliker te maak is dit wenslik dat ‘n offisier ‘n fluitjie moet hê.  Gebruik gereeld die
fluitseine sodat die span kan leer om dit te gehoorsaam.

2.2 TELEFOON

Die telefoon is 'n alledaagse gebruiksartikel, dus kan die span saam gesels.

Lê klem op die volgende:

 Hoe beantwoord jy 'n telefoon.

 Luister goed wat gevra word en skryf die boodskap neer.

 Moet nooit sê jy is alleen tuis nie.

 Wat staan die kind te doen as 'n oproeper verdag voorkom.

 Afsluit van 'n gesprek.



©Die Voortrekkers 15 Offisiershandleiding Graad 3

ISBN 1-874993-88-2 2006-01 Kommunikasie

AANBIEDING

1. Laat elkeen 'n kaartjie maak met die span se telefoonnommers daarop sodat kommunikasie tussen
spanlede maklik is.  Laat hy dit in sy huis opplak.  Voltooi ook die blad met telefoonnommers in die
werkboek.

2. Die inligting hierbo kan deur middel van gesprekvoering oorgedra word of daar kan van twee
speeltelefone gebruik gemaak word.  Twee spanlede gesels met mekaar en die korrekte optredes word
uitgewys en die verkeerdes herstel.  'n Hele rolspel kan geskryf word waarin soveel as moontlik van
bogenoemde inligting deurgegee word.

3. Die offisier kan ook die spanlede by hulle huise skakel om te hoor of hy toepas wat hy geleer het.

4. Dit sal goed wees as u vir die span kan wys hoe werk 'n openbare telefoon (die munt- en die
kaarttelefoon).  Asook die gebruik van 'n sellulêre telefoon.

Laat die spanlede vir hulself ook ‘n “telefoon” bou.

2.3 GEHEIME SKRIF

Laat die span al hulle spankennisgewings of -boodskappe in hul eie geheime skrif skryf.  Dit is 'n goeie plan
om spoorsnybriefies ook so te skryf, dan weet net die spanlede wat daar geskryf staan.

Hieronder word 'n manier om geheimskrif te skryf, verduidelik.

Dit is baie belangrik dat die hele span vooraf presies moet weet wat die sleutel is.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

Die K staan onder A.  Die sleutel is dus A = K

Om 'n brief volgens hierdie sleutel in kode te skryf, word die onderste letters wat regoor die boonste letters
staan, gebruik.

V O O R T R E K K E R S   H O U   K O E R S

sal dus so lyk:

F Y Y B D B O U U O B C R Y E   U Y O B C

Om die mengelmoes te ontsyfer, word die sleutel A = K gebruik.  Kyk watter letter van die alfabet staan reg
bokant die letter wat ontsyfer moet word en daar is die boodskap weer reg.
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AANBIEDING

1. Laat die kind die voorbeeld van die geheimskrif in sy werkboek uitknip en op 'n stywe stuk karton plak.
Die span besluit dan waar hulle die alfabet in die tweede blokkie wil begin, byvoorbeeld K.  Na Z begin
dit weer by A totdat al die letters gebruik is.  Die onderste reël moet met potlood geskryf word sodat dit
verander kan word as iemand dalk die sleutel ontdek het.

Die hele span moet die kode op hul stukkies karton regstel wanneer dit verander word.  Die onderste
potloodreël word uitgevee en volgens die jongste kode verander.

2.4 VINGERTAAL

Vingertaal is ‘n manier waarop dowes kan kommunikeer.

2.5 LYFTAAL

Demonstreer die volgende toneeltjie:

Ek hou 'n stukkie vleis uit na my hond toe en sê in 'n mooi soet vriendelike stemmetjie "Voertsek my ou
hondjie, voertsek Oubaas se brakkie!"

OF

Ek staan met 'n opgeligte sambok en skree vir my hond: "Kom hier Oubaas se pragtige dier, kom hier my
mooi brakkie!"

Die boodskap wat die hond gaan kry, is heeltemal anders as die woorde wat gesê is.

Net so is dit wanneer ons met iemand anders praat.  Die boodskap word nie net oorgedra deur die woorde
wat gesê word nie.  Ander dinge wat net so belangrik is, is ons gesigsuitdrukking, handgebare,
liggaamshouding en stemtoon.

AANBIEDING

1. Laat die jeuglede deur rolspel en mimiek lyftaal demonstreer en herken.

2. Laat die kinders die vrae in die werkboek beantwoord.

3. Laat die span oor nog ander metodes van kommunikasie gesels.  (fakse, handseine, fluitseine.)
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‘n Voorbeeld van lyftaal.

Gesels met die kinders oor

die prent.

4. Hoeveel verskillende maniere van kommunikasie kan die span in hierdie skets identifiseer?

Antwoord: Televisie, radio, koerant, rekenaar, briewe skryf, e-posboodskappe, bandspeler, stories lees,
lyftaal, telefoon, gesels.
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EK  IN  MY  OMGEWING

1 VEILIGHEID  TEN OPSIGTE VAN VUUR

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie bewus te maak van die elemente van vuur.

2. Om die Penkop en Drawwertjie bewus te maak van die gevare van vuur en hoe om dit by die huis, op
kampe en in die veld, veilig te gebruik.

INHOUD

1. Die elemente van vuur (suurstof, hitte en materie).

2. Brandvoorkoming en -bestryding in die huis.

3. Brandvoorkoming en -bestryding in die veld.

4. Brandvoorkoming en -bestryding in die kamp.

_________________________________________________________

1.1 DIE ELEMENTE  VAN VUUR

Elke spanlid moet deeglik daarvan bewus wees hoe vuur ontstaan en dat dit net so eenvoudig is om vuur te
blus deur slegs een van die elemente te verwyder.

Dit is belangrik om te weet dat daar drie elemente teenwoordig moet wees vir 'n vuur om te kan brand

 Brandstof (materie)

 Hitte

 Lug of suurstof.

Demonstreer met driepoot staander dat twee bene nie alleen kan staan nie.

Soos die piramide hier staan, het elke vuur drie bene nodig om te kan brand.

 Die eerste been is brandstof.  Dit kan hout, papier, gras, plastiek of enige ander brandbare stof
wees.  Sommige vloeistowwe soos lampolie, verf, spiritus en petrol is baie vlambaar en derhalwe
uiters gevaarlik.

 Die tweede been is hitte.  Dit kan ‘n brandende vuurhoutjie, ‘n fakkel of ‘n elektriese vonk wees.

 Die derde been is lug of suurstof.  As gevolg van die hitte van die vuur, word lug gewoonlik na
die vuur toe gesuig.

Om 'n brand te blus, is dit nodig dat net een van die bene van die vuur verwyder word.  Die vuur sal dan
doodgaan.
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1.2 BRANDVOORKOMING  EN -BESTRYDING  IN  DIE HUIS

As 'n vuur eers in 'n huis begin het, is dit die beste om buite te wees.  Jou eerste en belangrikste taak is dus
om uit die huis te kom.  Dit is dus noodsaaklik dat 'n ontruimingsplan vir elke huis opgestel word.

Gee 'n opdrag aan elke spanlid dat hulle tuis vir ma of pa 'n sketsplan van die huis moet maak en hoe hulle
moet maak om die huis te ontruim.

Ontstaan van 'n brand in 'n huis

Dit ontstaan onder andere as gevolg van:

 Kinders wat met vuurhoutjies speel

 'n Strykyster wat aangeskakel gelaat word

 Kookolie of vet wat vlam vat

 Elektriese apparaat wat defektief is

 Bedrading van die huis wat foutief is

 Oorlaaide kragproppe

 Elektriese koorde wat verkeerd gelas is

 Verwarmers wat sonder toesig gelaat word.

Brandbestryding

 Om 'n brand in die huis te voorkom, is dit raadsaam om bogenoemde situasies te vermy.

 Wys die spanlede hoe die klein brandblussers werk.  Besoek groot geboue waar brandblussers in
die gange of op stoepe voorkom.  Lees die gebruiksaanwysings en verduidelik dit aan die span.

 Besoek die naaste brandweer, kry hulle telefoonnommer en wys die span daarop dat 'n mens van
die bure af ook die brandweer kan ontbied.
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1.3 BRANDVOORKOMING EN -BESTRYDING  IN  DIE VELD

Voortrekkers is baie versigtig wanneer hulle vuur maak en neem gevolglik die volgende in ag:

 Hou die wind goed dop, hoe sterk dit is en waarheen dit die vonke en vlamme sal waai.  Moenie
vuurmaak as die wind te sterk waai nie, want die vonke en vlamme kan 'n veldbrand begin.

 Moet nooit vuur in die lang gras of tussen bossies maak nie.

 Maak eers 'n kaal kol in die gras of bossies of soek 'n oop kol in die veld vir die vuur.

 Moet nooit vuur reg onder 'n boom maak nie.

 Moet nooit, nooit 'n vuurhoutjie wat nog brand in die veld weggooi nie, maar blaas dit dood en sit
dit dan in die houertjie.

 Moet nooit 'n vuur alleen laat brand nie, maar pas dit gedurig op.

 Gooi die vuur met sand toe totdat dit heeltemal dood is.  Die as en gebrande hout moet begrawe
wees.

 Klippe wat teen kranse afgerol word, kan ook vonke laat ontstaan wat 'n brand kan veroorsaak.

1.4 BRANDVOORKOMING  EN -BESTRYDING  IN  DIE KAMP

 Die basiese veiligheidsmaatreëls wat by die huis getref word, geld ook by die kamp.

 Wees veral versigtig met lanterns, lampe en vuurhoutjies in tente.

 Brandblussers en sakke MOET altyd gereed wees asook emmers met water en sand.

 Elke kamp moet 'n noodplan hê en elkeen moet weet wat om te doen in die geval van 'n brand.

 Almal moet altyd die moontlikheid van brandgevaar besef.

 Maak seker dat 'n veilige plek uitgesoek word vir die kampvuur en die vure vir kosmaak.

 Moet nooit 'n kampvuur te hoog en te groot aanpak nie.  Dit mors nie net hout nie, maar die
brandgevaar is groter.

Brandgevaar

 As daar versigtig opgetree word sal daar nie 'n brandgevaar by 'n kamp wees nie.

 Indien daar egter wel 'n brand in 'n tent uitbreek, moet die tent dadelik ontruim word.

 Diegene wat nie help om die vuur te blus nie, moet wegstaan van die brand of anders is hulle net in
die pad en kan ook beseer word.

Vuurhoutjies

 Geen kind moet in besit van vuurhoutjies wees nie.

 Die offisier moet die vuurhoutjies bewaar en toesig hou oor die gebruik daarvan.

Lanterns

Dit is die veiligste om flitse in die tente te gebruik maar indien lanterns gebruik word, moet op die volgende
gelet word:

 Sorg dat die brandende lantern op 'n veilige plek in die tent staan of hang, sodat dit nêrens naby iets
soos klere, slaapsakke of die tentseil wat aan die brand kan raak, is nie.

 Plaas dit so dat niemand dit kan omskop nie.

 Die maat wat laaste in die bed inkruip of die offisier sorg dat die lig uitgedoof word en plaas die
lantern buite die tent wanneer almal gaan slaap.

 Moet nooit 'n lantern se pit te hoog opdraai nie, want dit gee dan minder lig, en brand die lampglas
swart.
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 Ligte met 'n oop vlam soos kerse, lanterns en lampe moet nooit sonder toesig gelaat word nie.

 Dit moenie in die wind staan nie.

 Ook nie op 'n plek waar dit maklik omgestamp kan word nie.

As daar van gaslampe gebruik gemaak word, moet die gaslamp buite die tent opgesteek word.  Trek eers die
vuurhoutjie voordat die gas oopgedraai word.

As 'n vuur uitbreek, is kalmte, dink en vinnige optrede die wagwoord.

AANBIEDING

1. Dra bogemelde inligting by wyse van 'n gesprek oor.  Die ideaal is om dit tydens 'n kamp te bespreek.

2. Laat die kinders die vrae in die werkboek beantwoord.
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2 GEDRAGSKODE  IN  DIE VELD

DOEL

Om die Penkop en Drawwertjie te leer hoe om korrek in die veld op te tree.

INHOUD

1. Gedragskode in die veld.

2. Bewaring en besoedeling.

______________________________________________________

Voortrekkers behoort dikwels in die veld te kom.  Nie alleen leer hulle daar selfversorging en selfbehoud nie,
maar hulle leer ook om die bodem lief te hê en om die ekologie te verstaan.  Daardeur word die wonder van
die Skepping by hulle tuisgebring.  Voor elke velduitstappie of spankamp moet die gedragskode in die veld
beklemtoon word.

2.1 GEDRAGSKODE  IN  DIE VELD

Wat is 'n gedragskode?

Dit is die reëls hoe opgetree moet word as ons in die veld is.  God het alles rondom ons geskep en aan die
mens gegee om op te pas.  Elke mens is deel van sy omgewing en dra by tot die toestand daarvan.

Die volgende reëls geld wanneer 'n span in die veld is

 Kies 'n staanplek vir die tent waar daar nie te veel plantegroei of klippe is wat verwyder moet word
nie anders versteur dit die natuur.

 Indien vars water naby is moet dit eers vir Bilharzia getoets word voordat dit gebruik of daarin
geswem kan word.

 Higiëne moet ook in die veld toegepas word:

 Verbrand alle papierafval.

 Tinfoelie, plastiek, glas en blik word teruggeneem huis toe en daar weggegooi.

 Organiese stowwe soos skille, vrugte en groente vergaan maklik en word begrawe.

2.2 BEWARING

 Die omgewing moet so ver moontlik onverstoord en onbeskadig gelaat word.  Die volgende moet
veral in ag geneem word:

 Moenie klippe gooi wat iemand kan beseer nie en moenie klippe verskuif wat op hope gestapel
is nie, want dit kan moontlik 'n rotsstorting veroorsaak.

 Moenie onnodig klippe optel of omkeer nie want spinnekoppe, slange en skerpioene skuil
dikwels daaronder.

 Moenie altyd op dieselfde paadjie loop nie, want dit kan erosie veroorsaak.

 Bewaar die plantegroei (veral inheemse plantegroei) en moenie onnodig takke afbreek of
veldblomme pluk nie.

 Laat voëls, hulle neste en eiers met rus en moenie enige diere probeer kos gee nie omdat hulle
baie goed vir hulleself kan sorg.

 Wanneer kamp afgeslaan en opgepak word, moet sorg gedra word dat alle afval versorg is.  Gee
aandag aan die vuurmaakplek deur die vuur behoorlik te blus en die askol met sand te bedek.  Laat
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die terrein skoon agter en onthou, laat net vóétspore agter en neem net foto’s saam nadat julle in die
veld gekuier het.

2.3 BESOEDELING

Besoedeling beskadig die omgewing en as dit nie beheer word nie, sal die mense, diere en plante nie daarin
kan leef nie.  Aangesien die mens hoofsaaklik vir besoedeling verantwoordelik is, word Voortrekkers van
jongs af geleer om hulle omgewing skoon te hou.

Besoedeling hou die volgende nadele in:

1. Besoedelde lug is nie net nadelig vir die mens se gesondheid nie, maar ook vir die plante en diere.

2. Besoedelde water is ook ‘n gesondheidsrisiko vir mense, plante en diere.

3. Besoedelde omgewing hou nie net ‘n gesondheidsgevaar in nie, maar dit lyk ook afskuwelik.

AANBIEDING

1. ‘n Bespreking kan in die veld tydens ‘n uitstappie of kamp gehou word of die teorie kan tuis gedoen word
voor die kamp of uitstappie.  Dit is egter belangrik dat die kind die werklike besoedeling sien om te kan
besef wat die impak van besoedeling is.

2. Die teorie word vervat in die agt punte wat in die werkboek voorkom.  Die aanbieding kan gepaard gaan
met foto’s en prente wat die kinders self versamel.

Dupliseer hierdie prent vir elke spanlid.  Laat hulle die artikels wat kan verrot groen inkleur en dit wat nie
kan verrot nie, rooi inkleur.
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3 ONS  MAAK KOS  IN  DIE VELD.

DOEL

Om die Penkop en Drawwertjie te leer om in die veld higiënies kos te maak.

INHOUD

1. Higiëne.

2. Kookgereedskap.

3. Vuurmaak.

4. Kosmaak.

5. Opruim.

_________________________________________________________

3.1 HIGIËNE

Daar moet vir 'n skoon werkplek, skoon hande en skoon gereedskap voorsiening gemaak word.  Omdat die
span nog klein is, sal baie hulp en raad gegee moet word en soms ook red wat te redde is.  Beklemtoon die
toehou van kos vir vlieë en ander insekte.  Kos moet nooit in die son staan nie.  Dit moet ook nooit só
geplaas word dat diere soos honde en ape daarby kan kom nie.  Kos en skoon voorbereiding beteken lekker
en gesond eet.

3.2 KOOKGEREEDSKAP

Bepaal die spyskaart saam met die span en besluit dan wat saamgeneem moet word, soos die volgende:

'n Draadvurk of braaivurk vir die wors, 'n rooster vir die vleisie, 'n ketel of 'n waterblik met draadhingsel vir
die koffie, hout en vuurhoutjies, 'n skottel om stokbrooddeeg aan te maak, hout vir stokbrood en 'n graaf vir
opruim.

Die items wat elkeen moet saambring moet op die spanlid se saambringlysie aangebring word.

AANBIEDING

1. Beklemtoon die belangrikheid van higiëne wanneer kos buite gemaak word.

2. Beplan volgens die spyskaart watter kookgereedskap benodig sal word.

3.3 VUURMAAK

Voortrekkers moet baie versigtig wees wanneer hulle vuurmaak.  Daarom moet die volgende reëls nougeset
nagekom word:

 Hou die wind goed dop, bepaal hoe sterk dit is en waarheen dit die vonke en vlamme sal waai.
Moenie vuurmaak as die wind te sterk waai nie, want die vonke en vlamme kan 'n veldbrand begin.

 Moet nooit 'n vuur in lang gras of tussen bossies maak nie.

 Maak eers 'n kaal kol in die gras of soek 'n oop kol in die veld waar die vuur gemaak kan word.

 Moet nooit 'n vuur reg onder 'n boom maak nie.

 Moet nooit 'n vuurhoutjie wat nog brand in die veld weggooi nie, maar blaas dit dood en steek dit
in jou sak of in die houer.

 Moet nooit 'n vuur alleen laat brand nie, maar pas dit voortdurend op.

 Niemand moet kan sien dat daar Voortrekkers op 'n terrein was nie.
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 Die vuur moet met sand toegegooi word sodat dit heeltemal dood is en die as en gebrande hout
moet begrawe word.

AANBIEDING

1. Vuurmaak: Wys die span stap vir stap hoe:

 Die vuurmaakplek gesoek word.

 Die vuur aangepak word en

 Die vuur aangesteek word.

Gaan die reëls vir vuurmaak in die veld deeglik met die span deur.  Gee redes vir die reëls.

Bespreek ook die reëls wat in die werkboek voorkom saam met bogenoemde.

3.4 KOSMAAK

Algemeen

Die reëls om in die veld kos te maak moet teoreties behandel word en dit moet prakties opgevolg word,
anders sal dit nie geslaagd wees nie.  Die kinders moet self die kos gaarmaak.

Terwyl daar gewag word dat die hout moet uitbrand, kan 'n stukkie wors in 'n draadvurk wat van die huis af
saamgebring is, gesteek word.  Gebruik liewer 'n draadvurk in plaas van 'n mikstok sodat die bome nie
beskadig word nie.  Sommige houtsoorte bevat gif wat skadelik is vir die mens en moet dus nie vir vuurmaak
of vir stokbrood gebruik word nie.  Wanneer daar genoeg kole is, kan elkeen sy vurk met die worsie daaroor
hou.

Stokbrood

Reël vroegtydig om stokke vir stokbrood te kry.  Die eienaar van die grond kan geraadpleeg word, want hy
sal weet wat nie giftig is nie.  As dit 'n groen loot is, moet die bas verwyder word en die stok eers oor die
vuur gebak word, sodat al die sap uitbraai.  'n Stok wat halfdroog is, kan egter dadelik gebruik word.

Resep:  Om stokbrood te maak, word daar soos volg te werk gegaan:

Vir 'n span van agt sal drie koppies meel, drie teelepels bakpoeier en 'n teelepel sout nodig wees.  Roer alles
goed deurmekaar, maak 'n holte in die middel en gooi 'n bietjie koue water daarin.  Roer die deegmengsel al
in die rondte sodat die water en meel kan meng.  Knie die deeg totdat dit nie meer aan die hande vassit nie.
Neem 'n stuk van die deeg en maak so 'n lang plat reep daarmee.  Draai hierdie plat reep soos 'n verband al
om die voorpunt van die stok sodat die kante daarvan oral aan mekaar raak.  Druk die kante en punte van die
deeg goed vas en bak nou die stokbroodjie oor die kole.  Sorg dat die broodjie gedurig in die rondte gedraai
word sodat al die kante kan gaar word.  Intussen kan daar ook 'n worsie gaargemaak word.  Sodra die
broodjie gaar is, (dit is wanneer die broodjie self van die stok loskom) kan die gaar wors in die holte gesteek
word.  Stukkies tamaties of stroop kan ook gebruik word.

Om koffie te maak:

Kook die water in 'n ketel of blik en gooi dan die koffiesakkie of koffiemoer daarin.  'n Gloeiende kool kan
gebruik word om die moer te laat afsak.

AANBIEDING

1. Kosmaak moet prakties geskied

2. Maak die kind bewus van die belangrikheid van beplanning vir die volgorde van aksies sodat al die kos
gelyktydig gereed is.

3. Hou toesig vir onverantwoordelike optrede en die gevaar van brand.
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3.5 OPRUIM

Die kinders moet weet dat daar opgeruim moet word selfs wanneer hulle in die veld kos gemaak het.
Opruim is gewoonlik die deel van ‘n uitstappie waarvan almal wegskram.  Daar mag egter vir niemand
wegkomkans wees nie.  Almal moet help met die opruim.

Indien u die opruiming sonder drama wil laat verloop, kan u aan elkeen vooraf sy opdrag gee (u kan dit selfs
skriftelik doen). Dit moet gekontroleer word.

Delegering sonder kontrolering is abdikering
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EK  AS  VOORTREKKER

1 DIE VOORTREKKERS - ONS KOMMANDO

DOEL

Om kennis van die samestelling en rangkentekens van die kommando aan die Penkop en Drawwertjie oor te
dra.

INHOUD

1. Samestelling van die kommando.

2. Rangkentekens.

3. Leierskap.

4. Gesagsaanvaarding.

_________________________________________________________

1.1 SAMESTELLING

Die verskillende veldkornetskappe vorm saam 'n kommando.  Die hoof van die kommando is die
Kommandoleier.

Die Kommandoleier het egter 'n paar persone wat hom help om die kommando te lei en te bestuur en hulle
word die Adjunkkommandoleiers genoem.  Die Kommandoleier en die Adjunkkommandoleiers vorm saam
die Kommandodagbestuur.

Die dagbestuur, die veldkornette en die adjudante vorm saam die Offisiereraad van die Kommando en as die
heemraadslede (verteenwoordigers van die ouers), bykom, is dit die hele Kommandobestuur.

AANBIEDING

Hersien kortliks die samestelling van die span:  die spanleier, adjunkspanleier en spanlede, asook die
veldkornetskap:  veldkornet en adjudante.  Hersiening is altyd goed voordat daar met nuwe werk voortge-
gaan word.

1.2 RANGKENTEKENS

Alle volwassenes beklee ‘n rang en dra dus ‘n kenteken om sy rang te identifiseer.  Die rangkentekens word
op die erkenningsbaadjie en op die formele baadjie gedra.  Offisiere is die rigtingaanwysers van die Bewe-
ging en daarom dra hulle ‘n kompas as rangkenteken.  Hierdie kompasse kom in verskillende kleure om die
verskillende vlakke van bestuur aan te dui.  Die kommandoleier dra drie blou kompasse en die adjunkte dra
twee blou kompasse.

AANBIEDING

1. Hersien alle rangkentekens wat die vorige twee jaar gedoen is.

2. Die besonderhede oor rangkentekens en waar dit op die Voortrekkerdrag aangebring word, sal u vind in
die reglemente oor Voortrekkerdrag.

3. Speletjies:  Die volgende speletjie kan gebruik word om die range en rangkentekens van die kommando
tuis te bring:
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VISVANG: Hiervoor is nodig:

 Identiese kartonvissies.  Identies uitgesny, ingekleur en met ‘n skuifspeld aan elkeen se bek.
Plak of teken die verskillende rangkentekens ( ook die wat in graad 1 en 2 aangeleer is),
agter op die vissies.

 'n Visstok vir elke span.  (Gebruik 'n tappen as stok, tou as vislyn en 'n hoefystermagneetjie
as hoek.)

 Telkaart: Die puntetelling is soos volg:

3 punte elk: kommandoleier, adjunkkommandoleier, adjunkkommandoleier [administra-
sie]

2 punte elk: veldkornet, adjudant

1 punt elk: jeugleier, spanleier, adjunkspanleier

Spelreëls

1. Plaas die visse op die grond met die range na onder gekeer.  (Gebruik 'n langerige tou om die buitelyn
van die visdammetjie voor te stel).

2. Verdeel die spelers in twee of meer spanne na gelang van die aantal spelers.

3. Elke span ontvang 'n visstok en elke speler kry 'n beurt om vir sy span punte aan te teken deur die
rangkentekens op die vis wat hy vang te identifiseer.

4. Indien daar meer spelers as range is, plaas vangste terug en skommel of dupliseer van die range sodat
daar vir elkeen 'n vis is om te vang.

Alternatief:

1. Skryf 'n rang op die agterkant van elke vis.

2. Hou 'n rangkentekenkaart byderhand met al die toepaslike range daarop.

3. Elke spanleier moet die naam op die agterkant van sy vangs lees en die rangkenteken op
die kaart aandui.  (Gebruik dieselfde telling as hier-bo).

RANGKAARTE

Skryf die name van die dagbestuurslede, hul range en die rangkentekens elkeen op 'n aparte
kaartjie.  Ou speelkaarte kan gebruik word deur die voorkante toe te plak met die feite wat
aangeleer moet word.

Die span speel dan kaart en maak pakkies wat uit drie kaarte bestaan.  Die een met die meeste
pakkies is die wenner.

Die kaartjies kan so lyk:

OOM LOURENS KOMMANDOLEIER OOO  Blou

TANNIE DANETTE VELDKORNET OOO  Groen

OOM GYS ADJUDANT OO  Groen

TANNIE RIANA ADJUNK - KOMMANDOLEIER OO  Blou

4. Laat die kinders die opdrag in die werkboek voltooi
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1.3 LEIERSKAP

Die volgende is 'n paar vereistes vir 'n goeie leier.  (Wenk: Vir die ouderdomsgroep word aanbeveel dat veral
op die eerste drie vereistes gekonsentreer word).

 Bereid om te leer.

 Mededeelsaam.

 Deursettingsvermoë.

 Spesifieke doelwitte nastreef.

 Entoesiasties.

 Toegewy aan die taak.

 Ondervinding hê.

 Goeie gesondheid.

 Aantreklik wat geaardheid betref.

 Intelligent.

AANBIEDING

Geen taak word in die werkboek gegee rondom hierdie aspek nie.  Dit is 'n vormingsproses wat deur die jaar
plaasvind.  Wat egter belangrik is, is dat almal in die span die geleentheid moet kry om wat leierskap betref,
te groei.  Almal sal nie suksesvol wees nie, maar dit moet u nie daarvan weerhou om die geleentheid vir elke
kind te skep nie.  Lees ook die afdeling oor Leierskap in “Ondersteuning vir Penkop en Drawwertjie
Offisiere”.

1.4 GESAGSAANVAARDING

Van alle offisiere en jeuglede word gesagsaanvaarding verwag.  Die kommando se leiers tree in die beste
belang van die kommando op en het gewoonlik baie goeie motiverings waarom sekere riglyne gestel word.
Hulle is ons leiers wat deur ons gekies is en ons help hulle met hierdie taak deur op te tree soos hulle van ons
verwag.

U kan meer inligting oor hierdie onderwerp in die afdeling oor Gesagsaanvaarding kry in Ondersteuning vir
Penkop en Drawwertjie Offisiere.

AANBIEDING

Gesagsaanvaarding moet voortdurend baie aandag kry.  Gesag kom van God en gesag oor elkeen van ons is
dus gedelegeerde gesag van God.  Kinders moet geleer word dat gesag daar is vir hulle eie veiligheid en
voordeel en dat dit gehoorsaam moet word.  Die uitsondering moenie nou reeds bespreek word nie.  U eie
optrede wanneer opdragte gegee en fluitjies geblaas word, sal aan die span toon watter waarde u aan
gesagsaanvaarding heg.
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2 SPESIALISASIES

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie die agtergrond te gee van wat ‘n spesialisasie is.

2. Om die Penkop en Drawwertjie bewus te maak van die verskillende rigtings waarin hy kan spesialiseer.

3. Om die Penkop en Drawwertjie te leer hoe om sinvolle keuses te maak.

INHOUD

1. Die doel met Spesialisasies.

2. Keuse volgens belangstellingsveld.

3. Spesialisasies in graad 3.

____________________________________________________

Hierdie hoofstuk is slegs bedoel vir inligting aan die kind.  Dit is dus nie kennis wat oorgedra word nie, maar
'n motiveringsgeleentheid.  Die offisier sal egter oor die nodige kennis moet beskik om 'n sinvolle bespreking
te lei.

2.1 DOEL  MET SPESIALISASIES

Die doel met spesialisasies is sekerlik om die kind se kennis, vaardigheid en gesindheid aangaande sekere
onderwerpe en situasies uit te brei en om hom so toe te rus dat hy 'n beter Christen, Afrikaner en landsburger
kan wees.

2.2 KEUSE  VOLGENS  BELANGSTELLINGSVELD

1. Dit is belangrik dat die offisier die kind moet lei in sy keuse.

2. Dit is goed om prente of foto’s van die werklike kentekens beskikbaar te hê.  Noem kortliks waaroor
elke spesialisasie gaan, maar beperk die inligting tot die spesialisasies wat die span in hulle graad 3 jaar
kan doen.

3. Maak seker dat die kind se keuse sodanig is dat:

 sy kennis uitgebrei word

 sy belangstelling geprikkel word

 sy vaardighede verbeter

 hy uiteindelik aan die vereistes vir die Voorslag -Penkop en -Drawwertjie sal voldoen.

4. Moenie te veel spesialisasies probeer aanpak nie.  Doen liewers een of twee, maar doen dit deeglik.  Laat
ons leuse wees: kwaliteit bo kwantiteit.

2.3 SPESIALISASIES  IN  GRAAD 3

U sal meer inligting oor hierdie onderwerp vind in die Spesialisasies vir Penkoppe en Drawwertjies asook in
die afdeling oor Spesialisasies in die Ondersteuning vir Penkop en Drawwertjie Offisiere.

AANBIEDING

1. Verduidelik aan die span wat die verskil tussen graadwielwerk en spesialisasies is.

2. Wys ook aan hulle die prentjies van die verskillende kentekens hier onder.

3. Maak saam ‘n keuse watter spesialisasies u hierdie jaar gaan doen.

4. Kontroleer of die vorige jare se kentekens korrek op die erkenningsbaadjie aangebring is.
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Volkskennis – Ou Kaap

Junior Godsdiens

Die Kok

Fietsryer

Plantwaarneming
Omgewingskennis

Handwerk

Junior Paraatheid

Toeka

Spoorkennis

See versamerkuns
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3 SEREMONIE VAARDIGHEDE

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie die plesier van “ek kan dit doen” te laat ervaar.

2. Om die Penkop en Drawwertjie ‘n trots vir ons Beweging te leer.

INHOUD

1. Waarom vlagseremonies.

2. Wenke vir die aanleer van seremonievaardighede.

3. Bewegings vir graad drie.

______________________________________________________

3.1 WAAROM  VLAGSEREMONIES?

1. Vlagseremonies is ons manier om eerbied en respek aan ons simbole te betoon.

2. Vlagseremonies, soos ander seremonies, help om ‘n besonderse trots te kweek by jeuglede teenoor hul
land, hul Beweging, hul span en hulself.

3. Vlagseremonies aan die begin en/of einde van ‘n Voortrekkeraktiwiteit bied die geleentheid tot ‘n
ordelike begin en afsluiting.  Dit dra ook by tot ‘n ordelike program wat na of voor so ‘n seremonie
plaasvind.

4. Netjies afgeronde vlagseremonies kan ‘n goeie advertensie wees van die gehalte werk wat in die
kommando of span gedoen word.

3.2 WENKE  VIR  DIE  AANLEER  VAN SEREMONIE-VAARDIGHEDE

1. ‘n Offisiere moet voorbereid wees en die bewegings self korrek kan uitvoer of iemand kry om dit
namens hom aan te bied.

2. Stel die groep op in 'n vierkant waarvan die een sy oop is, daar staan die aanbieder.  Die vierkant word so
gedraai, dat die gesig van die aanbieder na die son is, sodat die son nie die kinders pla nie.

3. Verduidelik eers wat die doel van die beweging is en gee dan 'n volledige demonstrasie hoe die
beweging moet lyk.  Vermy die noem en wys van verkeerde optredes, dit het die neiging om eerder vas
te steek as die regte optrede.

4. Die ouderdom van die groep sal die spoed bepaal waarteen die groep die bewegings aanleer.

5. Sommige kinders sukkel met hand-oog koördinasie en moet ekstra aandag kry.  Moet egter nie die kind
uitsonder ten aanskoue van die ander nie.  Stap liewer saam met hierdie kind, gesels en begin jy as
offisier jou arms swaai sodat die kind dit saam met jou doen en hy uiteindelik sonder inspanning
marsjeer.

6. Prys kinders met die vordering wat hulle maak en bevestig ook gereeld waarom hulle dit moet aanleer.

7. Hersien vorige bewegings voordat die nuwes aangeleer word.

8. Moenie meer as twee bewegings op 'n keer probeer aanleer nie.  Maak seker dat elkeen elke beweging
behoorlik onder die knie kry voordat aangegaan word na die volgende.

9. Seremonieële vaardighede moet gereeld geoefen word anders word dit verleer.  Kort, maar gereelde
oefensessies toon beter resultate as 'n lang sessie.  Hou op terwyl dit nog lekker is.

10. Sodra die kinders die bewegings onder die knie het kan dit saam met musiek uitgevoer word.  Die
resultaat is baie bevredigend en die kinders geniet dit.
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11. Kinders geniet vlagseremonies meer as hulle dit behoorlik kan doen.  Maak dus seker dat geleenthede vir
oefening geskep word.

12. Gebruik die bewegings en vaardighede in ander seremonies ook sodat die kinders die waarde daarvan
beleef en die genot van geordende bewegings kan ervaar.

Alles wat goed gedoen word verskaf genot, is aansteeklik en
motiverend.

3.3 BEWEGINGS VIR GRAAD DRIE

Omkeer

Bevel klink so: "o-----m - keer"

Die bevel word gegee as die Voortrekkers op “aandag” staan.

 Die draaibeweging vind na regs plaas.

 Die liggaam word vinnig na regs gedraai vir 180 grade.

 Die voete voer dieselfde bewegings uit as vir die regsom behalwe dat die draai verder om gaan.

 Die lyf word gestrek gehou sodat die persoon nie kantel nie.

 Die agterste voet word bygesit.

 Die persoon het nou 'n draai van 180 grade gemaak.

Hierdie bevel word onder andere gegee waar die vlagdraers voor die pale terugdraai nadat hulle die vlae
hanteer het.

Uittree

Die bevel klink so:   “Ui-----tree”

 Op die woord “tree” maak almal gelyk 'n "regs-om"  “een”.

 Staan doodstil vir die tellings "twee drie".

 Brin die linkervoet langs die regtervoet op die telling “een”.

 Stap dan flink drie tree vorentoe.

 Nou mag die geledere gebreek word.

Hierdie bevel word gegee aan die einde van 'n seremonie of vlagseremonie.

Voorwaarts mars

Die bevel klink so: "Voorwaa----rts - mars"

Die persone wat die bevel ontvang staan reeds op aandag.

 Op die woord "mars" beweeg die linkervoet en die regterarm dadelik vorentoe.

 Almal doen dit gelyk sodat hulle gelyk begin beweeg.

 Om in pas te bly kan een die pas as volg aangee “links, regs, links, regs”.

 Wanneer gemarsjeer word, word reguit vorentoe gekyk en die arms is gestrek en swaai flink.

 Die vingers van die hand is net toegevou.

 Die hak raak eerste grond en die knie is gestrek.

 Dit word veral gebruik deur die vlagdraers as hulle na en van die pale of vlagstaander beweeg.

 Om gelyktydig te "stop" word die bevel "halt" gegee.
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Halt

Die bevel klink so: "Voortrekkers, halt"

Die bevel "halt" word gegee as die linkervoet grondvat.

 Gee dan nog een tree met die regtervoet en een tree met die linkervoet.

 Die regtervoet word dan flink langs die linkervoet neergesit.

 Die arms swaai tot by die laaste tree en word dan gestrek langs die sye tot stilstand gebring.

Om die beweging te tel gaan so te werk:

 Halt op die linkervoet.

 Tel dan "stuit" vir die regtervoet se normale tree.

 "Een" vir die linkervoet se verdere normale tree.

 "Twee" wanneer die regtervoet flink tot stilstand kom langs die linkervoet.

Die bevel word gebruik om 'n groep wat marsjeer gelyk te laat "stop".

4 DIE VOORTREKKERKODE

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie te veranker in dit waarvoor Die Voortrekkers staan.   Christenskap,
Afrikanerskap en Burgerskap.

2. Om die offisier en die jeuglid met woord en daad te bind aan die doelstellings van die Beweging.

______________________________________________________

4.1 INLEIDING

Enige lewende wese se voortbestaan hang af van ‘n bepaalde patroon of reëls waarvolgens en waarbinne hy
in harmonie met sy soort en andersoortiges kan saamleef.  Daarom is daar wette in elke land en reëls in elke
skool en huis.  Die Voortrekkerbeweging het ‘n kode (doelstellings) waarvolgens hulle probeer leef.

‘n Kode is reëls en prosedures wat onderling deur die lede van ‘n bepaalde stand, groep, vereniging of
beweging erken word. Deur die reëls getrou na te streef en uit te leef word die doel van die Beweging
bereik.

Alles wat ons in Die Voortrekkers met die kinders doen of vir hulle leer moet aan een van die reëls van die
kode gekoppel kan word.  So sal die kinders en offisiere leer dat die kode eintlik ‘n leefwyse is.

Die Voortrekkerkode is ‘n vereenvoudigde weergawe van die doelstellings van die Beweging.  Opsommend
praat ons ook van die ABC van die Beweging.  Al die reëls van die kode wat handel oor Afrikanerskap sal
deel vorm van die A, alle reëls wat gemik is op Burgerskap sal die B uitmaak terwyl alle reëls wat handel
met ons Christenskap die C komponent uitmaak.

Die kinders en offisiere moet nie net die kode ken nie maar moet dit ook uitleef.  U het as offisier geslaag
wanneer dit ‘n werklikheid word.  Om te kan slaag moet u voortdurend die kinders se denke en optredes
volgens die kode rig.  U aanbiedings moet duidelik uitspel watter reël van die kode u daarmee wil bereik.
Deeglike voorbereiding is noodsaaklik sodat u aanbieding nuwe dimensie sal kry en die spanlede weekliks
uitsien na die volgende byeenkoms omdat hulle werlik iets kry wat vir hulle ‘n belewenis is.  Die ekstra
voorbereidingstyd sal deur en deur die moeite werd wees.
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AANBIEDING

1. Maak vanjaar seker dat die kind die betekenis van elke reël verstaan.

2. Prys optredes wat in lyn is met die kode en vermaan waar hulle in stryd met die kode optree.  Hierdie
werkswyse word deur die jaar toegepas.

3. Om die woorde van die kode te ken is pragtig maar dan moet hulle ook die betekenis daarvan ken en kan
toepas.

4. Gee geleentheid om die opdragte in die werkboek te voltooi.

Verduideliking

1 'n Voortrekker moet 'n kind van God wees.

2 'n Voortrekker moet so lewe dat ander Jesus in hom kan sien.

3 'n Voortrekker moet gehoorsaam wees aan die mense wat oor hom gestel is soos ouers, onderwysers
en offisiere.

4 'n Voortrekker moet nie lelike woorde of woorde uit ander tale tussenin gebruik wanneer hy
Afrikaans praat nie.  Gebruik alle tale suiwer.

5 'n Voortrekker moet luister na die verhale van sy volk se verlede, die mooi dinge daarin onthou en
die goeie voorbeelde volg.

6 'n Voortrekker is lief vir die diere en plante en beskadig nie die natuur nie.

7 'n Voortrekker is lief vir ons mooi land en is trots daarop.

8 'n Voortrekker kan die regte rigting aanwys.  (fisies en geestelik)

9 'n Voortrekker is wakker en bewus van wat om hom aangaan en is voorbereid om in enige
omstandigheid op te tree.

10 'n Voortrekker help ander sonder om aangesê te word.

5 VOORTREKKERDRAG EN KLEURSTELSEL

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie groepsgebondenheid deur middel van drag te laat ervaar.

2. Om by die Penkop en Drawwertjie ‘n trots vir die drag van die Beweging te kweek.

3. Om die Penkop en Drawwertjie die begrip van die sinvolle gebruik van kleur vir uitkenning aan te leer.

INHOUD

1. Voortrekkerdrag

2. Kleurstelsel

______________________________________________________

5.1 VOORTREKKERDRAG

 Moedig, deur u voorbeeld, die kinders aan om met elke byeenkoms minstens hulle aktiewe
drag aan te trek.

 Maak by elke byeenkoms seker dat u en u span volgens voorskrif geklee is.

 Skep geleenthede vir die dra van formele drag.
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 Kontroleer gereeld of die kentekens op die erkenningsbaadjies korrek aangewerk is.

5.2 KLEURSTELSEL

AGTERGROND  INLIGTING VIR  DIE OFFISIER

In Die Voortrekkers gebruik ons 'n kleurkode as uitkenningshulpmiddel.  Die kleure het 'n bepaalde volgorde
sodat, wanneer jy die kleure se rympie ken, kan jy self diensjare, toekennings, range en graadwiele uitwerk.

Die kleurvolgorde is:

1.  Oranje 2.  Groen 3.  Blou 4.  Rooi 5.  Silwer 6.  Goud

1. Die graadwielboekies en die offisiere se handleidings volg bogenoemde kleurpatroon en daarmee
saam die graadwiele wat die kinders ontvang na voltooiing van die werk in die boek.

2. So ook die skeie en jukke wat die lede vir getroue bywoning ontvang.

3. Die rangkentekens van die Penkoppe en Drawwertjies is oranje terwyl die Verkenners se
rangkentekens groen is.

4. Die rangkentekens van die offisiere volg dieselfde patroon.

 Veldkornet en adjudante se kompasse is groen.

 Kommandodagbestuur se kompasse is blou.

 Oorddagbestuur se kompasse is rooi.

 Gebiedsdagbestuur dra silwer wiele.

 Hoofdagbestuur dra goue fakkels.

Maak seker dat die kentekens wat die kind die vorige jaar ontvang het, wel op sy erkenningsbaadjie korrek
aangewerk is. ‘n Skets van die erkenningsbaadjie is in die werkboek.

Aan die einde van hierdie jaar sal die kinders wat nou die derde jaar in die Voortrekkers is, ‘n blou graadwiel
en ‘n blou skei ontvang.

Die kind wat egter pas aangesluit het, ontvang wel ‘n blou graadwiel, maar hulle ontvang skeie volgens hulle
diensjare.

Wanneer die blou skei opgewerk word moet die vorige skei verwyder word.  Slegs een skei word op die
erkenningsbaadjie gedra.

Die vorige jaar se graadwiel word NIE verwyder nie.  Die nuwe graadwiel word net op die korrekte plek
bygevoeg.
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6 SANG

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie die genot van saamsing te laat ervaar.

2. Om by die Penkop en Drawwertjie‘n gevoel van samehorigheid te laat ontwikkel.

3. Om aan die Penkop en Drawwertjie gesagsaanvaarding en selfdissipline te leer.

INHOUD

1. Algemene nut vir sang.

2. Wenke vir die offisier.

3. Liedjies vir graad 3.

______________________________________________________

6.1 ALGEMENE NUT VIR SANG

Sang kan gebruik word:

 Om atmosfeer te skep.

 Om te dien as oorgang tussen twee aktiwiteite.

 As afwisseling te dien as die groep se aandag begin dwaal.

 As ‘n uitlaatklep vir “besige” kinders te dien.

 As ‘n hulpmiddel tot vaslegging van teorie te dien.

 Om gees te bou.

 Om informele leierskap te ontwikkel en uit te bou.

 Om lewenswaarhede oor te dra.

6.2 WENKE VIR DIE OFFISIER

1. Dit word sterk aanbeveel dat elke kind ‘n hardebladboek aanskaf waarin elke jaar se liedjies geplak
word.

2. Die liedjies moet pas by die kind se begripsvermoë en waar  moontlik, aansluiting vind by die werk
wat hulle behandel.

3. Sang kan gebruik word om die spanbyeenkoms mee te begin, af te sluit of as afwisseling tussen die
werksaamhede van die dag.

4. As dit moeilik is om die groep aan die sing te kry of op die noot te hou, maak gebruik van ‘n CD- of
bandspeler om die musiek te speel terwyl gesing word.  Daar kan selfs saam met die sanger gesing
word.

5. Dink aan liedjies soos die wat Carika Keuzenkamp en andere sing.

6. Kitaar of klavierbegeleiding kan ook gebruik word.

7. Wissel die sang af met beweging.  Byvoorbeeld: sit soms vir ‘n liedjie, staan die volgende keer, haak
bymekaar in, huppel of wieg heen en weer of klap op maat van die musiek. Maak dit ‘n heerlike
ervaring vir die groep.

8. Sang is belangrik tydens kampe en selfs ook terwyl die groep in ‘n bus of motor ry.

9. Maak voorsiening vir sang tydens die weeklikse spanbyeenkomste al is dit net vir 5 minute.
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6.3 LIEDJIES VIR GRAAD DRIE

Gedurende dié jaar moet minstens vyf liedjies aangeleer word.

een geestelik,

drie populêre Afrikaanse liedjies en

een bekende wysie neem en eie woorde maak.

AANBIEDING

1. Gebruik sang tussen ander aktiwiteite sodat dit steeds vir die kinders lekker bly.

2. Sang is belangrik by kampe en selfs ook terwyl die groep in ‘n bus of motor ry.

3. Al die liedjies se woorde word in die hardeblad “sangbundel” geplak.

7 SPELE

DOEL

1. Om by die Penkop en Drawwertjie ‘n gevoel van samehorigheid te laat ontwikkel.

2. Om aan die Penkop en Drawwertjie gesagsaanvaarding en selfdissipline te leer.

3. Om die Penkop en Drawwertjie die genot van prestasie en saamspeel te laat ervaar.

INHOUD

1. Algemene nut vir spele.

2. Wenke vir die offisier.

3. Oorsprong van tradisionele spele.

4. Verskeidenheid van tradisionele spele.

5. Spele vir graad 3.

______________________________________________________

7.1 ALGEMENE NUT VIR SPELE

Spele kan gebruik word:

 Om groepsgees te skep.

 Om te dien as oorgang tussen twee aktiwiteite.

 As afwisseling wanneer die groep se aandag begin dwaal.

 ‘n Uitlaatklep vir “besige” kinders.

 As ‘n hulpmiddel tot vaslegging van teorie.

 Om informele leierskap te ontwikkel en uit te bou.

7.2 WENKE VIR DIE OFFISIER

1. Enige bordspel kan nuttig omgeskakel word vir Voortrekkerwerk.

2. Onthou dat bordspele binneshuis gebruik kan word wanneer die weer byvoorbeeld sleg is.

3. Maak voorsiening om te speel tydens die weeklikse spanbyeenkomste.

4. Gebruik spele tussen ander aktiwiteite sodat dit steeds vir die kinders lekker bly.
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7.3 DIE  OORSPRONG  VAN TRADISIONELE  SPELE

Tradisie is dit wat van geslag tot geslag mondelings of in geskrifte oorgedra word en dan deur die jong
geslag nagevolg word.  Tradisie bly gewoonlik binne 'n spesifieke groep wat dit koester.  Kinders het deur al
die geslagte heen gespeel.  Deur die jare het die speletjies gaandeweg verander van vroeër se tuisgemaakte
speelgoed tot vandag se video- en rekenaarspeletjies.

7.4 VERSKEIDENHEID  VAN TRADISIONELE  SPELE

Daar is egter 'n verskeidenheid speletjies wat deur die jare kinders se verbeelding aangegryp het.  Vandag se
kinders ken min speletjies omdat hulle tyd deur so baie ander dinge in beslag geneem word en omdat hulle
nie meer speel nie.

Hier is 'n wonderlike geleentheid om die tradisie van spele aan die jeug oor te dra.  Die speletjies kan oor 'n
aantal weke by die spanbyeenkomste ingepas word wat vir heelwat pret sal sorg.  By die museum kan vir
hulp aangeklop word.  Sommige van hulle het boekies wat handel oor die tradisies soos spele, kossoorte of
gebruike.

Omdat speelgoed nie so vryelik soos vandag beskikbaar was nie, het die speletjies ontstaan uit dit wat wel
beskikbaar was byvoorbeeld:

Skei, waar skeie van die waens gebruik is.

Blikbord, omdat ander borde maklik breek.

Die meeste spele het geen, min of baie eenvoudige apparaat nodig.

7.5 SPELE VIR GRAAD DRIE

Speel nog drie van die tradisionele spele soos in die werkboek genoem.

AANBIEDING

1. Maak by spanbyeenkomste geleentheid om te speel.

2. Leer geleidelik ook die kind hoe om “verloor” te hanteer.

3. Behandel die teoretiese gedeelte tydens 'n byeenkoms.

4. Die aanleer van die speletjies kan oor die hele jaar versprei word.  Beplan u dagprogram so dat daar
tyd vir spele ingeruim word.

5. Die opvoedkundige waarde van spele moet nie uit die oog verloor word nie.  Dink maar aan aspekte
soos:

Die argumente wat oor reëls kan ontstaan.

Die drama oor wen en verloor.

Die onbetrokke spanlid wat u kan betrek of die oorgretige spanlid wat alles wil doen.

Hanteer probleme wat voorkom dadelik terwyl daar gespeel word.

6. Boeke wat handel oor tradisionele spele is by die depot beskikbaar.

SPELETJIES  VAN  A - Z
Versamel deur Anna M. de Jager

Kom ons speel Tradisioneel
M. Saayman

E. Myburg
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EK  AS  AFRIKANER

1 KINDERHELDE

DOEL

Om die Penkop en Drawwertjie bekend te stel aan die kinderhelde Helena Lotrie en Japie Greyling.

INHOUD

1. Helena Lotrie.

2. Japie Greyling.

_________________________________________________________

1.1 HELENA LOTRIE

Op Sondag 8 Julie 1888 was 'n geselskap Boere onder leiding van meneer Piet Grobler, gesant van die ZAR,
op pad terug vanaf die Matabele-opperhoof, Lobengula.  Onder die geselskap was die sestienjarige Helena en
haar pa, Frans Lotrie.

Op hul terugreis vanaf Lobengula, is die geselskap se vier waens deur 'n groep Batswana’s aangeval en Piet
Grobler is dodelik gewond.  Lotrie en sy seun het ligter wonde opgedoen en Helena Lotrie het haar as heldin
onderskei.  Volgens die weergawe van die gebeure soos deur Staatspresident C R Swart neergeskryf, het
Helena tussen die twee gewondes (haar pa en Piet Grobler) en hulle aanvallers, gaan staan.  Sy het haar rok
wyd uitgesprei sodat die aanvallers nie die gewonde mans kon sien nie en haar pa en hulle leier beskerm
sonder enige gedagte aan haar eie veiligheid.  Volgens dié weergawe van die gebeure het sy naderhand haar
pa se geweer gebruik en die verdere stormloop vreesloos afgeweer.  Drie maal is sy deur haar rok geskiet en
koeëls het by haar kop verby gegons.  Alhoewel die ander lede van die geselskap geskree het dat sy moes
platval, het sy aanhou skiet totdat die ander Boere kans gekry het om by hulle gewere te kom.

Na afloop van die skermutseling en nadat die aanvallers op die vlug geslaan het, het Helena en haar broertjie
33 gewere wat deur die vlugtendes agtergelaat is, bymekaar gemaak.  Mev. Grobler wou Helena na haar man
se dood aanneem, maar sy het gesê dat sy "wild groot geword" het en nie in Pretoria wou gaan woon nie.

1.2 JAPIE GREYLING

Japie Greyling se vader, Barend Christiaan Greyling was een van die eerste blankes wat hulle permanent aan
die Vaalrivier gevestig het.  Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog (1899 - 1902) is hy as kommandant
van die distrik Boshof aangestel.

'n Engelse kommando se laer, onder aanvoering van 'n kaptein Seeley, was ongeveer 48 kilometer vanaf die
plaas waar Japie en sy ma en susters gewoon het.  'n Spioen het aan die Engelse vertel dat daar dié nag 'n
Boerekommando op die plaas was.  Kaptein Seeley en twintig uitgesoekte gewapende Engelse soldate is toe
daarheen.  Hulle het in groepe verdeel om die Boere te omsingel en vas te keer.  Die boere het hulle egter
gesien en skoon onder hulle uitgejaag.

Kaptein Seeley is na die plaas toe en het die elfjarige Japie Greyling met behulp van die spioen ondervra.
Japie het ferm geantwoord dat hy nie sou sê waar die Boerekommando is nie!  Kaptein Seeley wou die
inligting hê en toe dit duidelik word dat Japie nie gaan praat nie, het hy hom teen 'n muur laat staan.  Ses
soldate het op die grond gekniel, hulle gewere gelaai en reguit na Japie gemik.  Japie se moeder en susters in
die huis kon sien en hoor wat gebeur.  Die Offisier het Japie weer gevra waar die Boerekommando was en
Japie het besef dat hy doodgeskiet sou word as hy nie antwoord nie.  Sonder om te weifel het hy weer
herhaal dat hy nie die Boere sou verraai nie.  Die Offisier het sy soldate opdrag gegee om hulle gewere
gereed te kry, maar Japie het steeds geweier om te antwoord.  Die Engelse Offisier en sy manskappe was
verbyster en die troepe het hulle gewere laat sak.  Die Offisier het na Japie geloop en sy hand geskud.  Vir
sulke dapperheid het selfs die vyand respek!
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AANBIEDING

1. Moenie die twee verhale lees nie, maar vertel dit soos 'n storie.  Dit kan as ‘n vervolgverhaal tydens
spanbyeenkomste vertel word.  'n Hele byeenkoms hoef nie vir die twee stories afgestaan te word nie
maar kan deel vorm van 'n byeenkoms waar ook ander sake hanteer word.

2. Handskoenpoppe kan gebruik word.

3. Die span kan die gebeure rolspeel.

4. 'n Ouer span kan die twee stukkies voor 'n videokamera opvoer en die video kan dan vir die span
teruggespeel word.

5. Laat die spanlede die vrae in die werkboek beantwoord.

Helena Lotrie kon ook goed skiet.  Nadat sy die gewonde mans met haar voorskoot beskerm het, het sy die
aanvallers met die geweer verdryf.  Dié beeld van Helena Lotrie is deel van die Kindermonument in

Bloemfontein.
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2 ONS TAAL

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie bekend te stel aan die geskiedenis van sy moedertaal.

2. Om by die Penkop en Drawwertjie 'n liefde en trots vir sy taal aan te leer.

INHOUD

1. Die ontstaan van Afrikaans.

2. Stamlande van Afrikaans.

3. Taalmonument.

_________________________________________________________

2.1 DIE  ONTSTAAN  VAN AFRIKAANS

Ons taal het hier in Suid-Afrika sy ontstaan gehad.  "Afrikaans is die enigste taal wat nie klaargemaak van
oorsee gekom het nie" (C J Langenhoven).

2.2 STAMLANDE  VAN AFRIKAANS

Nederlands, Duits, Frans en Engels het die grootste invloed op die ontstaan van Afrikaans gehad.  Tale soos
dié van die Hottentotte en die Maleiers aan die Kaap, het ook invloed op Afrikaans gehad.

As ons sê die tale het 'n invloed op Afrikaans gehad, bedoel ons dat daar sekere woorde uit dié tale
oorgeneem is.

Ons volksplanter, Jan van Riebeeck en sy volgelinge het almal Nederlands gepraat.  Later het Duitsers en
Franse hulle in die Kaap kom vestig.  Die mense het baie min met hulle geboortelande te doen gekry en moes
maar mekaar se taal aanleer om mekaar te kon verstaan.  Sodoende het die mense van mekaar se woorde
begin gebruik.  Sulke woorde noem ons vandag erfgoed of ook leengoed.  Daar is ook woorde wat ons self
gemaak het en wat ons eiegoed noem.  Geleidelik het die taal wat hier gepraat is ‘n eie patroon ontwikkel.
Dit was die geboorte van Afrikaans as volwaardige taal.

Erfgoed

Erfgoed is woorde wat ons van 'n ander taal geërf het en vandag nog so gebruik.

Voorbeelde is die volgende:

 Uit Engels: kamp, straat, kar, peer, pilaar, pleister, plant

 Uit Frans: kampioen, affêre, genie, koerant

 Uit Duits: mond, hond, ouma

Leengoed

Leengoed is woorde wat net so uit ander tale oorgeneem is sonder om selfs 'n ander betekenis daaraan te heg.

Voorbeelde hiervan is die volgende:

 Uit Engels:  tennis, whisky, rugby.

 Uit Frans:  décor, restaurant, garage.

 Uit Hottentots:  boegoe, dagga, kambro.

 Uit Maleis:  piesang, mandjie.
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Eiegoed

Eiegoed is woorde wat gemaak is om dinge beskrywende name te gee.

Voorbeelde hiervan is die volgende:

 Plante en diere:  katstert, agtdaegeneesbossie, kreupelhout, haak-en-steek, varkoor, bobbejaankers,
boesmankers, vlakhaas, piet-my-vrou, neushoringvoël, bontbok.

 Huisgoed:  verekombers, mielieblaarmatras, moskonfyt, plant suurdeeg.

 Ander begrippe:, vlieënde jig, blindemol.

2.3 TAALMONUMENT

Die taalmonument is opgerig ter ere van die Afrikaanse taal op Paarlberg naby die Paarl en onthul op 10
Oktober 1975.

AANBIEDING

1. U moet wyer lees oor die ontstaan van Afrikaans.  Die inligting in hierdie handleiding is onvoldoende.

2. Probeer om die inligting in die vorm van ‘n storie oor te dra.

3. Vra die kinders om nog leenwoorde, erfwoorde en eiewoorde te versamel.

4. Werk almal saam om ‘n gediggie te maak, maar gee die meer kreatiewe kind ook die geleentheid om sy
eie gedig te maak.

5. Lees ook ‘n Afrikaanse storie aan die span voor.  ‘n Oorslaap of spankamp is ‘n heerlike tyd daarvoor.

6. Let voortdurend op die spanlede en u eie taalgebruik.

7. Verwys na die skets van die taalmonument en vertel waar dit opgerig is.

8. Laat die kind die vrae in die werkboek beantwoord.

Voorbeeld van voorleesboeke:

Jabulies van PJ Schoeman

Uit oerwoud en vlakte van Sangiro
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EK  AS  LANDSBURGER

1 DIE GESKIEDENIS  VAN  ONS VOLK  EN LAND

DOEL

Om die Penkop en Drawwertjie bekend te stel aan die beginsel van Vryburgerskap tydens die vroeë besetting
aan die Kaap.

INHOUD

1. Die Vryburgers.

2. Die Kasteel in Kaapstad.

_________________________________________________________

1.1 DIE VRYBURGERS

Die Vryburgers is die eerste blankes wat hulle permanent in Suid-Afrika gevestig en die land as vaderland
vir hulle en hulle nageslag aanvaar het.

Jan van Riebeeck het reeds in 1652 toe hy die Liesbeeckrivier besoek het, gevoel dat boere met vrug daar
sou kon werk. Toe die Here XVII, dit is die mense wat die Kaap vanuit Holland bestuur het, in 1654 vir Jan
van Riebeeck gevra het of hy dink dat ‘n nuwe Hollandse kolonie in die Kaap begin kan word, het hy
aanbeveel dat hulle getroude persone moet stuur om daar te kom woon.

Hy het aan party van die regeringswerkers, wat amptenare genoem is, "vrybriewe" gegee.  Dit beteken dat
hulle nie meer vir die regering, die VOC (Verenigde Oos Indiese Kompanjie) gewerk het nie, maar hulle kon
gaan boer.  Eers kon elke "vryburger" soveel grond kry as wat hy kon bewerk, maar spoedig is dit verander
en kon elkeen net elf en 'n halwe hektaar kry.  Die Vryburgers is aangemoedig om hulle eie vee aan te hou en
nie meer vir die VOC te boer nie.

Die eerste nege Vryburgers het, toe hulle eers goed gevestig was, die Kaap nie meer as tydelik gesien nie,
maar het Suid-Afrika as hul vaderland aangeneem.  Meer vrybriewe is uitgereik en hoewel die meeste
Vryburgers geboer het, was daar ook messelaars, wildjagters, houtkappers en vissers.  Van die Vryburgers
het weer amptenare geword, maar binne die eerste vyf jaar was daar 'n toename tot ongeveer sestig
Vryburgers.  Bekende vanne soos Botma, Claassen, Cloete, Louw, Mostert, Van der Merwe, Visagie, Visser
en Van der Westhuijsen het toe reeds voorgekom.

Die Vryburgers kon nog steeds nie genoeg kos produseer om vir al die mense in die Kaap en die matrose op
die skepe wat daar aangedoen het, van kos te voorsien nie.  Immigrasie en kolonialisasie is deur die regering
aangemoedig.  Dit beteken die ontstaan van ‘n nuwe land.  Simon van der Stel wat na Jan van Riebeeck die
goewerneur was, was baie geesdriftig om ‘n groter deel van die Kaap te laat bewoon.  In 1678 het die
Vryburgers hulle in Hottentots-Holland en langs die Eersterivier gevestig.  'n Jaar later is Stellenbosch
aangelê.

Teen die einde van die agtiende eeu was dit duidelik dat ‘n nuwe volk – die Afrikaner, aan die suidpunt van
Afrika gevestig was.  Hulle het 'n sterk eie volkspersoonlikheid gehad en 'n eie spreektaal ontwikkel, naamlik
Afrikaans!

AANBIEDING

1. Lees die gedeelte oor die Vryburgers deur, bekom verdere inligting as agtergrond en vertel die verhaal
aan die span.

2. Wees kreatief en maak speletjies soos “Tien Vryburgertjies soek werk” met die inligting.
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1.2 GEDENKWAARDIGE  PLEK - DIE KASTEEL IN KAAPSTAD

Jan van Riebeeck het onmiddellik na sy aankoms aan die Kaap in 1652 'n fort begin bou.  Hierdie fort was
van sooie en het nie voldoende beskerming gebied teen aanvalle wat vanaf die see of binneland geloods is
nie.

In 1664 was daar 'n nuwe bedreiging van die kant van Nederland se handelsvyand, Brittanje.  Die VOC het
besluit om die fort te vervang met 'n nuwe een wat effektief sou wees om ook aanvalle van Britse kant te
weerstaan.

Die plek vir die "Kasteel" is deur die destydse kommissaris, Isbrand Goske, ongeveer 223 meter oos van die
eerste fort bepaal.

Slawe het die boumateriaal soos klip, kalk van skulpe van Robbeneiland en hout van Houtbaai
bymekaargebring.  Die werklike bouwerk is deur soldate en gevangenes verrig.

Die vyf bastions of punte is na die titels van die Prins van Oranje genoem, naamlik Buren,
Katzenellenbogen, Nassau, Oranje en Leerdam.  Die oorspronklike klok wat in 1697 in Amsterdam gegiet is,
hang vandag nog in die kloktoring bokant die ingang.  'n Twaalf meter hoë muur wat as die "Kat" bekend
staan, verbind die Katzenellenbogenbastion en die middelpunt tussen die Oranje- en Leerdambastions.
Geboue is teenaan hierdie muur in die binneplaas van die Kasteel opgerig.  Twee bekende kunstenaars, die
beeldhouer Anreith en die argitek Thibault het nou saamgewerk aan die balkon met sy pragtige houtwerk en
aan die pilare voor die ingang tot die goewerneur se woning binne die Kasteel.  Die Kasteel het ook sy eie
waterput wat tans nog bestaan.

Daar is gou besef dat die Kasteel nie van Duiwelspiek se kant voldoende beskerming bied nie en bykomende
vestings is opgerig.

Die Kasteel was die hoofkwartier van die VOC aan die Kaap.  Dit was ook die amptelike woning van die
goewerneur.  In 1917 is die kasteel aan die Unie van Suid-Afrika se verdedigingsmag oorhandig.

Die kasteel is die oudste historiese gebou in Suid-Afrika.

AANBIEDING

1. Vertel die verhaal van die Kasteel.

2. Die spanlede kan die Kasteel bou met sand, klei, papierpulp, karton of enige ander materiaal aan die
hand van die illustrasie in die werkboek.

3. 'n Besoek aan die Kasteel, waar dit enigsins moontlik is, sal baie waardevol wees.
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2 DIE NASIONALE LIED

DOEL

1. Om die Penkop en Drawwertjie te lei tot die korrekte optrede tydens die sing van die Nasionale lied.

2. Om die Nasionale lied aan te leer.

INHOUD

1. Woorde van die Nasionale lied.

2. Geleenthede waartydens die Nasionale lied gesing word.

3. Korrekte optrede tydens die aanhoor en sing van die Nasionale lied.

_________________________________________________________

2.1 DIE NASIONALE LIED

Nasionale lied van Suid-Afrika

Die nasionale lied van Suid-Afrika bestaan tans uit gedeeltes van twee verskillende liedere wat in vier van
die landstale gesing word.  Hierdie twee liedere is Die Stem van Suid-Afrika wat deur C J Langenhoven
geskryf is en Nkosi sikilel i Afrika wat deur Enoch Sontongo geskryf is.

Nkosi Sikelel' i Afrika
Malupha kanyisw' uphondo lwayo

Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, thina lusapholwayo

Morena boloka setjhaba saheso
ofedise dintwa lematshwenyeho

O se boloke, O se boloke,
Setjhaba sa heso

Setjhaba sa, South Afrika,
South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
uit die diepte van ons see,

oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee

Sounds the call to come together
and united we shall stand,

Let us live and strive for freedom in South Africa our Land

Die Nasionale lied van Namibië
Namibia, land of the brave.
Freedom fight we have won.

Glory to their bravery
whose blood waters our freedom.
We shall give our love and loyalty

together in unity.
Beloved land
of savannahs

hold high the banner of liberty.
Namibia, our country,

Namibia, motherland, we love thee.
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2.2 GELEENTHEDE  WAARTYDENS  DIE NASIONALE LIED  GESING  WORD

Die lied word slegs gesing by geleenthede wat dit waardig is, te midde van eerbiedige aandag deur elke mens
teenwoordig.

Die lied kan deur die Voortrekkers tydens die volgende geleenthede gesing word:

 Tydens vlagseremonies.

 By volksfeeste.

 By Voortrekkerbyeenkomste.

2.3 KORREKTE  OPTREDE  TYDENS  DIE  AANHOOR EN  SING  VAN DIE NASIONALE LIED

1. Wanneer Voortrekkers teenwoordig is waar die Nasionale lied gesing word, salueer die persoon in bevel
of van hoogste rang solank as die lied gesing word.  As blyk van eerbied, sing hierdie persoon nie saam
solank as wat hy salueer nie.

2. As ‘n ander land se Nasionale lied gesing of gespeel word, staan ons stil en luister met respek.  Ons
verwag dieselfde van hulle as ons Nasionale lied gespeel word.  Niemand hoef te salueer nie.

3. Wanneer die Nasionale lied deel van ‘n item op ‘n program is, word daar nie op aandag gestaan of
gesalueer nie.

AANBIEDING

1. Laat die span die woorde van die lied aanleer (Die woorde verskyn ook in die werkboek).

2. Maak seker dat hulle elke woord reg hoor en reg uitspreek.

3. Laat die span die lied ook by spanbyeenkomste sing en let op na elkeen se houding.  Gee aan elkeen
geleentheid om die saluut te neem as dit in spanverband gesing word.

4. Die Stem van Suid-Afrika verskyn in die werkboek.  Verduidelik aan die kinders dat dit nou ‘n
kultuurlied is.


