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Elke dag maak ons spore
Nuwe spore

Voortrekkerspore

Voorwoord
Vanjaar	het	die	Voortrekkers	85	jaar	se	spore	gevier.	tagtig	jaar	gelede,	 in	
1936,	het	die	eerste	Hou Koers	die	lig	gesien.	aanvanklik	was	die	Hou Koers	
bedoel	as	 ’n	kwartaalblad	vir	die	Voortrekkeroffisiere	van	kaapland,	maar	
sedert	1939	 is	dit	nasionaal	versprei	as	 ’n	kwartaallikse	opleidingsblad	vir	
Voortrekkeroffisiere.	dit	was	 te	 danke	 aan	die	 persone	 soos	 japie	heese,	
oom	Vossie,	nig	sterretjie	en	thys	Greeff	wat	die	Hou Koers-blad	ontwikkel	
het	tot	’n	trotse	tradisie.	die	Hou Koers-jaarblad	bou	jaarliks	steeds	voort	op	
die	trotse	tradisie.	

die	 jaarblad,	met	 die	 feestema:	 Trap nuwe spore,	 	 gee	 nie	 net	 ’n	 oorsig	
oor	 die	 Voortrekkerspore	 van	 die	 afgelope	 feesjaar	 nie,	maar	 kyk	 verder	
terug	tot	waar	die	droom	van	 ’n	eie	afrikaanse	 jeugbeweging	 in	1913	die	
eerste	 keer	 begin	 het.	 daar	 is	 heeltemal	 te	 min	 spasie	 om	 erkenning	 te	
gee	 aan	 die	 letterlik	 duisende	 Voortrekkers	 wat	 oor	 dekades	 diep	 spore	
getrap	het.	enkele	van	ons	Voortrekkerlegendes	se	spore	word	wel	uitgelig.	
nie	 omdat	 hulle	 spore	 dieper	 of	 belangriker	 as	 ander	 s’n	 is	 	 is	 nie,	maar	
omdat	ons	so	vinnig	vergeet.	dit	is	belangrik	om,	in	die	woorde	van	laurika	
rauch,		onthou	om	te	onthou.	die	opteken	van	die	Voortrekkergeskiedenis	
het	 my	 weer	 laat	 onthou	 hoeveel	 inligting	 nog	 ontbreek.	 hoe	 min	 ons	
op	 rekord	 het.	 hoeveel	 navorsings-	 en	 versamelwerk	 daar	 nog	 is	 om	 te	
doen.	hiervoor	 is	elkeen	se	hulp	nodig.	oor	vyftien	kort	 jare,	wat	 soos	 ’n	
oogwink	 verbyvlieg,	 vier	 die	 Voortrekkers	 ons	 eeufees.	 die	 ideaal	 is	 om	
dan	’n	volledige	Voortrekkergeskiedenis	die	lig	te	laat	sien	wat	genoegsaam	
erkenning	gee	aan	elke	 legende	wat	 in	die	Voortrekkers	spore	getrap	het.	
daarmee	 saam	moet	 die	 boustories	 vertel	 word	 van	 gebiede,	 kampe	 en	
Voortrekkerkommando’s.	

’n	Groot	dankie	aan	die	Hou Koers-redaksie.	aan	sinta	robbertse	en	Chrisna	
nel	wat	vir	die	soveelste	jaar	al	hulle	ander	werk	agterweë	laat	om	inligting	
te	versamel,	te	proeflees	en	na	die	tyd	die	jaarblad	te	versprei.	dankie	aan	
johan	janse	van	Vuuren	wat	die	foto’s	versamel	en	versorg	het.	

danie	langner
redakteur
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’N MODERNE VOORTREKKER SE MANIFES 
VIR DIE TRAP VAN NUWE SPORE

ek	trap	nuwe	spore	met
visie,

wilskrag,
verbeelding.

deur	onderskeidende	denke,	
moed

en	diensbaarheid,
hou	ek	koers	deur

uitdagings	te	aanvaar	
en	nuwe	geleenthede

te	skep	
om	my	geloof	in	jesus,	

sy	woord,
my	taal	

en	kultuur	
met	trots
te	bevestig,
uit	te	leef

en	te	laat	groei.

ek	eer	my	voorgangers	se	spore	vir
wat	hulle	bereik	het,	

en	vir	die	betekenis	wat	hulle	gevestig	het.

op	my	pad	sal	ek	
ontdek,
ontgin,
bou	

en	handhaaf
tot	voorspoed	van
my	gemeenskap,	

my	land,	
my	medelandgenote
en	my	kontinent.
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die	afgelope	maande	het	die	Voortrekkers	sonder	twyfel	nuwe	spore	getrap.	

ons	 fees	 het	 op	 ’n	 baie	 koue	 wintersoggend	 by	 kerkenberg	 begin	 met	 die	
trek	 van	 vier	 kakebeenwaens	 oor	 retiefpas.	 die	 koue	 wind	 het	 deur	 ons	
Voortrekkerbaadjies	 gesny,	 maar	 die	 skoonheid	 van	 die	 sneeubedekte	
drakensberge	het	herinner	aan	eitemal	se	woorde	in	die	“lied	van	jong	suid-
afrika”:	“waar	songloed	en	glorie	die	berge	oor	hulle	fronsende	voorhoof	streel;	
waar	 ruisende	wind	 oor	 die	 vlaktes	met	 grassaad	 kerjakker	 en	 speel.”	 	 piet	
retief	het	in	oktober	1837,	op	pad	na	koning	dingaan	om	te	gaan	onderhandel	
vir	 grond,	 op	 dieselfde	 plek	 met	 vier	 waens	 oor	 die	 drakensberge	 getrek.	
op	 14	 november	 het	 die	 eerste	 Voortrekkerwaens	 oor	 dieselfde	 pas	 natal	
binnegetrek.	ons	trek	oor	die	berg	was	die	grootste	trek	sedert	die	Groot	trek.	
anders	as	die	Groot	trek	was	ons	waens	nie	deur	stewige	trekosse	nie,	maar	
deur	Voortrekkers	afgesleep.	 	die	drakensberge	 is	hoog	en	die	pas	gevaarlik,	
maar	Voortrekkers	van	kaapstad	tot	komatipoortkom	het	kom	help	trek.	op	die	
hange	van	die	drakensberge	het	ons	gesien	hulle	kan.	ons	Voortrekkers		het	
murg	in	hulle	pype	en	yster	in	hulle	bloed.

elke	fees	was	’n	nuwe	hoogtepunt:	

•	 die	noord-kaap	met	 ’n	pragtige	presidentsverkenneroorhandiging	 in	
kimberley	en	die	onthulling	van	’n	feesmonument	op	bodemvas.

•	 die	namibiese	 feeskamp	by	myl	4	met	meer	as	500	mense	wat	die	
eerste	jak	de	priester-vertoning	in	swakopmund	bygewoon	het.	

•	 die	erediens	in	die	George	moedergemeente	met	die	pragtige	proteas	
uit	riversdal.	

•	 die	piekniek	aan	die	voet	van	die	taalmonument	met	’n	asemrowende	
uitsig	oor	die	paarlvallei	waar	afrikaans	gebore	is.	

•	 die	getalle	van	die	noord-Vrystaat	Voortrekkers	by	Vegkop	met	hulle	
vrolike	boere-orkes.	

•	 die	hulde	by	die	Vrouemonument	aan	nj	van	der	merwe,	piet	Geyer	
en	Cr	swart	wat	as	jong	kinders	die	konsentrasiekampe	van	die	anglo-
boereoorlog	oorleef	het,	uit	die	na-oorlogse	armoede	opgestaan	het	
en	daarna	die	Voortrekkers	gestig	en	gevorm	het.	

•	 die	Voortrekkers	in	natal	wat	by	bloedrivier	gekonstitueer	het.	

•	 die	meer	 as	 4000	 transvaalse	 Voortrekkers	 wat	 die	 “sporelied”	 op	
monumentkoppie	laat	weergalm	het	tot	die	magaliesberge	antwoord	
gee.	

•	 ’n	 dankdiens	 in	 ’n	 stampvol	 Voortrekkermonument	met	 sang	 en	 ’n	
orkes	wat	die	grootse	ruimte	met	lofnote	gevul	het.	

•	 die	“sporelied”	wat	jak	de	priester	vir	ons	 feesjaar	geskryf	het,	was	
oor	 43	 gemeenskapsradiostasies	 en	 rsG	 gespeel	 en	 is	 ook	 as	 ’n	
musiekvideo	op	kyknet	uitgesaai.

Ons spore lê
ver oor die land
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•	 die	 Voortrekkerspore-dokumentêr	 is	 in	 ons	 verjaarsdagmaand	 op	
kyknet	uitgesaai	met	bekendes	soos	bertha	le	roux,	Chris	Chameleon	
en	jak	de	priester	wat	vertel	van	hulle	positiewe	Voortrekkerervarings.

•	 ’n	spog	kookboek,	Voortrekkers kook,		waarmee	die	Voortrekkers	ons	
koskultuur	en	feeskos	op	kampe	vier.	

•	 in	 tye	 waar	 beelde	 bestorm,	 gebreek,	 verniel	 word,	 het	 ons	 ’n	
Voortrekkerbeeld	by	die	Voortrekkermonument	onthul	wat	erkenning	
gee	aan	ons	Voortrekkerjeug.	’n	beeld	wat	getuig	van	ons	kinders	wat	
met	 hulle	 Voortrekker	 t-hemde	 en	 opgerolde	 denims	 kaalvoet	 die	
toekoms	 tegemoet	hardloop	met	deursettingsvermoë,	 entoesiasme,	
maar	veral	met	toekomshoop.	dit	 is	ontwerp	en	gebou	deur	 ’n	 jong	
namibiese	Voortrekker	en	ook	die	eerste	beeld	van	’n	namibiër	wat	
op	monumentkoppie	onthul	is.

•	 die	 Voortrekkers	 was	 op	 kwêla,	 enuus,	 radiostasies,	 koerante	 en	
internet	nuusblaaie.	Geen	ingeligte	mens	vra	meer	of	daar	Voortrekkers	
is	nie.	hulle	vra	eerder	hoe	kan	ek	betrokke	raak.

die	Voortrekkers	groei	dinamies.	ons	sien	op	papier	dat	die	Voortrekkers	die	
afgelope	tyd	met	14%	gegroei	het.	ons	hoor	by	die	depot	daar	is	in	die	eerste	
ses	maande	van	2016	meer	Voortrekkerdrag	verkoop	as	die	hele	2015.	by	die	
feeste	het	ons	die	dinamika	van	groei	gesien.	die	entoesiasme	van	ons	kinders,	
die	 moeite	 wat	 gedoen	 is	 met	 elke	 fees,	 die	 massa	 mense	 wat	 opgedaag	
het,	getuig	van	trots.	ons	groei	omdat	ons	trots	is	op	wie	ons	is	en	waarvoor	
ons	staan.	ons	is	trots	op	ons	taal	en	kultuur.	trots	op	ons	spore.	trots	is	nie	
selfverheffing	of	hoogmoed	nie,	eerder	 ’n	gesonde	kulturele	selfvertroue	om	
jou	 skouers	 terug	 te	 trek,	 die	wêreld	 vas	 in	 die	 oë	 te	 kyk	 en	 te	 sê:	 ek	 is	 ’n	
Voortrekker!

na	die	feeste	is	die	oorweldigende	indruk	een	van	dankbaarheid.	dankbaarheid		
vir	elke	Voortrekkeroffisier,	ouer,	heemraad	en	Voortrekkervriend.	dankbaarheid	
vir	elke	jeuglid.	dankbaarheid	teenoor	die	here.	ons	beloof	dat	’n	Voortrekker	
die	here	bo	alles	lief	sal	hê.	die	teenoorgestelde	is	eerder	waar.	dit	is	die	here	
wat	ons	bo	alles	lief	het.	met	die	feeste	het	ons	sy	liefde	en	genade	en	seën	
onverdiend	ervaar. 

die	Voortrekkers	is	vandag	’n	groeiende,	moderne,	dinamiese	kultuurorganisasie	
wat	met	selfvertroue	en	diensbaarheid	’n	saakmakende	verskil	maak.	in	kinders	
se	lewens,	maar	ook	in	ons	land	en	gemeenskap.	

ons	het	erkenning	gegee	aan	diegene	wat	voor	ons	Voortrekkerspore	getrap	
het,	maar	ook	vir	onsself	gewys	vandag	se	Voortrekkers	kan	nuwe	spore	trap.	
ons	kan	die	lig	van	ons	fakkel	laat	skyn.	ons	kan	ons	ideale	steeds	verwerklik.	
ons	kan	as	Voortrekkers	diensbaar	met	toekomshoop	leef.	

danie	langner

hoofleier



7

Ons vier ons
vryheid in ons land

NIcO TROmP, Hoofbeskermheer

die	 afgelope	 jaar	 was	 voorwaar	 ’n	 baie	 bedrywige	 en	 suksesvolle	 jaar	 vir	 die	
Voortrekkerbeweging	in	suid-afrika	en	namibië.	

behalwe	 vir	 die	 normale	 Voortrekkerprogramme	 wat	 uitgevoer	 is	 gedurende	
die	 jaar,	 was	 daar	 ook	 die	 hoogtepunte	 van	 die	 85-jarige	 feesvierings	 met	 die	
Voortrekker	Voetspoor	85-projekte.	

die	 tog	 oor	 die	drakensberge	met	 die	 ossewaens,	 op	 die	 spore	 van	 piet	 retief,	
was	 ’n	 treffer	 en	 het	 vlot	 verloop	 ten	 spyte	 van	 die	 risiko’s	 wat	 daar	 was.	 die	
kyknet-televisieprogram	het	onmeetbare	waarde	toegevoeg	tot	die	beeld	van	die	
beweging.	

die	program	oor	die	Voetspore	feesaktiwiteite	het	groot	byval	gevind	op	televisie	
sowel	as	in	die	praktyk.	dit	het	elke	afrikaner	en	Voortrekker	trots	gemaak	op	wie	
en	wat	die	beweging	is	en	waarvoor	dit	staan.	tydens	die	aanbieding	van	die	feeste	
in	die	verskillende	gebiede	het	die	ondersteuning	van	almal	wat	dit	bygewoon	het	
daarvan	getuig.	

sondagoggend	se	kerkdiens	in	die	Voortrekkermonument	was	nie	net	aangrypend	
nie,	maar	ook	 sielsverrykend.	dit	het	opnuut	bevestig	op	watter	 fondament	die	
afrikanervolk	elke	dag	bou	en	staande	bly.	wat	’n	voorreg	om	’n	jeugbeweging	soos	
die	Voortrekkers	te	hê	wat	hierdie	waardes	uitleef	en	voortdra.	

die	vitaliteit	van	die	beweging	wat	ons	almal	aanskou	het,	laat	ons	besef	dat	daar	
Groot	hoop	 is	 vir	 die	 afrikanervolk	 om	 sy	Goddelike	 geroepenheid	 in	 suider-
afrika	en	afrika	ten	volle	na	te	kom.	

die	 afrikanervolk	 is	 beslis	 deur	 sy	 jeug	 besig	 om	 te	 hergroepeer	 om	 sy	 taal	 en	
sy	Christelike	grondslag	met	mening	te	 laat	geld	onder	 leiding	van	’n	passievolle	
leierskorps	in	die	Voortrekkerbeweging.	die	beweging	is	aan	die	groei	en	het	baie	
uitdagings.	laat	ons	dan	almal	saam	staan	om	hierdie	uitdagings	in	die	nuwe	jaar	
die	hoof	te	bied.	

my	gelukwensing	aan	dr.	danie	langner,	die	hoofleier,	en	die	hoofbestuur	van	die	
Voortrekkers	vir	hulle	visionêre	siening	en	leierskap	die	afgelope	jaar.	Voorwaar	’n	
praktiese	demonstrasie	van	hoop	in	’n	verwarde	wêreld.	

ons	 wil	 dan	 ook	 hiermee	 vir	 elke	 Voortrekker	 en	 die	 Voortrekkerleierskap	 ’n	
welverdiende	rustyd,	’n	Geseënde	kersfees	en	Voorspoedige	nuwejaar	toewens.	

mag	 die	 seën	 van	 die	 here	 rus	 op	 die	 Voortrekkerbeweging,	 sy	 leiers	 en	 die	
afrikanervolk	in	afrika.

dit	is	met	’n	warm	en	trotse	gevoel	in	my	hart	dat	ek	die	gebeure	en	ontwikkeling	
van	die	Voortrekkers	die	afgelope	jaar	dopgehou	het.	dit	is	’n	beweging	wat	groei	en	
gedy	ten	spyte	van	’n	klimaat	waar	ons	erfenis	en	kultuur	toenemend	onder	druk	is	

SONjA lOmbARD, Hoofbeskermvrou
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WIllIE ENgElbREchT, Hoofsekretaris

in	suid-afrika.	ons	jeug	word	by	die	Voortrekkers	op	’n	moderne	en	avontuurlustige	
manier	toegerus	met	’n	resep	om	hul	persoonlike	potensiaal	te	verwesenlik,	maar	
ook	om	aan	ons	land	terug	te	gee	in	die	vorm	van	diensbaarheid.	in	’n	wêreld	wat	
gekenmerk	word	deur	selfsugtige	eiegewin	en	’n	sin	van	eiegeregtigheid,	is	dit	tans	
so	skaars	soos	reën.	dit	gee	my	hoop	vir	ons	 leiers	van	môre,	 ten	spyte	van	die	
gebeure	wat	nou	by	universiteitskampusse	landwyd	uitspeel.	op	dié	manier	sal	die	
Voortrekkers	net	van	krag	tot	krag	gaan.	hou	só	koers!

in	 hierdie	 spesiale	 jaar	 van	 die	 Voortrekkers	 se	 85ste	 bestaansjaar	 is	 verskeie	
hoogtepunte	 beleef,	 nie	 net	 met	 die	 feeste	 nie,	 maar	 ook	 op	 administratiewe	
gebied.

die	 nasionale	 komitee:	 organisasie	 is	 verdeel	 in	 verkeie	 taakgroepe	 om	 te	
verseker	 dat	 die	 nasionale	 komitee	 beter	 funksioneer	 en	 sake	 spoediger	
afhandel.	 die	 taakgroepe	 is:	 reg	 en	 reglemente,	 sas	 implementering	 en	
Voortrekkerkommunikasie,	 sas	 tegnies	 en	 programmering,	 dokumentasie,	 en	
argief	en	museums.

in	 die	 jaar	 is	 etlike	 aanpassings	 aan	 die	 sentrale	 administrasie	 stelsel	 gemaak	
om	 te	 verseker	dat	dit	 ’n	beter	diens	aan	die	eindverbruiker	 lewer.	opleiding	 is	
gegee	 aan	 lede	 van	 die	 nk:	 organisasie	 om	 te	 verseker	 dat	 die	 Voortrekkers	
self	programmering	van	die	stelsel	kan	hanteer	en	 in	die	proses	 is	die	nasionale	
webwerf	en	die	sentrale	administrasie	stelsel	ook	verdeel	in	’n	administrasiestelsel	
en	bemarkingswebwerf.	tans	word	daar	steeds	programmeringwysigings	aan	sas	
gemaak	om	die	stelsel	te	vernuwe	en	te	verbeter.

die	 2016-lederegistrasies	 het	 baie	 goed	 verloop	 en	 in	 al	 die	 gebiede	 is	 baie	
positiewe	groei	beleef.	in	kwaZulu-natal	is	baie	goeie	groei	beleef	en	etlike	nuwe	
Voortrekkerkommando’s	is	hier	en	regoor	suid-afrika	gestig.

in	meer	as	32	jaar	as	lid	van	die	Voortrekkers	het	ek	baie	beleef	en	wil	ek	graag	
erkenning	gee	aan	volwassenes	wie	’n	verskil	gemaak	het	in	my	lewe.	as	penkop,	
juffrou	marieta	scholtz.	sy	het	my	geleer	van	maats	en	speel	en	lief	word	vir	die	
Voortrekkers	en	my	kultuur.	later	as	verkenner,	mnr.	pierre	rocher	en	oom	ouboet	
Fouche.	mense	wie	my	 geleer	 het	 van	 diepe	 vriendskapsbande,	 ondersteuning,	
Christelike	 belewenis	 en	 avontuur.	 	 as	 staatmaker	 en	 later	 offisier,	mense	 soos	
tannie	maatjie	 Greyling,	 amanda	 Gouws,	marie	maree,	 liezl	 Cronjé,	 oom	 tom	
dreyer,	oom	josias	swanepoel,	tannie	magdel	rossouw,	tannie	Corrie	scheepers,	
oom	jan	du	plessis,	tannie	thea	steenekamp	en	oom	henk	van	der	spuy.	mense	
wie	my	geleer	het	van	die	goeie	orde	in	die	Voortrekkers,	hoekom	daar	offisiere	is	
en	hoe	ek	’n	verskil	kan	maak.		op	doornkloof	se	gebiedskampe	was	daar	mense	
soos	oom	natie	saaiman,	oom	ian	oertel,	tannie	dawn	rall,	oom	piet	strauss,	oom	
ronnie	en	tannie	mara	theron	en	tannie	nita	en	oom	derick	olivier.		mense	wie	my	
geleer	het	van	ons	natuur,	die	afrikanervolk,	werk	met	die	jeug,	deel	van	my	kennis	
met	die	jeug	en	die	liefde	vir	die	plaas	doornkloof.

nou	in	2016	waar	ons	die	85ste	bestaansjaar	vier	van	hierdie	wonderlike	beweging,	
glo	ek	daar	is	duisende	Voortrekkers	wie	stories	het	soos	ek,	van	mense	wie	’n	verskil	
in	hul	lewens	gemaak	het.	mense	wie	hul	toegewy	het	aan	Voortrekkerkinders	en	
verseker	het	dat	ons	jeug	’n	verskil	maak.	ek	bring	graag	hulde	aan	hierdie	mense	
en	duisende	soos	hulle	wie	die	Voortrekkers	oor	85	jaar	gedien	het	en	steeds	dien.

met	die	aanvang	van	die	feesjaar	het	ons	oor	die	drakensberge	gestap	in	historiese	
spore	en	later	by	kimberley,	George,	swakopmund,	paarl,	Vegkop,	bloemfontein,	
bloedrivier,	 pretoria	 en	 port	 elizabeth	 nuwe	 spore	 getrap	 om	 hierdie	 beweging	
vorentoe	 te	 neem.	 spore	 van	 moed	 en	 durf	 oor	 die	 drakensberge,	 spore	 van	
erfenis	met	die	onthulling	van	die	Voortrekkerkindbeeld,	spore	van	onthou	by	die	
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Vrouemonument,	spore	van	geloof	met	’n	erediens	met	meer	as	4500	mense	in	die	
Voortrekkermonument	en	verskeie	ander	onuitwisbare	spore.	spore	in	kinders	se	
lewens	wie	die	leiers	in	die	volgende	85	jaar	gaan	word.	

soli	deo	Gloria	–	aan	God	alleen	die	eer!

dit	gaan	goed	met	die	Voortrekkers	op	velerlei	 terreine;	dieselfde	kan	ook	gesê	
word	 rondom	 die	 stand	 van	 finansies	 binne	 ons	 wonderlike	 beweging.	 hierdie	
is	 ’n	 feesjaar	met	 feesgeleenthede	 in	 die	 uithoeke	 van	 suid-afrika	 en	 namibië;	
elke	 feeskomitee	doen	sy	bes	om	glansryk	te	wees	en	om	uitnemendheid	uit	 te	
straal	in	die	gemeenskap.	dankie	aan	elke	feeskomitee	wat	dit	ook	met	die	nodige	
grasie	hanteer.	ons	moet	terselfdertyd	ook	ons	feesborg,	Virseker,	bedank	vir	hul	
mildelike	bydrae	tot	die	sukses	van	ons	feesjaar;	dankie	daarvoor	en	dankie	vir	u	
ondersteuning.

die	 onderskeie	 hoofbestuurskomitees	 was	 vanjaar	 hard	 aan	 die	 werk	 en	 is	 die	
grootste	 deel	 van	 die	 hoofbestuurbegroting	 spandeer	 aan	 die	 funksionering	
van	 die	 onderskeie	 komitees,	 asook	 personeeluitgawes	 en	 helaas	 die	 bedryf	
van	 ons	 Voortrekkerdepot.	 Gesonde	 bestuur	 en	 dissipline	 deur	 die	 onderskeie	
adjunkhoofleiers	het	dit	moontlik	gemaak	dat	ons	vanjaar	weer	binne	die	begroting	
alle	 drome	vir	 ’n	merkwaardige	beweging	 kon	uitleef.	nuwe	 lektuur	 is	 gevestig,	
projekte	 geloods	 en	 ander	 afgehandel,	 en	 bowenal	 is	 die	 a	 b	 C	 en	 diensbare	
leierskap	met	passie	volvoer.

die	 ledestatistiek	 toon	 dat	 die	 Voortrekkers	 met	 14%	 gegroei	 het	 vanaf	 die	
vorige	 kongres,	 wat	 beteken	 die	 goeie	 werk	 wat	 gedoen	 word	 binne	 die	
Voortrekkerstrukture	 betaal	 rendement	 en	 die	 diens	 wat	 ons	 lewer	 aan	 ons	
jeuglede,	is	voorwaar	van	hoë	gehalte	wat	verseker	dat	ons	eindproduk	met	elke	
jeuglid	’n	kulturele	belegging	is	in	die	toekoms	van	ons	land.

die	Voortrekkers	(edms)	bpk	is	op	die	vooraand	van	ontwikkelingsprojekte	wat	gaan	
afskop	en	is	die	direksie	baie	opgewonde	om	die	nuwe	fase	van	die	maatskappy	
aan	te	kondig.	inligting	rondom	die	voorgenome	projekte	sal	gekommunikeer	word	
sodra	die	direksie	die	groen	lig	daarvoor	gee.

Geniet	die	feesjaar	85,	maar	onthou,	2017	is	kongresjaar!

hou	koers!

Vanjaar	met	 die	 85ste	 bestaansjaar	 van	die	 Voortrekkers	 en	 die	 feesvieringe	 in	
verskeie	gebiede,	het	mens	weereens	besef	watter	ongelooflike	rol	volwassenes	in	
die	Voortrekkers	speel.	by	elke	feesgeleentheid	is	daar	baie	moeite	gedoen	om	die	
geleentheid	uitnemend	aan	te	bied.	baie	dankie	aan	elke	volwassene	en	ouer	wat	
bygedra	het	om	die	feesjaar	so	besonders	te	maak.

Verskeie	 opleidingsgeleenthede	 vir	 Voortrekkeroffisiere	 is	 in	 die	 verskillende	
gebiede	aangebied.	in	die	Voortrekkers	weet	ons	hoe	belangrik	dit	is	om	volwassenes	
toe	te	rus.	opleiding	is	en	sal	altyd	’n	hoë	prioriteit	in	die	Voortrekkers	wees.	die	
Voortrekkers	streef	daarna	om	kursusse	van	hoogstaande	gehalte	aan	te	bied.	baie	
dankie	 aan	 elke	 kursusorganiseerder	 en	 kursusaanbieder	 wat	 vanjaar	 betrokke	
was	 by	 opleiding	 in	 die	 Voortrekkers.	 die	 Voortrekkers	 is	 ’n	 geakkrediteerde	
opleidingsinstansie.	persone	wat	dit	moeilik	vind	om	opleidingsgeleenthede	by	te	
woon,	kan	van	die	kursusse	aanlyn	doen.

’n	 nuwe	 reeks	 van	 hulpmiddels	 vir	 Voortrekkerspanne	 is	 ontwikkel.	 by	 die	
Voortrekkers	leer	kinders	op	’n	induktiewe	wyse.	hulle	leer	deur	te	ontdek,	waar	

mAURITz mEIRINg, Adjunkhoofleier: Finansies

KARIN STOffbERg, Adjunkhoofleier: Volwassesake
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te	neem,	te	doen,	oplossings	te	vind	en	deur	te	speel.	hoe	meer	sintuie	kinders	
gebruik,	hoe	beter	 is	die	 leerproses.	hierdie	24	verskillende	selfdoenpakkies	dra	
daartoe	by	om	die	leerproses	vir	Voortrekkers	lekker	te	maak.	hierdie	hulpmiddels	
is	beskikbaar	by	die	Voortrekkerdepot	en	ook	by	die	aanlyn	winkel,	www.voriemol.
co.za.

’n	touwerkhandleiding	is	saamgestel	met	al	die	inligting	wat	nodig	is	om	knope	vir	
Voortrekkers	aan	te	bied.	die	knope	word	stap	vir	stap	geïllustreer.	daar	is	ook	’n	
verskeidenheid	van	video’s	wat	wys	hoe	om	die	knope	te	maak.	baie	dankie	aan	
jaco	erwee	van	brandkop-kommando	vir	hierdie	baie	nuttige	hulpmiddel.

’n	 praktiese	 hulpmiddel	 “help,	 my	 span	 werk	 op	 ’n	 slimfoon!	 ’n	 slimgids	 vir	
Voortrekkeroffisiere	om	’n	kompas	te	wees	vir	’n	nuwe	generasie	Voortrekkers	in	
’n	deurmekaar	wêreld”	 is	vir	Voortrekkeroffisiere	saamgestel.	hierdie	gids	bevat	
inligting	om	die	leefwêreld	van	die	Voortrekkerkind	te	verstaan.	praktiese	wenke	
word	gegee	op	werklike	 vrae	en	 situasies	waarmee	Voortrekkeroffisiere	dikwels	
gekonfronteer	 word.	 riglyne	 word	 ook	 gegee	 aan	 Voortrekkeroffisiere	 om	 ’n	
positiewe	verskil	in	kinders	se	lewens	te	maak.	dankie	aan	elke	volwassene	in	die	
Voortrekkers	vir	hulle	bydrae	en	toewyding	om	’n	verskil	in	kinders	se	lewe	te	maak.

ter	 viering	 van	 die	 Voortrekkers	 se	 85ste	 bestaanjaar	 is	 ’n	 resepteboek,	 Die 
Voortrekkers KOOK,	 saamgestel.	 hierdie	 resepte	 is	 versamel	 van	 verskillende	
kampkokke,	regoor	die	land.	die	Voortrekkers	het	’n	ryk	tradisie	van	kosmaak	en	
deel	van	Voortrekkerwees,	is	lekker	eet.	ons	trap	vanjaar	definitief	nuwe	spore	met	
die	eerste	kookboek	wat	deur	die	Voortrekkers	uitgegee	is.	

penkoppe	 en	 drawwertjies	 het	 in	 2016	 letterlik	 en	 figuurlik	 spore	 getrap.	 ’n	
Gedeelte	van	elzabe	young	heyns	se	gedig	“Voetspore	in	my	hart”	lui:

“ek	gee	twee,	drie	tree	om	in	pa	se	voetspore	te	bly,	my	klein	spoortjies	verdwaal	
in	die	groottes	onder	my.	dit	omring,	omvou	myne,	stuur	my	onbewustelik	op	die	
regte	pad.	lei	my	so	in	die	rigting	om	veilig	te	stap.	soos	pa	s’n	die	eerste	afdruk	
vorm,	word	my	pad	makliker	gemaak.	klippe	plat	en	dorings	fyn	getrap	al	die	seer	
weg	wat	my	kon	raak.”

om	 leiding	 te	 gee	 aan	 ander	 mense	 se	 kosbaarste	 besitting,	 is	 ’n	 groot	
verantwoordelikheid	 wat	 met	 integriteit	 aangepak	 moet	 word.	 	 Voetspore	 wat	
deur	jou	leiding	gemaak	is,	is	blywend	in	die	siel	van	die	jeug.

transvaal	 het	 ’n	 baie	 suksesvolle	 Voorslagkamp	 aangebied	 met	 ’n	 rekord	
aantal	 inskrywings	 van	 340	 graad	 7-Voortrekkers.	 elke	 offisier	 wat	 geëvalueer,	
gekoördineer	en	 leiding	geneem	het	by	elke	punt	 is	die	 rede	waarom	transvaal	
Voorslag	 ’n	groot	sukses	was.	die	massa-inlywing	tydens	die	85	 jaar	 fees	was	 ’n	
groot	hoogtepunt	in	transvaal.

in	die	Vrystaat	gaan	dit	goed	met	die	penkoppe	en	drawwertjies.	in	2016	is	daar	
twee	 Gebiedskampe	 vir	 Graad	 4-	 tot	 7-Voortrekkers	 aangebied	 op	 doornkloof.		
Gedurende	herfskamp	woon	102	Voortrekkers	die	kamp	by	en	in	oktober	woon	
721	die	pd-kamp	by.		Voorslagkamp	was	baie	suksesvol	met	153	kandidate,	wat	29	
meer	was	as	in	2015.		Vrystaat	is	baie	opgewonde	oor	’n	groot	groep	Voortrekkers	
wat	tydens	die	85	jaar	fees	te	heilbron	ingelyf	is.

in	 kaapland	 is	 ’n	 groot	 verskeidenheid	 kampe	 en	 aktiwiteite	 vir	 penkoppe	 en	
drawwertjies	 aangebied.	 	 penkoppe	 en	 drawwertjies	 kon	 kies	 uit	 ongeveer	 60	
spesialisasies	 wat	 deur	 die	 gebied	 op	 provinsievlak	 aangebied	 is.	 heelwat	 van	
hierdie	programme	word	al	etlike	jare	aangebied	en	verdere	verfyning	en	vernuwing	
vind	steeds	gereeld	plaas.

hierdie	 jaar	was	 vir	 kaapland	Voortrekkers	 ’n	 geseënde	 jaar	waarin	 getallegroei	
uitstaan.	 die	 statistiek	wys	 dat	 die	 pd-getalle	 in	 kaapland	 ’n	 noemenswaardige	
groei	van	1019	in	2015	na	1090	in	2016	gehad	het.

mAgDA WENTzEl, Adjunkhoofleier: Penkoppe en Drawwertjies
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die	meeste	aktiwiteite	en	kampe	het	gevolglik	ook	getallegroei	beleef	en	’n	paar	
selfs	bo	verwagting	gegewe	2015	se	getalle,	soos	die	wes-kaap	jnr	pd-saamtrek	
vir	 Graad	 r	 tot	 3	 op	wemmershoek	 van	 140	 na	 180	 en	 die	 Graad	 6-kamp	 op	
bettiesbaai	waarvan	die	 getalle	meer	as	 verdubbel	het	 van	35	 in	2015	na	75	 in	
2016.	in	die	paarl	is	die	anglo-boereoorlog	spesialisasie	vanjaar	aangebied	vir	80	
graad	4-Voortrekkers	teenoor	die	47	van	2015	en	op	Ceres	is	plaaslewe	aangebied	
vir	90	graad	5’s.	in	die	oos-kaap	het	hul	spesialisasiedag	se	getalle	gegroei	van	94	
in	2015	na	127	in	2016.

die	getallegroei	by	die	aktiwiteite	en	kampe	maak	ons	opgewonde	vir	die	toekoms.	
dit	bring	nuwe	uitdagings	en	nuwe	maniere	van	dink,	doen	en	beplan	by	vele	van	
die	aktiwiteite	en	kampe.

’n	baie	groot	dankie	aan	die	groot	hoeveelheid	penkop-	en	drawwertjie-offisiere	
wat	betrokke	is	by	die	beplanning	en	aanbied	van	al	hierdie	programme	waardeur	
kinders	se	algemene	kennis	verbreed	word	en	nuwe	vaardighede	ontwikkel	word.	
dankie	vir	volgehoue	ywer	en	die	entoesiasme	waarmee	steeds	vernuwend	gedink	
word	oor	die	aanbied	van	hierdie	kampe	en	aktiwiteite.

namibië	 het	 in	 junie	 ’n	 suksesvolle	 uitdaagkompetisiekamp	 gehou	 vir	 graad	 6-	
en	 7-	 Voortrekkers	 en	 alle	 kompetisies	 en	 speletjies	 was	 ter	 voorbereiding	 van	
Voorslag.		die	saterdagaand	is	afgesluit	met	’n	skattejag	in	die	duine.	namibië	se	
Gebiedskamp	met	die	tema	trap	nuwe	spore	was	’n	reuse	sukses.	namibië	het	
by	myl	 4	 gekamp	 en	 spesialisasies	 soos	 seepret,	 	 seeversamelkuns,	 seeplante,	
seediere,	 	 delwerye,	 redding	 en	 strandbewustheid	 is	 gedoen.	 	 daar	 was	
uitstappies	na	die	akwarium,	museum,	 	diamantslypery,	brandweer	en	praatjies	
deur	marinebioloë,	nooddienste	en	noodhulp.	’n	sandkasteelkompetisie	is	gehou	
en	boeresport	op	die	strand.	die	hoogtepunt	was	die	Vlotoptog	deur	swakopmund	
se	strate	en	die	konsert	saam	met	jak	de	priester	ter	viering	van	85	jaar.

Voortrekkers	is	gemaak	om	spore	te	los.

aan	elke	volwassene	die	volgende:		rus,	want	grond	wat	gerus	het,	lewer	’n	goeie	
oes.	sterkte	vir	2017.

in	die	moeilike	tye	na	die	anglo-boereoorlog	het	daar	die	behoefte	ontstaan	vir	
die	stig	van	’n	jeugbeweging	vir	die	afrikanerkind	en	is	die	Voortrekkerbeweging	
gestig.	 soos	 ná	die	anglo-boereoorlog,	 is	 ons	nou	weer	 in	 ’n	moeilike	 tyd	waar	
die	nodigheid	van	die	Voortrekkerbeweging	nog	belangriker	raak	om	vir	ons	jeug	
ankers	te	gee	waaraan	hulle	kan	vashou,	Christelike	waardes	om	staande	te	kan	bly,	
hoop	vir	die	toekoms	en	kennis	en	vaardighede	om	as	dienaarleiers	’n	positiewe	
bydrae	te	lewer.	

die	 ontwikkeling	 van	 die	 jeug	 is	 gebaseer	 op	 vier	 pilare,	 naamlik	 skriftuur,	
natuur,	kultuur	en	avontuur	waarvan	skriftuur	en	natuur	die	pilare	vorm	waarop	
konsekwente	Christenskap	staan.	na	85	jaar	vorm	hierdie	vier	pilare	steeds	die	basis	
vir	die	ontwikkeling	van	ons	jeug	en	poog	ons	om	die	ontwikkeling	op	praktiese	en	
moderne	wyse,	met	baie	avontuur,	te	laat	plaasvind.		daarom	poog	ons	om	met	die	
nuwe	presidentsverkenner-afrondingskamp	die	Verkenners	die	wye	wêreld	 in	 te	
stuur	met	kennis	en	vaardighede	van	hoe	om	hul	potensiaal	te	gaan	aanwend	om	
’n	positiewe	verskil	in	suid-afrika	en	die	wêreld	te	maak.

tienerwees	is	tradisioneel	’n	tyd	van	storm	en	drang,	maar	by	Verkennersake	trap	
hierdie	jeuglede	diep	spore	in	ons	harte.	spore	van	koershou	die	toekoms	in.	mag	
ons	Verkenners	nog	baie	nuwe	spore	in	ons	pragtige	vaderland,	suid-afrika,	trap.

chRIS hUmAN, Adjunkhoofleier: Verkennersake
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jAN DU PlESSIS, Gebiedsleier: Namibië

jAN PAlm, Gebiedsleier: Kaapland

jOhAN lAUbSchER, Gebiedsleier: Transvaal

op	30	september	2016	was	die	Voortrekkers	85	jaar	oud	en	die	Voortrekkers	in	
kaapland	het	dit	gevier	met	feeste	in	kimberley,	George,	port	elizabeth	en	die	paarl.

een	van	die	Voortrekkers	se	sleutel-suksesfaktore	is	dat	daar	geleenthede	geskep	
word	vir	die	hele	gesin,	van	voorskools	tot	diep	in	aftrede.	hierdie	situasie	bring	mee	
dat	mentor	en	mentee	dieselfde	spasie	deel,	dat	rolmodelle	saam	aan	aktiwiteite	
deelneem	met	diegene	vir	wie	hulle	rolmodelle	is.	dit	skep	’n	besonderse	en	unieke	
kontinuïteit	waar	ervare	volwassenes	vir	onervare	volwassenes	die	koers	kan	wys	
en	 dieselfde	 by	 jeuglede	 waar	 Verkenners	 vir	 penkoppe	 en	 drawwertjies	 kan	
touwys	maak	deur	voorbeeld.

waar	die	Voortrekkers	vanjaar	die	 feestema	van	“trap	nuwe	spore”	aanhang,	 is	
dit	juis	van	toepassing	omdat	diegene	wat	die	Voortrekkervlam	help	dra	het	deur	
die	afgelope	85	jaar	se	Voortrekkerspore	vir	ons	duidelik	die	kultuurkoers	aandui.		
waar	elke	geslag	nuwe	spore	 trap,	 is	dit	 gerusstellend	om	 te	kan	omkyk	na	die	
spore	van	diegene	wat	ons	voorafgegaan	het,	die	rigting	wat	hulle	 ingeslaan	het	
te	kan	peil	en	dan	met	ons	eietydse	spore	koers	te	kan	hou.		oor	85	jaar	het	die	
Voortrekkers	heelwat	kere	van	skoeisel	verander,	maar	getrou	koers	gehou	op	ons	
kultuurpad.		steeds	dieselfde	Christelike	lewenswaardes,	steeds	met	die	bybel	as	
kompas,	steeds	in	afhanklikheid	van	ons	Genadige	hemelse	Vader.

die	energie	van	die	Voortrekkers	brand	soos	’n	fakkel	oor	kaapland	en	na	85	jaar	
word	daar	steeds	nuwe	kommando’s	gestig	in	dorpe.	nuwe	spore	word	dus	getrap	
in	 areas	waar	daar	 voorheen	nie	Voortrekkerspore	was	nie.	 	dit	 is	 deel	 van	die	
spore	vir	die	volgende	85	jaar.	dit	gee	hoop	en	’n	toekomsverwagting.		

kaapland	wil	graag	dankie	sê	aan	elke	Voortrekker	wat	oor	die	afgelope	85	 jaar	
spore	getrap	het	in	kaapland.		jul	spore	het	vir	ons	’n	kultuurtuiste	gegee.		ons	stap	
nou	met	vertroue	voort	op	die	kultuurpad,	want	ons	het	’n	geskiedenis	en	ons	het	
’n	toekoms.			

hartlik	geluk	aan	die	Voortrekkerbeweging	met	hierdie	besondere	mylpaal!	dit	is	’n	
groot	voorreg	om	saam	fees	te	vier	en	deel	te	kan	wees	van	hierdie	beweging	wat	
ons	baie	na	aan	die	hart	lê.

wanneer	ons	terugkyk	op	die	85	jaar	wat	verby	is,	is	ons	baie	dankbaar	teenoor	
die	 here	 vir	 al	 die	 besondere	 geleenthede	wat	 in	 hierdie	 tyd	 benut	 kon	word.	
deur	die	jare	is	ons	Voortrekkerjeug,	ook	hier	in	namibië,	op	baie	maniere	bewus	
gemaak	van	die	sin	van	ons	bestaan	as	volk	en	van	ons	roeping	as	mense	in	die	
wêreld.	hierdie	boodskap	word	dan	ook	wêreldwyd	uitgedra	deur	hulle	wat	die	
Voortrekkerpad	gestap	het.		

ons	bring	hulde	aan	al	die	volwassenes	wat	deur	die	jare	met	toewyding,	opoffering	
en	entoesiasme	’n	baie	groot	bydrae	gelewer	het	om	ons	jeug	met	hierdie	boodskap	
toe	te	rus	vir	die	lewe.

ons	kyk	vorentoe	met	vertroue	en	met	die	gebed	dat	die	Voortrekkers	steeds	koers	
sal	hou.

Verjaardae	het	by	my	net	goeie	herinneringe.	’n	Verjaardag	laat	my	altyd	dink	aan	
blydskap	en	opgewondenheid,	afwagting,	verrassings,	vriende,	kuier,	 saamwees,	
pret,	 dankbaarheid	 en	 sommer	 nog	 vele	meer.	 	 as	 kind	was	 die	 aand	 voor	my	
verjaardag	’n	groot	uitdaging	vir	my	ouers,	want	ek	wou	nie	gaan	slaap	nie	omdat	
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SAmUEl bRAyShAW, Gebiedsleier: Vrystaat

ek	geglo	het	dat	my	verjaardag	vinniger	sou	kom	as	ek	wakker	bly.

hierdie	 selfde	emosies	het	 in	my	begin	opwel	met	die	besef	dat	ek	die	voorreg	
gaan	smaak	om	deel	 te	kan	wees	van	hierdie	besonderse	en	unieke	organisasie	
waarvoor	ek	baie	lief	is,	se	vieringe	van	sy	85ste	bestaansjaar.	in	die	aanloop	tot	
hierdie	feesjaar	en	al	die	beplanning	wat	daarmee	saamgaan,	het	ek	net	weereens	
besef	 wat	 die	 impak	 van	 die	 Voortrekkers	 is	 in	 die	 gemeenskappe	 waaruit	
elke	 Voortrekker	 kom,	 asook	 op	 die	 verskillende	 rolspelers	 binne	 en	 buite	 die	
Voortrekkers.	

die	dankbaarheid	wat	ek	ervaar	van	hierdie	feesjaar	kan	ek	in	drie	kategorieë	deel,	
nl.	 eerstens	vir	ons	hemelse	Vader	wat	ons	Voortrekkers	 so	onverdiend	geseën	
en	gespaar	het,	tweedens	dankbaarheid	teenoor	hulle	wat	die	visie	gehad	het	om	
met	hierdie	beweging	te	begin,	asook	elkeen	voor	my	wat	hierdie	visie	bly	leef	het	
en	soos	Cj	langenhoven	dit	stel:	Aan ’n nuwe wa kan jy sien of dit ’n goeie skilder 
was, aan ’n oue of dit ’n goeie wamaker was	–	dit	was	inderdaad	goeie	wamakers.		
laastens	dankbaarheid	teenoor	elke	lid	van	die	Voortrekkers	en	elke	vriend	van	die	
Voortrekkers	wat	elke	geleentheid	aangryp	om	Voortrekker	te	wees,	daar	waar	hy/
sy	hom-	of	haarself	bevind.

noudat	 die	 wêreld	 weer	 deeglik	 bewus	 is	 van	 die	 Voortrekkers	 deur	 al	 ons	
feesgeleenthede	van	2016	en	in	besonder	ons	gepaste	tema:	trap	nuwe	spore,	is	
dit	ons	roeping	om	in	hierdie	mooi	land	van	ons,	nuwe	spore	te	trap	op	elke	terrein	
wat	ons	betree	met	die	Voortrekkers	se	waardestelsel	en	trotse	geskiedenis.

hou	koers

die	Voortrekkers	vier	vanjaar	amptelik	sy	bestaan	van	85	jaar.	Verskeie	feeste	en	
byeenkomste	en	selfs	’n	trek	berg	af	was	geleenthede	waarvan	elke	Voortrekker,	
vriend	en	vreemdeling	deeglik	bewus	geword	het.	baie	het	aan	die	geleenthede	
deelgeneem	en	baie	persone	was	aan	stuur	van	die	reëlings	gewees.	maar	wat	hou	
die	toekoms	nou	in	vir	die	Voortrekkers	en	vir	my	en	jou?	

ons	jongmense	is	die	toekoms	van	ons	Voortrekkerbeweging.	hulle	is	ons	offisiere	
en	ouers	se	hoop	op	die	toekoms.	hulle	is	die	leiers	van	môre.	ons	hoop	is	op	hulle	
en	daarom	offer	ons	baie	op	om	te	belê	in	ons	Voortrekkerjeug.	offisiere	kan	nog	
begelei	en	raad	gee.	maar	die	jeug	is	die	geslag	wat	moet	voorvat	om	veilige	spore	
vir	ons	nageslag	te	skep.

om	die	spore	te	vestig,	sal	ons	moet	opstaan	vir	dit	waarin	ons	glo,	opstaan	vir	
ons	 taal,	 opstaan	 vir	 ons	 kultuur,	 opstaan	 vir	 ons	 Christenskap,	 opstaan	 vir	die	
Voortrekkers.	daarmee	saam	sal	ons	saam	met	ons	omstandighede	moet	leef.	ons	
sal	 bo	 dit	moet	 uitstyg.	ons	 sal	 	 verdraagsaam,	 geduldig,	 innoverend,	 dinamies	
en	uitnemend	moet	wees.	ons	kan	nie	toelaat	om	’n	slagoffer	van	negatiwiteit	te	
word	nie.	

dit	 is	dus	 in	die	hande	van	offisiere	en	volwassenes	om	die	 jeug	 te	begelei	 	 en	
te	 ondersteun,	 en	 oor	 te	 gee	 aan	 hulle	 dat	 daar	met	 vertroue	 nie	 oor	 85	 jaar	
vorentoe	net	onder	bome	van	die	Voortrekkers	gepraat	gaan	word	nie.	maar	dat	
ons	nageslag	op	doornkloof,	wemmershoek,	hartbeesfontein,	de	bank,	bodemvas	
en	ander	terreine	nog		kan	kamp	en	feesvier	in	afrikaans	as	Voortrekkers.	

kyk	vorentoe	en	kyk	boontoe.	al	is	dit	soms	donker	en	swaar.	bly	glo,	want	ons	krag	
en	heil	lê	in	die	here	ons	God	wat	hemel	en	aarde	geskape	het.	

wees	trots	’n	afrikaner,	wees	trots	’n	suid-afrikaner,	wees	trots	’n	Christen.	wees	
’n	trotse	Voortrekker!
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WERNER bEINEKE, Hoofskakeldraer

die	 Voortrekkers	 is	 ’n	moderne,	 kulturele	 behoortruimte	 vir	 die	 jeug	 van	 suid-
afrika,	 wat	 in	 hierdie	 jaar	 herbevestig	 is	 deur	 die	 verskillende	 85-feeste	 wat	
suksesvol	aangebied	is,	die	Voortrekkerspore	dokumentêr	wat	bekend	gestel	is	en	
media	wat	gehaal	is,	nasionaal	en	plaaslik.

baie	geluk,	Voortrekkers,	met	85	 jare	se	hoop	skep	vir	ons	 land	se	 jeug	en	deur	
grondvaste	 beginsels	 van	 moderne	 afrikanerskap,	 positiewe	 burgerskap	 en	
konsekwente	 Christenskap,	 die	 jeug	 te	 ontwikkel	 tot	 diensbare	 leiers.	 spesiale	
erkenning	aan	elke	volwassene	en	spesifiek	ons	staatmakers,	wat	die	ruggraat	van	
Voortrekkerwees	vorm	en	as	positiewe	rigtingwysers	die	rolmodel	is	vir	duisende	
Voortrekkerjeug	wat	hulle	waardes	en	beginsels	help	vorm.

2016	sal	onthou	word	deur	ons	staatmakers	vir	die	jaar	wat	ons	taal	met	geweld	
vanaf	 universiteitskampusse	 weggeruk	 is	 met	 die	 #afrikaansmustFall-veldtog.	
hierdie	 het	 my	 opnuut	 laat	 besef	 watter	 insig	 en	 visie	 ons	 stigter	 en	 eerste	
hoofleier,	oom	nj	van	der	merwe,	gehad	het	in	1929	om	’n	kultuurorganisasie	te	
stig	wat	jong	afrikanerjeug	kans	bied	om	in	afrikaans,	sy	of	haar	Christenskap	en	
afrikanerkultuur	uit	te	leef	terwyl	jy	in	die	natuur	rond	woeker.

op	 staatmakervlak	 sluit	 ons	 die	 jaar	 af	met	 ’n	 goeie	 groei	 in	 ledegetalle	 vanaf	
2015	 en	 sien	 daarna	 uit	 om	 ’n	 sterk	 getal	 staatmakers	 volgende	 jaar	 op	 die	
kongres	te	hê.	daar	is	’n	duidelike	toename	in	die	betrokkenheid	van	staatmakers	
op	 Voortrekkerbesture	 landswyd,	 wat	 aanduiding	 gee	 van	 besture	 wat	 jong	
volwassenes	bemagtig	om	verder	’n	verskil	te	maak	van	waar	die	vorige	persoon	
oorgegee	het.

die	jongleiers-ontwikkelingsprogram	(jop),	is	ook	suksesvol	hierdie	jaar	in	beide	
transvaal	en	kaapland	aangebied.	die	eerste	vyf	modules	 is	ontwikkel,	waarvan	
vier	reeds	aangebied	is.	ons	bedank	graag	elkeen	wat	help	om	hierdie	modules	te	
skryf	om	staatmakers	nie	net	in	die	Voortrekkeromgewing	te	bemagtig	nie,	maar	
ook	in	hul	persoonlike	lewens.

wat	kommerwekkend	was	van	hierdie	jaar,	is	die	krisisse	waarmee	kinders	na	ons	
toe	gekom	het.	die	afrikaner	staan	in	een	van	sy	grootste	krisistye	nog.	ons	hoor	
daagliks	van	egskeidings,	nog	’n	seb-wet	wat	ingebring	word,	ouers	wat	hulle	werk	
verloor,	families	wat	op	plase	uitgewis	word	en	families	wat	in	finansiële	teëspoed	
is.	die	ondersteuning	wat	ons	bied	as	Voortrekkerbeweging	en	die	glimlag	wat	ons	
op	daardie	kind	se	gesig	sit	tydens	Voortrekkers,	 laat	my	gerus	voel	dat	wat	ons	
doen	om	die	jeug	te	bemagtig,	sowaar	koningskrykwerk	is.	daarmee	saam	is	dit	’n	
groot	voorreg	om	in	daardie	posisie	van	ondersteuning	te	kan	wees	en	hoop	te	kan	
skep	vir	ons	Voortrekkerjeug!

ek	sluit	af	met	’n	frase	uit	een	van	bok	van	blerk	se	liedjies:

“Sing, Afrikaner sing. Laat jou stem gehoor word, laat jy nooit verdwyn!”

mag	ons	organisasie	net	van	krag	tot	krag	gaan	in	die	volgende	85	jaar	en	die	spore	
wat	ons	trap	in	elke	gemeenskap	en	in	kinders	se	lewens,	bewys	wees	van	die	hoop	
wat	ons	skep	met	ons	grondvaste	beginsels!

hou	koers!
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1913
Cornelius	Francois	Visser	is	op	26	julie	1882	op	die	plaas	
jakkalsfontein	 naby	 phillipstown	 gebore.	 hy	 voltooi	 sy	
opleiding	 aan	 die	 jongesskool	 in	wellington	 en	 studeer	
aan	die	Victoria	kollege	(universiteit	van	stellenbosch)	en	
die	universiteite	van	leipzig,	amsterdam	en	wene.	in	1913	
verwerf	hy	die	doktorsgraad	in	Filosofie	en	opvoedkunde.	
na	afloop	van	sy	oorsese	studies	in	1913	begin	CF	Visser	
sy	 onderwysloopbaan	 aan	 die	 hoërskool	 sentraal	 in	
bloemfontein.	as	jong	onderwyser	word	hy	gekonfronteer	
met	die	verstedeliking	van	afrikaners	en	die	armoede	wat	
ontstaan	het	na	die	anglo-boereoorlog.	Gedagtig	aan	die	
positiewe	 invloed	 van	 jeugverenigings	 in	 europa	 begin	
hy	 voorspraak	doen	vir	 ’n	 eg	 suid-afrikaanse	 vereniging	
waarin	 die	 afrikanerjeug	 tuis	 sou	 voel.	 so	 vereniging	
moes	die	jeug	nie	net	met	vaardighede	toerus	nie,	maar	
hulle	 kulturele	 en	 identiteitsbewussyn	 ontwikkel.	 in	 hul	
stryd	om	 ’n	 eie	afrikaanse	 identiteit,	 teenoor	die	britse	
imperialisme	 wat	 kultuur	 en	 tale	 verdring,	 het	 hy	 die	
Voortrekkers	van	die	Groot	trek	se	hoëfunksieprestasies	as	
kompas	gebruik.	die	nuwe	afrikaanse	jeugbeweging	sou	
na	hulle	vernoem	word.	Visser	skryf:	“in	ons	geskiedenis	is	
daar	seker	geen	mooier	naam	as	Voortrekkers	nie,	en	daar	
is	 seker	 geen	 ander	 naam	waarvan	 daar	 vir	 ons	 soveel	
besieling	kan	uitgaan	nie.”	

Ons vorm die
toekoms van ons land

1918
die	oranje	Vroue	Vereniging,	 ’n	Vrystaatse	maatskaplike	
vereniging	onder	voorsitterskap	van	aa	weich,	gee	hulle	
volle	steun	aan	die	totstandkoming	van	die	Voortrekkers.	
hulle	skenk	tien	pond.

1919
Die eerste Voortrekkerwet

Visser	het	in	1919	die	eerste	Voortrekkerwet	geskryf	wat	
hy	 die	 “moraal”	 van	 die	 Voortrekkers	 genoem	 het.	 die	
eerste	 wet	 was	 in	 wese	 ’n	 afrikaanse	 vertaling	 van	 die	
scouts	se	erekode:

•	 Die Voortrekker se woord is sy eer.
•	 Die Voortrekker eerbiedig sy meerdere.
•	 Die Voortrekker is hulpvaardig; hy beskerm die 

swak mens en die swak dier.
•	 Die Voortrekker is vir reg en geregtigheid.
•	 Die Voortrekker beheers homself.
•	 Die Voortrekker is rein en net en deeglik. 

die	wet	is	later	uitgebrei	met	’n	gedragskode:

Wat elke Voortrekker moet onthou, is: 

•	 Om elke dag Bybel te lees en te bid

•	 Om rein in gedagte, woord en daad te wees

•	 Om nooit slegte taal te gebruik nie

•	 Om die beste te sien in alle mense, nie kwaad te 
praat nie, altoos eerlik te wees

•	 Beleefd en vriendelik te wees teenoor al ons 
medemense

•	 Altoos ons stemme te verhef teen drank en rook

•	 Oorlog teen te werk

•	 Soveel as moontlik van ons land se eie geskiedenis 
te ken

•	 Om ons doel te maak om ons medemens te dien

Die groot verskil tussen die skool en Die Voortrekkers is dat die skool sy voorbereidingswerk vir 
die lewe doen deur middel van die woord, terwyl Die Voortrekkers hul voorbereidingswerk vir die 

lewe doen deur middel van dade en diensbaarheid. Die Voortrekkers is by uitstek ’n praktiese 
burgerskool wat ons kinders wil leer om Vorentoe-Boontoe saam te trek.

CF Visser, 1928, op die vraag van dr. N Hoogenhout, Direkteur van Onderwys, oor die verskil 
tussen Die Voortrekkers en die skool. 

Vader Visser
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•	 Ons in te span om indien nodig eendag ons eie 
bestaan te maak

•	 Sover moontlik voorkeur te gee aan ons eie 
industrieë

•	 Onmiddellik gehoorsaam te gee aan mense wat 
oor ons aangestel is

•	 Ons lewe so te rig dat ons gesond kan wees

•	 Die goeie dinge wat deur die vroue van Suid-
Afrika nagelaat is te handhaaf

•	 Getrou te wees aan ons Alma Mater

1920
Die eerste Voortrekkerkommando

CF	 Visser	 stig	 die	 werk-en-wen	 kommando	 aan	 die	
Voorbereidende	 tegniese	 skool	 in	 bloemfontein,	 wat	
later	bekend	sou	staan	as	hoërskool	sentraal.	die	eerste	
mansoffisier	was	mnr.	rennekamp,	’n	onderwyser	van	hs	
sentraal	 en	 die	 eerste	 vroueoffisier	was	 sophie	 postma	
(dogter	van	ds.	willem	postma).

Die Bloemfontein-konferensie

Gedurende	 desember	 1920	 word	 ’n	 eerste	 poging	
aangewend	 om	 die	 Voortrekkers	 te	 stig	 tydens	 ’n	
konferensie	 in	 bloemfontein.	 slegs	 12	 persone	 het	 vir	
die	 stigtingskongres	 opgedaag.	 so	 kort	 na	 die	 eerste	
wêreldoorlog	was	die	 tyd	nog	nie	reg	vir	die	stig	van	 ’n	
afrikaanse	 jeugvereniging	 nie.	 Gedurende	 die	 volgende	
tien	 jaar	 word	 Voortrekkers	 op	 verskeie	 ander	 dorpe	
gestig:	 Graaff-reinet,	 brandfort,	 lindley,	 tulbagh,	
kaapstad,	nieuwoudtville	en	mcGregor.	

1923
Eerste Voortrekkerspore in Kaapland

op	 inisiatief	 van	 ’n	 jong	onderwyser,	 japie	heese,	word	
die	eerste	Voortrekkerkommando	 in	kaapland	 in	Graaff-
reinet	gestig.	na	’n	gesprek	met	sy	skoolhoof,	ben	taute,	
destyds	 hoof	 van	 die	 opleidingskollege	 in	Graaff-reinet,	
stig	hy	’n	seunsafdeling	vir	die	Voortrekkers	en	mej.	me	du	
toit	(later	nig	mundy	heese)	het	’n	dogtersafdeling	gestig.	
die	 paar	 Voortrekkerkommando’s	 het	 in	 die	 eerste	 jare	
slegs	gepoog	om	’n	naam	en	grondslag	te	vestig,	sonder	
’n	nasionale	organisasie	of	infrastruktuur.	alhoewel	hulle	
bewus	 was	 van	 mekaar,	 het	 bloemfontein	 en	 Graaff-
reinet	onafhanklik	funksioneer.	

die	 bekende	 sakereus,	 anton	 rupert,	was	 as	 jong	 seun	
deel	van	die	Voortrekkerkommando.

’n Tweede gedragskode

in	1923/24	het	japie	heese	’n	eie	gedragskode	ontwikkel:

Al die Voortrekkers moet sê en probeer doen:

Ons wil leer om onsself te help en om onafhanklik 
te wees

Ons wil ons medemens dien waar ons kan, ons 
bes doen om ander te help en gelukkig te maak

Ons wil getrou wees aan God en sy gebooie 
gehoorsaam

Ons wil ons ouers eerbiedig, lief hê, respekteer en 
gelukkig maak

Ons wil nie die wette van Die Voortrekkers 
oortree nie

Ons wil manne word, manne van karakter

Ons wil sterk en gesond wees

Ons wil werk en leer want kennis is mag

Ons wil waak teen alles wat sleg en vuil is

Ons wil net die skone van die lewe raaksien, lewe 
en geniet

Kortom ons wil wees ware, opregte 
Voortrekkertjies.

Die eerste Voortrekkerkamp

japie	heese	het	die	eerste	Voortrekkerkamp	vir	’n	honderd	
kinders	 in	 jeffreysbaai	 gereël.	maande	 voor	 die	 tyd	 het	
die	 jeuglede	 begin	 om	 fondse	 in	 te	 samel	 vir	 die	 trein	
en	kampgeld	deur	 ’n	 konsert	 aan	 te	bied	en	verkopings	
te	 hou.	 ouers	 het	 beskuit,	 droë	 ribbetjies,	 biltong	 en	
allerhande	 soorte	 kos	 geskenk	wat	 in	 kiste	 verpak	was,	
om	saam	te	neem.	op	port	elizabeth	het	die	Voortrekkers	
oorgeklim	 op	 ’n	 klein	 “pop-treintjie”	 wat	 hulle	 oor	
humansdorp	 na	 jeffreysbaai	moes	 vervoer.	 die	 treintjie	
het	 dikwels	 teen	 die	 berghange	 gaan	 staan.	die	 treinrit	
tussen	port	elizabeth	en	jeffreysbaai	het	destyds	ses	ure	
geneem.	tydens	die	kamp	was	die	Voortrekkers	ingedeel	
in	kookspanne	wat	vir	die	hele	kamp	moes	kos	voorberei.	
die	kampprogram	het	bestaan	uit	swem,	konsert	vir	die	
vakansiegangers	en	baie	pret	en	speletjies.	

Die ontstaan van die name Penkoppe, Drawwertjies en 
Verkenners

Vir	die	 jonger	dogters	het	die	geskikte	naam	nie	so	gou	
gekom	 nie.	 Vanaf	 1923	 het	 tant	 mundy	 heese	 hulle	
“sterretjies”	 genoem.	 dit	 was	 na	 aanleiding	 van	 die	
vroulike	vorm	van	“Voortreksters”.	’n	klompie	jare	daarna	

Afrikaners! Laat dit ons erns wees om hierdie beweging binne ’n korte tyd ’n veredelende en be-
sielende krag onder ons seuns en dogters deur die lengte en breedte van Suid-Afrika te maak!

NJ van der Merwe Stigtingskongres, 1 Augustus 1931



17

moes	daar	saam	besluit	word	op	geskikte	name.	tydens	
die	 eerste	 Voortrekkerkamp	wat	 in	 1923	 in	 jeffreysbaai	
gehou	 is,	 het	 japie	 heese	 besige	 strandlopervoëltjies	
gesien	wat	vinnig	op	die	strand	ronddraf.	hy	vertel	dit	het	
hom	 laat	dink	aan	“flukse	dogtertjies	wat	 in	hulle	huise	
ronddraf	 om	hulle	ma	 te	 help.”	net	 daar	 het	 hy	besluit	
om	alle	Voortrekkerdogters	wat	twaalf	 jaar	en	 jonger	 is,	
drawwertjies	te	noem.

die	 woord	 is	 ’n	 versamelnaam	 vir	 ’n	 voëlspesie.	
drawwertjies	 word	 beskryf	 as	 klein,	 valerige	
drietoonvoëltjies	wat	van	die	kaap	tot	uganda	en	kenia	
voorkom.	alhoewel	hulle	klein	en	fyn	is,	is	hulle	geharde	
voëltjies	wat	van	waterryke	areas	tot	dorre	woestynvlaktes	
kan	oorleef.

daar	 is	 dubbelbanddrawwertjies,	 trekdrawwertjies,	
bronsvlerkdrawwertjies	 en	 driebanddrawwertjies.	
onlangs	in	’n	mielieland	naby	heilbron	is	die	baie	skaars	
bloukopdrawwertjie	 opgemerk.	 mense	 het	 selfs	 van	
namibië	en	kaapstad	gery	om	die	bloukopdrawwertjie	te	
kom	fotografeer.	

in	 die	 Voortrekkersangbundel	 is	 daar	 drie	 drawwertjie-
liedjies.	die	een	drawwertjie-liedjie	sing:	“Sy vlieg ’n keer 
weg en gaan sit op die wal ... nog klein van gestalte, maar 
yslik van gees.”	

die	 meer	 bekende	 drawwertjielied	 is	 dié	 een:	 “Ons is 
oulik, ons is vroulik. Kom ons sing ’n liedjie, luister net ’n 
bietjie: Ons is bo!”	

in	 die	 anglo-boereoorlog,	 vertel	 sophia	 izedinova,	 ’n	
russiese	 verpleegster	 wat	 ses	 maande	 lank	 saam	 met	
die	 russies-hollandse	 ambulans	 aan	 boere-kant	 diens	
gedoen	het,	van	12-jarige	seuns	wat	saam	met	hulle	pa’s	
veg.	 ’n	 amerikaanse	 joernalis,	 howard	hillegas,	 van	 die	
New York World	 het	 geskryf	 oor	 sy	 bewondering	 vir	 ’n	
seun	van	11	jaar	wat	sy	pa	orals	op	kommando	gevolg	het	
–	of	dit	na	die	stellings	vir	’n	geveg	was,	of	na	die	fontein	
om	die	perde	water	te	laat	drink.	die	penkop	het	vir	die	
amerikaanse	joernalis	verduidelik	as	sy	pa	gewond	word,	
of	 sneuwel,	moet	hy	daar	wees	om	sy	pa	se	geweer	op	
te	 tel	 en	 vir	 sy	 land	 te	 veg.	anton	 van	wouw	het	 seker	
die	dapper	penkop	in	gedagte	gehad	vir	sy	beeldhouwerk	
van	die	oupa,	pa	en	seun	wat	gereed	is	om	oorlog	toe	te	
gaan.	 die	 beeld	 staan	 vandag	 in	 die	 oorlogmuseum	 in	
bloemfontein.	

penkoppe	 op	 kommando	 was	 allesbehalwe	 soet	 seuns.	
hulle	het	 vinnig	maats	gemaak	en	was	bekend	vir	hulle	
kattekwaad.	penkoppe	het	onderlinge	geskille	vinnig	met	

hulle	 vuiste	 besleg,	 maar	 as	 die	 engelse	 op	 die	 rantjie	
verskyn,	het	hulle	soos	een	man	saam	gestaan.	

sommige	 penkoppe	 was	 nogal	 voor	 op	 die	 wa.	 in	 mei	
1901	 skryf	 CF	 rademeyer	 dit	 is	 nou	 hoogtyd	 dat	 die	
oorlog	 klaarmaak	 sodat	 die	 parmantige	 klein	 penkoppe	
kan	 teruggaan	 skool	 toe	waar	hulle	 kan	 leer	om	sy	grys	
hare	te	respekteer.	

waar	 kom	 die	 naam	 penkop	 vandaan?	 daar	 word	
algemeen	aanvaar	dat	die	“penkop”-benaming	afgelei	 is	
van	jong	seuns	wat	se	hare	so	kort	gesny	was	dat	dit	soos	
die	penne	van	’n	krimpvarkie	regop	gestaan	het.	in	vandag	
se	 taal	 sal	 ons	 seker	 van	die	 krimpvarkiestyl	 praat	 as	 ’n	
comb over	of	’n	nommer	vier	kammetjie	mo-hawk-styl.	

brigadier	tom	van	dyk,	seun	van	die	skrywer	jh	van	dyk	
wat	die	boek	Die Kwêvoël Kommando	geskryf	het,	gee	nóg	
’n	verklaring	wat	dalk	nader	aan	die	waarheid	is.	

jong	 seuns	 tussen	 10-16	 is	 vergelyk	 met	 jong	
blouwildebeesbulletjies.	 wanneer	 blouwildebees-
rammetjies	 se	 horinkies	 uitkom,	 is	 dit	 reguit	 en	
nie	 gekrul	 soos	 die	 ouer	 ramme	 s’n	 nie.	 jong	
blouwildebeesrammetjies	het	dus	twee	pennetjiehorings	
op	hulle	koppe	gehad.	

op	 hierdie	 ouderdom	 stamp	 blouwildebeesrammetjies	
graag	 kop.	 hulle	 baljaar	 pronkerig	 en	 is	 uitdagend	 en	
waaghalsig.	 nes	 ons	 Voortrekker-penkoppe.	 die	 naam	
Penkop	is	deur	oom	japie	aan	die	jonger	Voortrekkerseuns	
gegee.	nig	sterretjie	vertel	in	die	boek	dat	oom	japie	in	
Graaff-reinet	 se	 dae	 baie	 na	 staaltjies	 uit	 die	 tweede	
Vryheidsoorlog	 geluister	 het	 en	 dat	 een	 oom	 van	
“penkoppe” gepraat	het	en	dit	vir	hom	as	bolander	toe	’n	
vreemde	woord	was.	die	naam	en	betekenis	het	by	hom	
vasgesteek	en	hy	het	toe	besluit	om	dit	te	behou	vir	die	
Voortrekkerseuns.

daarom	sing	ons	in	die	penkoplied:

“Soos bok se kind sy horings toets teen boom en wal 
en rots, 

ontdek ek ook my lewenskoers, my kragte en my trots. 

Want penkop is ’n trotse naam wat ek as Trekker dra, 

gereed om steeds my plig te doen vir my Suid-Afrika.”

wat	 van	 Verkenners?	 waar	 kom	 hulle	 naam	 vandaan?	
ons	lees	die	eerste	keer	van	Verkenners	in	die	bybel	toe	
moses	twaalf	verkenners	na	kanaän	toe	gestuur	het	om	
die	land	en	sy	inwoners	te	bespied.	

Die fondament van ons gebou is geloof in die Drie-enige God. Die dak van ons gebou is diens. Diens 
aan God, diens aan ons volk en diens aan ons land. 

CF Visser tydens die stigting, 30 September 1931
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natuurlik	 het	 die	 naam	Verkenner	 ’n	militêre	 betekenis	
wat	 in	 ons	 geskiedenis	 veral	 verband	 hou	 met	 die	
uitstekende	verkenners	van	die	anglo-boereoorlog.	danie	
theron	en	sy	Verkenners	het	hulle	verkenningswerk	met	
fietse	 gedoen,	 soms	 te	 perd	 en	 ander	 kere	 kilometers	
deur	die	nag	gekruip.

minder	 bekend	 is	 dat	 die	 woord	 Verkenners	 ook	
’n	 internasionale	 naam	 is	 wat	 vandag	 steeds	 deur	
die	 nederlandse	 scouts	 en	 die	 Vlaamse	 nasionale	
jeugverbond,	 in	 belgië,	 vir	 hulle	 hoërskooljeug	 gebruik	
word.	

dit	is	dalk	nog	minder	bekend	dat	die	woord	Verkenner	
selfs	 ’n	 moderne	 rekenaarterm	 is.	 die	 nederlandse	
rekenaarterm	 vir	 Windows explorer	 is Windows 
Verkenner. die	naam	is	die	eerste	keer	vir	windows	’95	
deur	microsoft	geskep.	

die	 naam,	 Verkenner,	 sê	 steeds	 presies	 wie	 ons	
Voortrekker-verkenners	 vandag	 is.	 hulle	 is	 moderne	
hoërskooljeug,	veranker	in	die	bybel,	wat	dapper	nuwe	
horisonne	verken,	of	dit	nou	op	argusfietse,	nagmarse	
of	op	google	is.	

die	Verkennerlied	in	die	sangbundel	het	’n	uitnodiging	
vir	 elkeen	 van	 julle	 penkoppe	 en	 drawwertjies	 om	
Verkenners	te	word.	ons	sing:

Bring my rugsak en stewels, gee my, my stapstok aan. 

Sien jy die pad oor die heuwels. Dis waar ek heen gaan.

Vriend kom jy saam? 

Kom ons gaan klim na die kruine: anderkant die rante 
wag die res van die lewe.

die	 drie	 name,	 wat	 van	 die	 eerste	 tree	 saam	 met	 die	
Voortrekkers	 gekom	 het,	 verteenwoordig	 steeds	 ons	
hartklop.

1928
Die grondslag van spanwerk

japie	heese	verduidelik	sy	spanbeplanning	vir	1928/29	as	
volg:

“ons	 kom	 eenmaal	 per	 week	 bymekaar.	 ons	 wil	 graag	
hê	 ons	 kinders	 moet	 liggaamlik	 gesond	 wees.	 daarom	
moedig	ons	soveel	as	moontlik	aan	om	aan	’n	skoolsport	

deel	te	neem.	waar	daar	Voortrekkertjies	is	wat	nie	aan	
sport	 deelneem	nie,	moet	 ons	 vir	 hulle	 die	 geleentheid	
skep	 om	 aan	 sport	 deel	 te	 neem.	 ons	 moedig	 sport	
aan	want	 ons	wil	 sterk	 en	 gesonde	Voortrekkertjies	 hê.	
ons	probeer	by	ons	kinders	 liefde	vir	God	en	godsdiens	
opwek.	 ons	 eerbiedig	 dit.	 dit	 speel	 ’n	 groot	 rol	 in	 ons	
beweging.	ons	kinders	moet	ook	moreel	sterk	en	gesond	
opgroei.	elke	Voortrekkertjie	moet	aan	’n	sondagskool	of	
een	of	 ander	godsdienstige	vereniging	behoort.	ons	wil	
hê	 ons	 kinders	moet	 hul	 plig	 teenoor	 hulle	 medemens	
besef.	daarom	leer	ons	hulle	om	hul	naaste	te	dien.	ons	
leer	hulle	ook	basiese	burgerkunde.	ons	wil	dit	aan	hulle	

meedeel	 deur	 praatjies,	 maar	 meer	 nog	 deur	 die	
praktiese	toepassing	daarvan.	ons	volg	die	speelmetode	
bv.	skynverkiesings,	skynverhoor,	skynparlement.	ons	wil	
hê	hulle	moet	elkeen	’n	stokperdjie	hê	van	opvoedkundige	
aard.	 die	 kind	 moet	 die	 aardrykskunde	 en	 geskiedenis	
van	 sy	 onmiddellike	 omgewing	 ken.	 ons	 wil	 sy	 sintuie	
ontwikkel.	 die	 Voortrekkers	 wil	 die	 kind	 ontwikkel	 op	
sosiale	 en	 intellektuele,	 sowel	 as	 op	 godsdienstige	 en	
sportgebied.

wanneer	u	dan	ons	program	van	werksaamhede	nagaan,	
vind	u	daar:

•	 Gesellige	samekomste.	die	kinders	het	hiervoor	
hulle	eie	bestuur	gekies.	die	stel	dan	’n	program	
op.	sterk	nadruk	word	op	sang	en	musiek	gelê.	
liedjies	wat	om	die	kampvuur	gesing	kan	word,	
word	hier	geleer	en	geoefen.	

Waarom is ons dan Voortrekkers? Ons antwoord dat ons daarna streef om mense te wees van durf 
en daad; mense wat wil dien en nie gedien word nie en wat weet hoe om te dien. Ons wil manne en 
vroue wees op wie se woorde en dade ’n mens kan reken. Ons wil leer hoe om die vreugde van die 
natuur daarbuite te geniet  wat die Skepper in sy heerlike rykdom daar gestel het vir dié wat weet 
om te soek en te vind. Daarom belowe die Voortrekker om te alle tye sy medemens te dien. Hy soek 
plesier in die hulp wat hy gee en nie in die loon wat hy ontvang nie.  

NJ van der Merwe op 23 Junie 1932, Onze Rust 
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•	 dan	 vind	 daar	 lesse	 in	 knoopmaak,	 burgerleer,	
eerstehulp,	 gesondheidsleer	 plaas.	 ons	
besoek	 fabrieke,	 plekke	 van	 historiese	 belang,	
nywerhede	en	ander	besienswaardighede.	

•	 dan	het	ons	uitstappies	na	die	veld.	dan	leer	ons	
van	die	plantegroei,	klippe	en	rigting.	ons	maak	
groot	kampvure,	sing	liedjies	en	leer	ons	self	help	
met	koskook	en	sterrekunde.	

•	 ten	minste	een	maal	’n	jaar	trek	ons	weg	en	gaan	
slaan	êrens	’n	Voortrekkerkamp	op.	

•	 die	 laaste	 wat	 oorbly,	 is	 voorlesings.	 ons	 vra	
persone	 soos	 tandartse,	 dokters	 en	 ander	
om	 praatjies	 met	 ons	 te	 kom	 hou.	 in	 die	
somermaande	nooi	ons	die	sprekers	uit	om	om	
die	kampvuur	met	ons	te	kom	gesels.”

Vandag	 vorm	 japie	 heese	 se	 spanprogram	 steeds	 die	
grondslag	van	Voortrekkeraktiwiteite	in	spanverband.

Onderhandelinge met die Scouts

lord	 baden	 powell	 het	 in	 1907	 die	 boy’s	 scouts	 en	 ’n	
rukkie	later	die	Girls	Guides	as	jeugbewegings	gestig	om	
die	britse	kultuur	en	tradisies	te	bevorder.	die	scouts	het	
vinnig	’n	internasionale	voetspoor	ontwikkel	in	die	britse	
kolonies,	amerika	en	in	wes-europa.

Gedurende	1928	en	1929	het	die	scout-raad	in	transvaal	
’n	 poging	 aangewend	 om	 afrikaanse	 kinders	 vir	 die	
scouts	 te	 werf.	 die	 Voortrekkers	 het	 onder	 leiding	 van	
CF	 Visser	maande	 lank	met	 die	 scouts	 onderhandel	 en	
in	subkomitees	saamgewerk	om	te	kyk	of	daar	’n	manier	
gevind	 kon	 word	 om	 een	 gesamentlike	 jeugvereniging	
te	 stig.	 die	 eerste	 minister,	 generaal	 hertzog,	 het	
vanuit	 praktiese	 partypolitieke	 oogmerke	 daarop	
aangedring	dat	daar	nie	 twee	 jeugbewegings	mag	wees	
nie,	 maar	 dat	 afrikanerkinders	 by	 die	 scouts	 moes	
inskakel.	 die	 onderhandeling	 het	 telkens	 gestruikel	 oor	
identiteitskwessies,	 soos	die	 erkenning	 van	afrikaans	 as	
amptelike	taal,	die	aandrang	dat	die	union	jack-vlag	die	
enigste	vlag	van	die	beweging	moet	wees	en	die	belofte	
van	trou	aan	die	britse	koning.

nadat	die	onderhandelings	met	die	scouts	finaal	misluk	
het,	 is	 ’n	 stigtingskomitee	 onder	 voorsitterskap	 van	 nj	
van	der	merwe	in	die	lewe	geroep	om	op	nasionale	vlak	
die	Voortrekkers	formeel	te	stig.	hertzog	het	die	stigting	
goedgekeur	en	onderneem	om	die	stigtingskongres	by	te	
woon	en	die	eerste	Voortrekkers	in	te	lyf.	die	Vrystaatse	

helpmekaarvereniging,	 onder	 voorsitterskap	 van	 dr.	 nj	
van	der	merwe,	het	 ’n	bedrag	van	750	pond	vir	die	stig	
van	die	Voortrekkers	geskenk.	

die	 scout-raad	 het	 besluit	 om	 met	 ’n	 “hand	 van	
kameraadskap	 en	 broederskap”	 na	 die	 beoogde	
Voortrekkerbeweging	uit	te	reik	en	hul	bereidheid	verklaar	
om	die	Voortrekkers	te	help	in	belang	van	die	kinders	van	
suid-afrika.	die	Voortrekkers	se	stigtingskomitee	het	met	
dank	die	hand	van	vriendskap	aanvaar.	

1931
Ons Voortrekkervlag

in	1921	laat	maak	die	Voortrekkers	van	bloemfontein	’n	
vlag	van	 ’n	 ligbruin	 leeu	op	groen	agtergrond.	dieselfde	
jaar	word	die	vlag	oor	die	kis	van	’n	offisier	gedrapeer	toe	
johannes	 spies	 in	 ’n	 motorongeluk	 sterf.	 Graaff-reinet	
se	 vlag	was	 ’n	 skild	met	 spandaukop,	 ’n	Voortrekker,	 ’n	
bybel,	’n	kokerboom.

nie	 een	 van	 die	 vlae	 het	 byval	 by	 die	 stigtingskongres	
gevind	nie.	as	simbool	van	die	band	met	die	Voortrekkers	
van	 die	 Groot	 trek	 is	 voorgestel	 dat	 die	 vlag	 van	 die	
Voortrekkerrepubliek	natalia	die	 amptelike	 vlag	 van	die	
Voortrekkers	moes	wees.	

Visser	 verduidelik:	 “in	 die	 dae	 van	 die	 Groot	 trek	 was	
hierdie	 vlag	 ’n	 sinnebeeld	 van	 die	 Voortrekkers	 se	
selfstandigheid	 en	 eie	 volksbestaan	 in	 ’n	 eie	 vaderland	
waarvoor	baie	van	hulle	hul	bloed	opgeoffer	het.	Vandag	
dien	dieselfde	vlag	as	die	sinnebeeld	van	die	Voortrekkers	
se	bestaan	as	 ’n	onafhanklike	organisasie.	deur	die	vlag	
te	 aanvaar,	 bring	 ons	 nie	 alleen	 hulde	 aan	 die	 dappere	
vryheidsliewende	 Voortrekkers	 wat	 die	 binneland	 van	
suid-afrika	beskaaf	en	bewoonbaar	gemaak	het	nie,	maar	
ons	gee	daarmee	te	kenne	dat	ons	wil	stry	en	opruk	teen	
alles	wat	sleg	en	onedel	is.	ons	wil	alles	wat	goed	en	mooi	
is	uit	die	lewe	van	die	ou	Voortrekkers	aanneem,	navolg	en	
ons	eie	maak.	onder	hierdie	vlag	wil	ons	so	lewe	dat	ons	
werd	is	om	kinders	genoem	te	word	van	die	heldhaftige	
baanbrekers.”	

die	 kleure	 van	 die	 Voortrekkervlag	 is	 dié	 van	 die	
nederlandse	 statenvlag	 en	 het	 die	 volgende	 simboliese	
betekenis:

• rooi is	die	kleur	van	dapperheid,	durf	en	moed

• wit is	die	simbool	van	eenheid	van	strewe,	van	
hoë	en	skoon	ideale	en	van	reinheid	van	gedagte,	
woord	en	daad

Ons is eintlik bang vir ’n te grote geesdrif, want op sommige plekke wil kinders sommer ’n massabe-
weging op tou sit en in hulle honderde aansluit. ’n Beweging soos hierdie wat in die lengte van dae in 
Suid-Afrika moet bestaan, moenie in haas gestig word nie.

NJ van der Merwe, 1933



Voortrekkerspore 1931–2016
20

• blou is	die	simbool	van	volharding	en	’n	helder	
en	skone	vooruitsig.

die	driehoeke	in	die	vlag	is	’n	eenvoudige	konstruksie	wat	
’n	 swaar	 las	 kan	 dra	 en	 nie	maklik	 inmekaargedruk	 kan	
word	nie.	dit	dui	op	standvastigheid.

met	 die	 formele	 stigting	 van	 die	 Voortrekkers	 het	
mabel	 jansen	 eiehandig	 die	 Voortrekkervlag	 vir	 die	
stigtingsgeleentheid	 gemaak.	 Generaal	 hertzog	 het	 op	
30	 september	 1931	 hierdie	 vlag	 aan	 die	 Voortrekkers	
oorhandig.	die	vlag	hang	vandag	in	die	hoofkantoor	van	
die	Voortrekkers.	

Ons leuse

op	1	augustus	1931	het	die	stigtingskomitee	 in	pretoria	
vergader	 om	 onder	 andere	 te	 besluit	 oor	 ’n	 geskikte	
leuse.	tydens	die	ontstaan	was	verskeie	leuses	voorgelê,	
onder	 andere	 die	 volgende:	 waak	 en	 werk	 (Graaff-
reinet),	 Vorentoe	 (malan-kommisie),	 padlangs	 (eybers-
kommissie).

nie	een	van	die	leuses	was	vir	die	stigtingskomitee	geskik	
nie.	 skielik	 het	nj	 van	der	merwe	uitgeroep:	 “wat	 van:	
Hou Koers!?”	die	 voorstel	 is	 dadelik	met	 groot	 geesdrif	
aanvaar.	Vandag	 is	die	 “hou	koers”-leuse	 seker	een	van	
die	bekendste	organisasieleuses	in	suid-afrika.	jd	kestell	
het	later	jare	gesê:	“die	persone	wat	daardie	leuse	gekies	
het,	het	soos	die	romeinse	boumeesters	van	ouds,	sterker	
gebou	as	wat	hulle	gemeen	het.”

Ons Voortrekkerwapen

die	eerste	Voortrekkerwapen	het	die	vorm	van	’n	ossewa	
gehad,	maar	is	is	deur	die	stigtingskongres	verwerp.

prof.	ben	taute	van	kaapland	het	die	ontwerp	en	simboliek	
van	die	huidige	Voortrekkerwapen	voorgestel.

die	 Voortrekkerwapen	 bevat	 al	 drie	 die	 kleure	 van	 die	
Voortrekkervlag.

•	 die	voorwiel	van	’n	kakebeenwa

die	wiel	 bestaan	 uit	 ’n	 naaf,	 tien	 speke,	 vyf	 vellings	 en	
’n	staalband	rondom.	die	naaf	is	die	middelpunt	van	die	
wiel	en	daarin	word	die	hele	vrag	wat	die	wiel	moet	dra,	
gekonsentreer.	

die	naaf	moet	sterk	wees	om	sy	funksie	te	vervul.	die	naaf	
is	die	simbool	van	diensbaarheid.

die	 naaf	 en	 die	 vellings	 word	 verbind	 deur	 tien	 speke,	
eweredig	gespasieer.	op	elke	speek	rus	’n	deel	van	die	las	
en	dit	 help	dus	om	die	 vrag	 te	dra.	die	tien	 speke	 is	 ’n	
simbool	van	die	Voortrekkerkode.	

aan	die	buitekant	van	die	speke	is	daar	vyf	vellings	wat	die	
speke	met	mekaar	verbind	en	aan	die	wiel	die	ronde	vorm	
gee.	die	velling	is	die	simbool	van	stewigheid.

rondom	 die	 wiel	 is	 daar	 ’n	 ysterband	 wat	 al	 die	
afsonderlike	dele	bymekaarvoeg	en	die	wiel	voltooi.	die	
voorwiel	 van	 die	 kakebeenwa	 dui	 die	 verbondenheid	
van	 die	 Voortrekkerbeweging	 met	 ons	 volksverlede	 en	
tradisies	aan.	

die	 voorwiel	 versinnebeeld	 stewigheid,	 vastigheid	 en	
betroubaarheid;	iets	wat	’n	swaar	las	kan	dra	en	dus	in	die	
hoogste	mate	diensbaar	is.

Verder	 suggereer	 die	 wiel	 beweging	 en	 vooruitgang	
omdat	die	wawiele	van	die	Voortrekkers	onbewoonde	en	
woeste	 binnelande	 binnegerol	 het	 en	 daar	 vooruitgang	
gebring	het.	dit	dui	dus	die	rigting	aan,	want	die	wa	moet	
die	voorwiel	volg.

Ons dra nie alleen die boodskap nie. Ons is self die boodskap. 

CF Visser, 1933

Die stigting van Die Voortrekkers met die seremoniële ontplooiing van die vlag
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•	 die	brandende	fakkel

die	brandende	fakkel	simboliseer	die	lig	van	die	Christelike	
en	westerse	beskawing	wat	ons	voorouers	saam	met	die	
ossewa	 in	 ’n	 onbeskaafde	 binneland	 ingedra	 het.	 ons	
voorouers	was	bereid	om	hulle	goed	en	bloed	daarvoor	
te	offer.

daarom	spoor	die	brandende	fakkel	ons	aan	om	vandag	
nog	ligdraers	te	wees.	

•	 die	leuse

die	 leuse	Hou Koers	 wys	 enersyds	 op	 die	 Voortrekkers	
se	 verbondenheid	 met	 die	 verlede,	 maar	 ook	 op	 ons	
toekomsgerigtheid.	

die	wapen	 is	op	13	augustus	1942	by	die	departement	
van	 binnelandse	 sake	 geregistreer	 en	 is	 in	 1960	 na	 ’n	
kongresbesluit	gestandaardiseer.

Amptelike stigting

die	voorstel	tot	die	formele	stigting	van	die	beweging	is	op	
30	september	1931	deur	CF	Visser	ingedien	en	deur	me.	
mm	 jansen	 gesekondeer.	 mabel	 jansen	 is	 op	 dieselfde	
dag	as	uniale	onderleidster	van	die	Voortrekkers	verkies.	
oomblikke	 daarna	 is	 sy	 as	 die	 eerste	 provinsieleidster	
van	natal	verkies	en	ook	as	onderleidster	van	transvaal.	
sy	is	die	enigste	Voortrekkerleier	ooit	wat	tegelyk	al	drie	
hoofbestuursampte	beklee	het.	

Die eerste Voortrekkers

op	30	september	1931	word	die	Voortrekkers	amptelik	
gestig	en	die	eerste	Voortrekkers	by	die	Vierde	raadsaal	
in	bloemfontein	ingelyf.	

•	 Verkennerseuns:	 schlebusch	 benade,	 johannes	
benade,	barend	van	der	berg,	sarel	breitenbach,	
david	 durand,	 joseph	 Vorster,	 George	
engelbrecht,	renier	diemont.

•	 Verkennerdogters:	 wanda	 pretorius,	 hannetjie	
steyn,	 nina	 wessels,	 tibbie	 van	 der	 merwe,	
erika	le	roux,	marie	Visser,	minnie	daneel.	Genl.	
hertzog	 het	 die	 heel	 eerste	 vlag	 wat	 mabel	
jansen	gemaak	het	aan	marie	Visser,	dogter	van	
CF	Visser,	oorhandig.	

•	 penkoppe:	johannes	klopper,	jonathan	klopper,	
wynand	 de	 beer,	 daniel	 breitenbach,	 andries	
kruger,	 johannes	 blignaut,	 kotie	 van	 der	walt,	
phillip	pienaar,	jh	kammeyer,	hansie	du	plessis.

•	 drawwertjies:	 emma	 van	 wyk,	 anna	 van	 der	
merwe,	 rita	 du	 preez,	 eloise	 pelliseur,	 elsa	
malherbe,	emma	haasbroek,	monica	daneel.

Die eerste Voortrekkerbelofte

op	dié	dag	word	die	Voortrekkerbelofte	die	heel	eerste	
keer	opgesê.	die	eerste	penkop-	en	drawwertjie-belofte	
was:	Ek sal probeer om oral en altyd gewillig te wees om te 
dien en goeie dade te doen net waar ek kan. Ek sal strewe 
om gehoorsaam te wees aan my ouers, my onderwysers 
en my leiers.

die	eerste	Verkennerbelofte	was:	Op my eer beloof ek dat 
ek sal strewe om getrou my plig teenoor God, my volk en 
my land te doen om te alle tye my medemens te dien en 
om die Voortrekkerwet na te leef.

Tannie Tibbie onthou

tibbie	 Visser	 was	 die	 dogter	 van	 die	 voormalige	
Vrystaatse	president	mt	steyn.	sy	was	die	eggenote	van	
die	eerste	hoofleier,	nj	van	der	merwe,	wat	na	sy	dood	
met	CF	Visser	getroud	is.	in	1941	volg	sy	mm	jansen	op	
as	 onderhoofleidster	 en	 dien	 tot	 1966.	 sy	 dien	 ook	 as	
senator	 in	 die	 suid-afrikaanse	parlement.	 tannie	 tibbie	
onthou	die	stigting	van	die	Voortrekkers	as	volg:	

“die	 vrolike	 stemming	 was	 aansteeklik,	 hartlik	 en	
spontaan	 in	 ’n	 atmosfeer	 van	 blye	 verwagting.	 Vriende	
van	 ver	 ontmoet,	 familielede	 loop	 mekaar	 raak,	 ou	
kennisse	 omarm,	 almal	 skynbaar	 innerlik	 verheug	 dat	
dieselfde	 drang	 en	 doel	 so	 ’n	 ontmoeting	 bewerkstellig	
het.	 Voortrekkers	 is	 op	 almal	 se	 lippe	 en	 die	 groepie	
seuns	 en	 dogters	 in	 Voortrekkeruniform	 lok	 gunstige	
kommentaar	uit.	algaande	groei	’n	emosionele	opwelling	
en	kom	tot	uiting	in	’n	luide	en	aanhoudende	applous	met	
die	aankoms	van	die	twee	eregaste,	Generaal	hertzog	en	
mevrou	pres.	steyn	–	die	uur	het	aangebreek.	hulle	het	hul	
plekke	ingeneem	agter	’n	beskeie	tafeltjie	sonder	kleedjie	
en	met	niks	anders	daarop	behalwe	’n	kort	vlagstok	met	’n	
opgerolde	vlag	daaraan	en	die	voorsitter	se	hoed	nie!	die	
twee	gerieflike,	met	leer	opgestopte	leuningstoele	vir	die	
twee	eregaste	was	die	enigste	tikkie	weelde.	die	rykdom	
van	versierings	vir	so	’n	geskiedkundige	geleentheid	was	
geleë	in	die	wonderblou	van	ons	hemel,	die	glinsterende	
sonstrale,	die	historiese	bome	in	’n	historiese	omgewing	
en	 as	 agtergrond	 die	 argitektoniese	 raadsaal.	 regs	 en	
links	 van	 die	 tafeltjie	 was	 Verkenners	 en	 drawwertjies	
opgestel	en	daaromheen	het	die	skare	gekring	in	doodse	
stilte	want	niemand	wou	’n	woord	mis	nie	–	luidsprekers	
was	toe	nog	nie	in	gebruik	nie.	

Ons kan nie sommer enige persoon wat hom aanmeld as offisier aanstel nie. Die persoon moet oplei-
ding kry deur self te lees en uit ondervinding te leer. Veral moet dit ’n persoon wees in wie die kinders 
se ouers genoeg vertroue het. Die kinders moet by hom leer en saam met hom uitgaan. 

Kort na die stigting van Die Voortrekkers het NJ van der Merwe oor Voortrekkeroffisiere te sê gehad.
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die	 voorsitter,	 dr.	 nj	 van	 der	 merwe,	 spreek	 ’n	
openingswoord	 waarin	 hy	 ’n	 kort	 oorsig	 van	 die	
Voortrekkers	 gee	 en	 dan	 stel	 hy	 die	 vraag:	 ‘wat	 is	 die	
grondslag	van	die	beweging?’	twee	dinge	sal	onverhoord	
uitgesluit	word	naamlik	partypolitiek	en	rassehaat.	daar	is	
nasionale	belange	wat	die	volk	hegter	aanmekaar	bind	as	
wat	verskeur	word	deur	die	verskille	van	die	partypolitiek.	
die	naam	van	die	Voortrekkers	skiet	wortel	in	die	verlede.	
dit	 staan	 vir	 vryheid	 en	 godsdienssin,	 vir	 reinheid	 en	
stoere	krag,	soos	die	ware	Voortrekkers	was.	in	die	nuwe	
beweging	moet	die	besieling	en	verheffende	invloed	van	
die	Voortrekkers	werk	en	dit	maak	tot	’n	krag	en	sukses	
deur	die	lengte	en	breedte	van	die	land.’	

Generaal	 hertzog	 het	 die	 inlywing	 van	 die	 eerste	
Voortrekkers	waargeneem.	onder	 die	 Verkennerdogters	
was	daar	’n	dogter	van	nj	Van	der	merwe	en	van	CF	Visser.	
marie	Visser	het	 later	uit	die	hand	van	genl.	hertzog	 ’n	
unievlag,	wat	 op	 die	 tafeltjies	was,	 vir	 die	 beweging	 in	
ontvangs	 geneem.	 in	 die	 drawwertjiesspan	 was	 daar	
ook	’n	dogtertjie	van	nj	van	der	merwe.	Gedurende	die	
inlywingseremonie	 was	 die	 skare	merkbaar	 aangedaan,	
trane	 en	 nie	 woorde	 nie	 moes	 die	 innige	 blydskap	
vertolk.	die	Generaal	se	kort	boodskap	tot	die	 ingelyfde	
Voortrekkers	het	diep	beïndruk	veral	 toe	hy	sê:	 ‘hierdie	
Vereniging	 mag	 nie	 ’n	 mislukking	 wees	 nie.	 as	 dit	 ’n	

NJ van der Merwe Die eerste Hoofbestuur

mislukking	 moet	 wees,	 dan	 is	 ons	 nou	 besig	 om	 die	
grootste	klap	aan	die	volk	van	suid-afrika	te	gee	wat	hom	
nog	ooit	toegedien	is,	want	daar	sal	nooit	weer	’n	begin	
van	die	aard	gemaak	kan	word	nie.’	

na	die	 inlywing	het	die	Generaal	 ’n	 ronde	 lapwapen	op	
elke	 Voortrekker	 se	 hoed	 vasgespeld	 met	 ’n	 haakspeld	
wat	aan	die	wapen	vasgewerk	was.	’n	drawwertjie	vertel	
dat	 sy	 nog	 onthou	 hoe	 trots	 hulle	 op	 hul	 hoedwapens	
was.	nog	 iets	wat	 sy	goed	onthou,	was	dat	dit	 ’n	warm	
voormiddag	was	en	met	die	lang	stanery,	wat	geduur	het	
van	die	begin	tot	die	end	van	die	verrigtinge,	het	twee	van	
die	seuns	flou	geword	en	die	dogters	was	so	bly	dat	nie	
een	van	hulle	flou	geword	het	nie.

CF	 Visser	 het	 formeel	 die	 stigting	 van	 ’n	 Voor-
trekkerbeweging	 voorgestel	 wat	 deur	 mev.	 eG	 jansen	
gesekondeer	is	en	daarna	is	oorgegaan	tot	die	verkiesing	
van	 die	 vernaamste	 leiers	 vir	 die	 beweging.	 dr.	 nj	 van	
der	merwe	 is	 tot	hoofleier	benoem	en	mev.	 jansen	 tot	
onderleidster,	terwyl	vier	provinsieleiers	ook	gekies	was.	
daarmee	was	die	dag	se	verrigtinge	afgesluit.”

1932
Voortrekkerleiers	 moes	 vinnig	 landswye	 strukture	
ontwikkel	 en	 leiers	 verkies	 om	 te	 voldoen	 aan	 die	
behoeftes	 van	 die	 vinnig	 groeiende	 organisasie.	 die	
hoofbestuur	 sou	 eers	 in	 1933	 konstitueer,	 omrede	 die	
Voortrekkers	van	gemeenskapsvlak	af	moes	groei	en	leiers	
in	elke	provinsie	geïdentifiseer	moes	word.

die	 entoesiasme	 was	 so	 oorweldigend	 dat	 nj	 van	 der	

Ons weet almal die drievoudige behoefte van ons beweging is leiers, leiers en nogmaals leiers. Ek 
bedoel besielde en toegeruste leiers.

NJ van der Merwe, 1934
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merwe	gewaarsku	het:	“ons	is	eintlik	bang	vir	’n	te	grote	
geesdrif,	want	op	sommige	plekke	wil	kinders	sommer	’n	
massabeweging	op	tou	sit	en	in	hulle	honderde	aansluit.	
’n	beweging	soos	hierdie	wat	in	die	lengte	van	dae	in	suid-
afrika	moet	bestaan,	moenie	in	haas	gestig	word	nie.”	

Natal

mabel	jansen	word	verkies	as	die	eerste	provinsieleidster	
en	hansie	hugo	as	provinsiesekretaris.	natal	het	in	1933	
’n	 eerste	 leierskamp	 in	 amanzimtoti	 aangebied.	 teen	
1941	het	natal	15	kommando’s	gehad	met	net	oor	’n	1000	
geregistreerde	lede.	

Vrystaat

op	 die	 stigtingskongres	 is	 CF	 Visser	 as	 die	 eerste	
provinsieleier	van	die	Vrystaat	gekies.	die	eerste	registrasie	
van	’n	veldkornetskap	was	hoërskool	sentraal,	die	eerste	
Vrystaatse	kommando	was	lindley	en	die	eerste	offisier	
was	jm	buys.	

Van	 die	 eerste	 Vrystaatse	 projekte	 was	 die	 stig	 van	 ’n	
leiersklas	vir	studente.	die	leiersklas	het	bestaan	uit	tien	
lesings.	 die	 klas	 was	 ’n	 sukses,	 maar	 nie	 veel	 studente	
wou	dit	 bywoon	nie.	dit	 is	 opgevolg	met	 ’n	 suksesvolle	
leierskamp	by	Glen.	 teen	1936	was	die	getal	Vrystaatse	
Voortrekkers	oor	die	3000	lede.	Verskeie	groot	kampe	is	
gehou,	asook	’n	strandkamp	in	natal.	

Kaapland

prof.	 ben	 taute	 is	 as	 die	 eerste	 provinsieleier	 van	
kaapland	verkies.	sy	bynaam	was	Vooros.	 in	1933	is	pja	
Vos	(oom	Vossie)	as	die	provinsiesekretaris	verkies.	waar	
die	Voortrekkers	aanvanklik	mekaar	aangespreek	het	as	
meneer	en	mevrou,	het	kaapland	met	die	tradisie	begin	
om	mekaar	as	neef	en	nig	aan	te	spreek.	dit	is	’n	tradisie	
wat	 vandag	nog	voortbestaan	en	 teruggevoer	 kan	word	
na	die	stigtingsjare.	

die	kaapland	oskop	 is	ontwerp	deur	prof.	ben	taute	en	
voorgelê	 op	 12	 desember	 1932.	 die	 eerste	 12	 dosyn	
oskoppe	word	op	15	desember	1934	gelewer.	dit	bestaan	
uit	 ’n	 stel	 weglêhorings	 met	 twee	 skeie,	 ’n	 riempie	 en	
die	 letter	 k.	 aan	 die	 begin	was	 die	 agtergrond	 liggroen	
en	 gevorm	 om	 die	 horings,	 vandag	 is	 die	 agtergrond	
donkergroen	 en	 rond.	 in	 die	 begin	 was	 gewone	
Voortrekkers	nie	toegelaat	om	dit	te	dra	nie.	offisiere	het	
die	oskop	agter	op	die	punt	van	hulle	nekdoeke	gedra.	op	
26	maart	1940	besluit	hoofbestuur	dat	alle	Voortrekkers	
die	provinsiale	kenteken	op	die	linkermou	mag	dra.	

op	 die	 eerste	 hoofbestuursfoto	 van	 1933	 staan	 anna	
steyn	fier	en	 regop.	sy	word	deur	nig	sterretjie	beskryf	
as	“beslis,	besield,	gereed,	vurige	spreekster,	spontaan	in	
omgang	en	maklike	mens	om	lief	te	hê.”	in	die	beginjare	
verteenwoordig	ouma	anna,	soos	sy	bekend	was,	kaapland	
op	 die	 hoofbestuur	 deur	 as	 die	 onderprovinsieleidster	
te	dien	van	1931	tot	1941.	sy	dien	van	1941	tot	1954	as	
provinsieleidster.	ouma	anna	is	betrokke	met	die	reëlings	
van	 die	 eeufeesjaar	 in	 1938	 en	 die	 inhuldiging	 van	 die	
Voortrekkermonument	in	1949.	sy	skryf	gereeld	bydraes	
vir	die	Hou Koers	en	tot	haar	afsterwe	op	die	ouderdom	
van	 81	 op	 16	 desember	 1970	was	 sy	 in	 hart	 en	 siel	 ’n	
Voortrekker.	

Transvaal

johan	 Greijbe	 word	 as	 die	 eerste	 provinsieleier	 verkies	
en	die	 latere	hoofleier,	 badie	badenhorst,	 as	 die	 eerste	
provinsiesekretaris.	

johan	 hendrik	 Greijbe	 is	 op	 26	 april	 1890	 in	 Graaff-
reinet	 gebore.	 hy	 studeer	 onderwys	 in	 heidelberg	 en	
behaal	 later	 jare	 ’n	 ba-graad	 aan	 die	 universiteit	 van	
witwatersrand.	hy	begin	reeds	op	18	jaar	om	onderwys	te	
gee	op	’n	plaasskool	in	losberg-omgewing,	naby	Fochville.	
in	die	twintigerjare	word	hy	hoof	van	brandwagskool	op	
benoni	waar	hy	 in	1949	aftree.	 in	1949	word	hy	 lid	van	
die	lpr	van	kemptonpark	en	dien	ook	as	voorsitter	van	
die	transvaalse	onderwysersvereniging.	Vanaf	1953-1958	
dien	hy	as	lV	vir	kemptonpark.	as	lid	van	die	transvaalse	
onderwysvereniging	 woon	 hy	 stigtingsdag	 by	 en	 word	
verkies	 as	 die	 eerste	 provinsieleier	 van	 transvaal.	 hy	
dien	 van	 1931	 tot	 1966.	 in	 april	 1966	 word	 bennie	
badenhorst	verkies	as	provinsieleier.	 johan	Greijbe	sterf	
op	19	november	1966.	die	Voortrekkers	was	vir	hom	’n	
lewenstaak.

transvaal	 het	 in	 die	 eerste	 tien	 jaar	 talle	 prestasies	
behaal,	 soos	 die	 verkoop	 van	 die	 1938-huisgenoot-
gedenkuitgawe,	 die	 reëlings	 van	 die	 Fakkelloop	 by	 die	
Voortrekkermonument.	die	eerste	Voortrekkerkommando	
in	 transvaal	was	 randjieslaagte.	 Vir	 die	 eerste	 tien	 jaar	
was	daar	net	een	Voortrekkerkommando	in	pretoria	met	
verskillende	 veldkornetskappe.	 teen	1941	 verdeel	 dit	 in	
vyf	kommando’s.	teen	1941	kon	transvaal	spog	met	767	
offisiere	en	9000	lede.	

1933
Inhuldiging van die eerste Hoofbestuur

op	saterdag	2	 julie	1933	 is	die	hoofdagbestuur	van	die	
Voortrekkers	by	die	historiese	woning	van	president	steyn,	

Hierdie voetstappe sal ons weer opnuut tot die besef en waardering bring van ’n eie volksroeping. ’n 
Volk wat hierdie dinge nie besef nie, wat nie sy fakkel dra en dit brandend hou nie, wandel in die 
duisternis en het nie koers nie! 

NJ van der Merwe in 1938 waar Tibbie Steyn die eerste feesfakkel aansteek.
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eie,	is	ons	vry	van	vreemde	invloede	en	kan	ons	derhalwe	
onsself	wees.”	by	dieselfde	boom	van	sameswering	het	
die	Voortrekkers	in	september	1940	die	ere-orde	van	die	
Vriend	van	die	Voortrekkers	aan	kestell	oorhandig.	

Voortrekkerdrag

die	daarstel	van	’n	eenvormige	Voortrekkerdrag	was	een	
van	die	grootste	prioriteite	na	die	stigting.	die	uniform-
taakgroep	(tans	Voortrekkerdrag-taakgroep)	wat	in	1933	
gestig	 is,	 is	 tot	 op	 datum	 die	 oudste	 taakgroep	 in	 die	
Voortrekkers.	

aangesien	daar	nog	geen	uniformdepot	was	nie,	moes	die	
uniforms	 spesiaal	 op	 aanvraag	 gemaak	word.	die	 seuns	
se	hoede	was	aan	die	regterkant	opgeslaan,	maar	hierdie	
gebruik	 is	 baie	 gou	 gestaak.	 die	 eerste	 hoedwapens	
vir	 die	 seuns	 was	 ’n	 ossewa	 en	 vir	 die	 dogters	 ’n	 grys	
ovaalvormige	kenteken	met	groen	omboor	met	V	in	groen	
en	bokant	’n	kappie	in	wit	met	die	leuse	onderaan.	

materiaal	kon	van	Fletcher	en	Cartwright	in	kaapstad	bestel	
word	en	papierpatrone	was	beskikbaar.	rautenbachs	van	
kroonstad	en	uniewinkels	van	pretoria	het	ook	uniforms	
verskaf.

Die eerste landswye kamp

op	 3-7	 julie	 word	 die	 eerste	 landswye	 Voortrekker-
leierskamp	 in	 amanzimtoti	 aangebied.	 nj	 van	 der	
merwe	was	die	kampleier	en	het	die	 reëls	vir	die	kamp	
vasgestel	 wat	 later	 die	 grondslag	 sou	 word	 vir	 alle	
Voortrekkerkampe:	

•	 “Voortrekkeroffisiere	 moes	 deskundiges	 in	 die	 kuns	
van	uitkamp	word.	

•	 dissipline	moes	streng	gehandhaaf	word,	sonder	om	
die	gesellige	gees	van	Voortrekkerwees	te	demp.	

•	 ongerief	 van	 die	 buitelewe	 moes	 deur	 voorsorg	 en	
planmaak	oorwin	word.	

•	 daar	moet	’n	gees	van	dienende	liefde	wees.

	•	 die	egte	Voortrekkergees	is	om	die	naaste	te	dien	en	
daarom	is	herinnering	soet.”

japie	heese	het	die	eerste	kampervaring	as	volg	beskryf:	
“soos	feitelik	elke	Voortrekkerkamp	daarna	 is	die	eerste	
kamp	 gekenmerk	 deur	 die	 vrolike	 herinnering	 van	 sang	

onze	 rust,	 ingehuldig.	 die	 inhuldiging	 het	 plaasgevind	
onder	 die	 olienhoutboom,	 bekend	 as	 die	 boom	 van	
sameswering,	 wat	 vandag	 steeds	 besigtig	 kan	 word.	
onder	die	boom	is	’n	groen	bankie	waarop	president	mt	
steyn	vir	baie	ure	gebid	en	gedink	het.	hier	het	hy	na	ure	
se	 gebed	 besluit	 dat	 die	 Vrystaat	 saam	 met	 transvaal	
oorlog	teen	brittanje	sal	verklaar.

regs	 van	 die	 boom	 het	 die	 Verkennerdogter	 van	 die	
hoofleier	gestaan	met	die	landsvlag	in	haar	hande.	haar	
jongste	 suster,	 ’n	 drawwertjie	 het	 die	 Voortrekkervlag	
vasgehou.	

tussen	hulle	wapperende	vlae	het	die	bejaarde	jd	kestell	
gestaan	en	bewoë	gesê:	“as	Voortrekkers	staan	ons	op	ons	

NJ van der Merwe en sy dogters

Inlywing van die eerste provinsiebestuur

Daar was geen fondse nie, geen literatuur nie. Geen opgeleide offisiere of persone met ervaring van 
so jeugorganisasie nie. Van niks af moes die beweging begin. Die gebrek aan ’n orgaan wat kon dien 
as voorligting van leiers en offisiere – ook as skakel tussen die verspreide groepe in die Unie was ’n 
nypende behoefte. 

Onderhoofleidster MM Jansen in 1939 oor die noodsaak van die Hou Koers as Uniale blad
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en	 kampvuur,	 van	 braaivleis	 en	 mieliepap,	 van	 reën	
en	 sonskyn,	 van	vryheid	en	 frisheid	wat	uit	 see,	bos	en	
dal	 gekom	 het	 om	 oor	 ons	 kamp	 te	 swewe.	 dit	 was	 ’n	
triesterige	en	grys	reëndag	toe	die	eerste	Voortrekkerkamp	
begin	het.	die	vragmotor	wat	die	bagasie	vanaf	die	stasie	
na	die	kamp	moes	vervoer,	het	nat	gereën.	die	nat	drade	
van	die	ou	skedonk	wou	geen	

’n Vlagparade by die 
Amanzimtoti-kamp

Eerste handboekie van Die Voortrekkers

’n Kamptoneel by die Amanzimtoti-kamp

Vir my is die Voortrekkerbeweging by uitstek ’n bedding waarin die idealisme van jong Suid-Afrika 
kan vloei en koers kry. Waar hierdie stroom vloei, is daar aan die oewers vir ons volkslewe  frisheid 
en weelderige plantegroei.

NJ van der Merwe, 1939

krag	deurlaat	nie.	die	hoofleier	het	saam	met	die	seuns	sy	
gewig	agter	die	vragmotor	ingegooi	en	dit	aan	die	brand	
gestoot.	om	op	 ’n	nat	dag	by	 ’n	nat	 see	aan	 te	kom	en	

jou	slaapsak	in	 ’n	nat	tent	oop	te	gooi,	 is	geen	
plesier	 nie.	 toe	 een	 van	 die	 ouer	 dames	 haar	
lot	 by	 die	 hoofleier	 bekla,	 het	 hy	 haar	 ferm	
geantwoord:	 ‘mevrou,	 as	 ons	 so	 tent	 in	 die	
konsentrasiekamp	 gehad	 het,	 sou	 ons	 dit	 ’n	
paleis	genoem	het.’	daarop	ontvang	hy	’n	vol	
saluut	van	die	dame.”

Opleiding vir Voortrekkeroffisiere 

in	 1931	 is	 ’n	 kort	 handleiding	 vir	 Voortrekkeroffsiere	
opgestel	en	in	1934	herdruk	as:	Ons eerste handboekie.

die	eerste	leierskamp	vir	volwassenes	vind	by	heidelberg-
kloof	plaas.

1934
Die nuwe Voortrekkerwet

tydens	 die	 stigting	 is	 die	 Voortrekkerwet	 aanvaar	 en	 in	
1934	die	eerste	keer	gepubliseer.	die	Voortrekkerwet	lui:

1. ’n Voortrekker se woord is sy eer

2. ’n Voortrekker is rein in gedagte, woord en daad

3. ’n Voortrekker is gehoorsaam en eerbiedig sy 
meerdere

4. ’n Voortrekker is sober en spaarsaam

5. ’n Voortrekker hou sy taal in ere

6. ’n Voortrekker is hulpvaardig

7. ’n Voortrekker is vriendelik
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8. ’n Voortrekker is hoflik

9. ’n Voortrekker is opgeruimd onder moeilikhede

10. ’n Voortrekker is ’n vriend van diere.

later	jare	is	wet	nommer	10	uitgebrei	as	’n	Voortrekker	is	
’n	liefhebber	van	ons	diere,	ons	plante	en	ons	grond.

Verkennerloopbaan

Volgens	Die Handleiding Vir Leiers Van Die Voortrekkers,	
1934,	moet	’n	Verkenner	drie	maande	diens	doen,	sonder	
uniform,	en	sekere	basiese	toetse	aflê.	na	die	tydperk	en	
toetse	kan	die	Verkenner	uniform	dra	en	bekend	staan	as	
’n	GroenkopVerkenner.	na	nog	drie	maande	kon	die	
Verkenner	die	toets	aflê	vir	sy	eerste	graadwiel,	’n	swart	
ossewawiel	 op	 ’n	 groen	 agtergrond	 en	 bekend	 staan	 as	
’n	 baanbrekerVerkenner.	die	 graadwiel	word	 op	 die	
linkermou	onder	die	spankenteken	gedra.	na	nog	’n	jaar	
kan	die	Verkenner	deur	nog	toetse	sy	tweede	graadwiel	
verdien	 en	 bekend	 staan	 as	 ’n	 uithalerVerkenner.	

intussen	kon	’n	Verkenner	ook	begin	werk	aan	spesiale	
onderskeidinGstekens.

Voortrekkers in Suidwes-Afrika (Namibië)

teen	 die	 einde	 van	 1931	 het	 die	 afrikanerkring,	 ’n	
kultuurorganisasie,	 vir	 die	 eerste	 keer	 die	moontlikheid	
bespreek	 om	 Voortrekkers	 in	 suidwes	 te	 stig.	 die	
stigtingsvergadering	 het	 in	 Februarie	 1934	 in	windhoek	
plaasgevind.	

suidwes-afrika	se	kenteken	was	’n	juk	met	’n	trek-ketting	
en	 ’n	veldfles	 soos	piet	retief	gedra	het	en	 te	 sien	 is	 in	
die	 Geloftekerk-museum.	 na	 die	 naamsverandering	 na	
namibië	het	die	gebiedswapen	verander	na	’n	gestileerde	
skild	met	die	diaskruis	daarop.

op	stamprietfontein	het	die	Voortrekkers	versoek	of	hulle	
eerder	velbroeke	en	velhoede	mag	dra	weens	die	groot	
armoede	 in	die	distrik.	die	hoofbestuur	het	die	versoek	
toegestaan.	

Die beweging is gegrond op ’n Christelike grondslag, staan heeltemal buite die politiek en wil egte 
Suid-Afrikaanse vaderlandsliefde kweek.

NJ van der Merwe se laaste boodskap in die lente-uitgawe van Hou Koers 1940. Hy is kort daarna 
onverwags oorlede.

Afgevaardigdes by die Voortrekkerkongres van 1934 in Bloemfontein. Die kongres besluit: “Die grondslag van Die 
Voortrekkers is Christelik-nasionaal.”
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Met die stigting van Die Voortrekkers het ons gedink: Ons sal probeer om koers te hou! Na ’n paar jaar 
kon ons sê ons dink ons Hou Koers en nou na tien jaar sê ons met groot sekerheid: Ons weet ons Hou 
Koers.

Transvaalse gebiedsleier, JH Greijbe, tydens die tienjarige herdenking van Die Voortrekkers se 
bestaan.

Die eerste Transvaalse kamp op Lourenco Marques

Tannie Tibbie Visser, Vader Visser en oom Japie Heese

die	 Voortrekkers	 is	 in	 suidwes	 gevestig	 deur	 volwasse	
opleiding,	groepspele	en	die	aanbied	van	leiersklasse.	

teen	1938	was	daar	13	Voortrekkerkommando’s	met	28	
veldkornetskappe,	90	offisiere	en	870	Voortrekkers.

1935
die	 eerste	 transvaalse	 gebiedskamp	 vind	 in	 lourenço	
marques,	mosambiek,	plaas.

1936
Grondslag

die	 hoofbestuur	 aanvaar	 die	 Christelik-nasionale	
lewens-	 en	 wêreldbeskouing	 as	 grondslag	 vir	 die	
Voortrekkers.

hou	koers-blad

die	 gedagte	 van	 ’n	 blad	 vir	 Voortrekkeroffisiere	 het	
by	 die	 eerste	 hoofsekretaris,	 japie	 heese,	 ontstaan.	
aanvanklik	 sou	 die	 blad	 slegs	 ’n	 blad	 vir	 kaapland	 se	
Voortrekkeroffisiere	wees.	

die	 eerste	 Hou Koers verskyn	 as	 ’n	 kwartaalblad	 met	
98	 intekenare.	 die	 blad	 is	 op	 wasvelle	 getik	 en	 op	 die	
nasionale	 pers	 se	 nuwe	 Gestetner-masjien	 afgerol.	 die	
artikels	 is	 nagesien,	 voor	 hulle	 op	 “stencils”	 getik	 is	 om	
afgerol	 te	 word.	 dit	 het	 drie	 volle	 dae	 geneem	 om	 die	
twintig	 bladsye	 af	 te	 draai.	 die	 afgerolde	 blaaie	 is	 in	 ’n	
groot	tas	geplaas	om	gerangskik	en	gebind	te	word.	

1938
Eeufees-Fakkelloop

die	Voortrekkers	 se	eerste	groot	openbare	optrede	was	
die	landswye	fakkellope	tydens	die	eeufeesvieringe	van	die	
Groot	trek	van	1938.	meer	as	30	000	Voortrekkers	het	oor	
’n	tydperk	van	twee	maande	deelgeneem	aan	5000	km.	
die	hoogtepunt	van	die	feesjaar	was	die	hoeksteenlegging	
van	die	Voortrekkermonument	in	pretoria.	die	beroemde	
feesfakkel	 is	 deur	 oom	 Vossie	 ontwerp	 en	 deur	 to	
honiball	 gemaak.	die	 1938-fakkelvlam	 is	 tydelik	 bewaar	
by	die	universiteit	van	pretoria	en	op	15	desember	1949	
na	die	senotaafsaal	geneem	waar	dit	vandag	nog	brand.	
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Voortrekkerdrag	betaal.	 ten	 spyte	 van	die	 terugslae	het	
die	Voortrekkers	stadig	maar	seker	gegroei.

in	 1939	 het	 jm	 buys,	 die	 provinsiesekretaris	 van	 die	
Vrystaat,	die	eerste	jeug-	en	volwasse	lede	ingelyf.	jasper	
martin	buys	 is	op	15	 julie	1894	gebore.	hy	was	nr	1	 in	
die	registrasieregister	van	die	Vrystaatse	Voortrekkers.	hy	
dien	 18	 jaar	 as	 die	 provinsiesekretaris	 van	 die	Vrystaat.	
nadat	 Vader	 Visser	 in	 1940	 hoofleier	 word,	 volg	 buys	
hom	 op	 as	 provinsieleier.	 as	 provinsieleier	 bevorder	 hy	

hom	 vir	 die	 verdere	 uitbou	 van	 die	 Vrystaatse	
Voortrekkers	 deur	 die	 stig	 van	 kommando’s,	
opleiding,	brosjures	saam	te	stel	vir	die	hou	van	
kampe,	seremonies	en	drilwerk.	hy	 is	die	eerste	
Voortrekker	wat	die	reddingsboei	vir	dapperheid	
ontvang	het	en	in	1948	ook	die	eerste	kampleier	

op	 doornkloof.	 hy	 is	 begrawe	 op	
doornkloof.	

Die hou	koers word ’n 
Uniale blad

tydens	 die	 vergadering	 van	 die	 hoofbestuur	 wat	
desember	1938	plaasgevind	het	in	die	groot	markeetent	
reg	 in	 die	middel	 van	 die	 eeufeeslaer,	 word	 besluit	 om	
die	Hou Koers	uit	 te	brei	 tot	amptelike	blad	vir	die	hele	

1939
Voortrekkers in Rhodesië (Zimbabwe)

in	1938	het	die	afrikaanse	hulp-	en	Vriendskapsverbond	
vir	 seuns	 en	die	rhodesiese	Christelike	Vrouevereniging	
’n	 gesamentlike	 kommissie	 aangestel	 om	 ’n	 vereniging	
vir	 afrikanerjeug	 te	 stig.	 die	 kommissie	 het	 aanbeveel	
dat	die	Voortrekkers	 in	rhodesië	gestig	moet	word.	die	
ring	van	bulawayo	het	besluit	dat	die	Voortrekkers	onder	

beskerming	van	die	nG	kerk	in	noord-	en	suid-
rhodesië	sou	funksioneer.	die	nG	kerk	sou	ook	
leiding	neem	om	Voortrekkerkommando’s	te	
stig	en	geskikte	Voortrekkeroffisiere	te	vind.	

die	 Voortrekkers	 is	 op	 10	 julie	 1939	
in	 salisbury	 gestig	 en	 het	 bestaan	 tot	 1981.	 die	
provinsiekenteken	 versinnebeeld	 die	 matopoklippe,	 ’n	
stel	beeshorings	en	die	letter	r.	die	twee	olifanttande	het	
noord-	en	suid-rhodesië	gesimboliseer.

die	 britse	 goewerneur-generaal	 het	 geweier	 om	 as	
beskermheer	 van	 die	 Voortrekkers	 in	 rhodesië	 op	 te	
tree.	 die	 Voortrekkers	 moes	 ook	 doeanebelasting	 op	

Voortrekkers moet optree as leiers wat die onsienlike sien.

CF Visser, 30 Junie 1941, Skukuza-kongres
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beweging.	 Volgens	 opdrag	 van	 die	 hoofbestuur	 word	
daar	 met	 die	 eerste	 uitgawe	 2000	 kopieë	 gedruk	 vir	
bemarkingsdoeleindes.	 die	 afrol	 daarvan	 het	 ’n	 volle	
maand	 geneem.	 die	 eerste	 Hou Koers	 as	 uniale	 blad	
verskyn	in	1939.

in	junie	1940	besluit	die	hoofbestuur	dat	al	die	offisiere	
op	 die	Hou Koers	 moet	 inteken.	 in	 1941	 open	 die Hou 
Koers-kantoor	 in	kaapstad	en	in	1942	word	’n	elektriese	
drukmasjien	aangekoop.	teen	1945	is	2500	en	teen	1975	
is	7000	Hou Koerse	gedruk.

Aankoop van Sarel Cilliers se plaas, Doornkloof

sarel	 Cilliers	 sterf	 op	 4	 oktober	 1871	 en	 word	 op	 die	
plaas,	 doornkloof,	 begrawe.	 na	 die	 dood	 van	 Cilliers	
se	 seun	 pieter	 Cilliers,	 erf	 Cornelius	 Cilliers	 in	 1927	 die	
ou	 opstal	 en	 236,5	 hektaar	 van	 doornkloof.	 tydens	 die	
anglo-boereoorlog	 is	die	ou	huis	aan	die	brand	gesteek.	
die	grasdak	het	afgebrand,	maar	die	dik	mure	van	75	cm	
was	ongeskonde.	na	die	oorlog	het	pieter	Cilliers	die	huis	
met	’n	sinkdak	herstel.		hy	kon	egter	nie	ekonomies	op	die	
plaas	boer	nie	en	sit	die	plaas	in	1939	in	die	mark.	

advokaat	 Cr	 swart	 rapporteer	 op	 11	 mei	 1939	 by	 ’n	
provinsiebestuursvergadering	 dat	 doornkloof	 te	 koop	
is.	daar	was	enkele	 struikelblokke	 soos	dat	 sarel	Cilliers	
se	 testament	bepaal	dat	die	opstal	nooit	vervreem	mag	
word	 nie.	 met	 toestemming	 van	 die	 familie	 en	 met	
behulp	van	Cr	swart	 is	dit	met	privaat	wetsontwerp	ter	
syde	gestel.	oom	koos	theron	van	winburg,	kommandant	
uit	 die	 anglo-boereoorlog	 het	 die	 koopsom	 van	 1700	
pond	 plus	 100	 pond	 vir	 rente	 teen	 4%	 rente	 aan	 die	
Voortrekkers	geleen.	insamelingsfunksies	is	gehou	en	die	
bedrag	 is	binne	vier	en	half	 jaar	 terugbetaal	met	tiekies	
en	sikspense.	op	18	mei	1940	hou	die	provinsiebestuur	
die	eerste	vergadering	onder	die	groot	kareeboom	voor	
die	 ou	 huis.	 op	 1	 september	 1939	 koop	 die	 Vrystaatse	
Voortrekkers	die	plaas	doornkloof	vir	r3	312.00.

op	 18	 mei	 1940	 word	 die	 eerste	 provinsiebestuurs-
vergadering	op	doornkloof	gehou.

’n Nasie Hou Koers

na	 afloop	 van	 die	 1938-eeufeesvieringe	 het	 die	
Voortrekkers	 ’n	 4	 uur	 lange	 rolprent	 oor	 die	 gebeure	
vervaardig,	 naamlik:	 ’n Nasie Hou Koers. ’n	 bedrag	
van	 r1500	 is	 aan	 dr.	 hans	 rompel	 (onderleier	 van	 die	
natalse	 Voortrekkers)	 geleen	 om	die	 film	 te	 vervaardig.	
dit	is	die	enigste	volledige	dokumentêre	rolprent	oor	die	
eeufeesjaar.	

Namens ons Voortrekkerbeweging het ek nou hierdie brandende fakkel in die hand gehad om in die 
Voortrekkermonument as brandende vlam bewaar te word solank ons soos ons volksbestaan Godwil-
lend hier in ons land sal duur en voortduur. Mag ons nooit ’n rustende volk word nie. Mag ons altyd 
’n werkende en strydende volk wees en bly. 

CF Visser by die inwyding van Die Voortrekkermonument, 16 Desember 1949  

’n	 spesiale	 rolprentkomitee	 onder	 leiding	 van	
hoofsekretaris	japie	heese,	moes	sorg	vir	die	verspreiding	
van	die	rolprent,	 reisprogramme,	pamflette,	plakkate.	 ’n	
Chevrolet-bus	met	die	naam,	“oubaas”	het	die	filmspan	
oral	 in	 die	 land	 rondkarwei	 om	 ’n Nasie Hou Koers	 te	
vertoon.	

op	 10	 augustus	 1939	 vind	 die	 amptelike	 vertoning	 in	
pretoria	plaas	en	op	15	november	1941	sluit	die	toer	in	
stellenbosch	af	na	36	000	myl.	ongeveer	101	500	persone	
het	die	rolprentvertonings	in	300	dorpe	bygewoon.	

Vir	die	projek	het	die	Voortrekkers	’n	lening	van	750	pond	
aangegaan	en	’n	wins	van	paar	duisend	pond	gemaak.	die	
oorspronklike	film	is	aan	die	nasionale	Filmraad	oorhandig	
vir	veilige	bewaring.	

die	 rolprent	was	 so	 ’n	 sukses	 dat	 die	 Voortrekkers	 ook	
die	 volgende	 films	 vervaardig	 het	 (sommige	 daarvan	 as	
voorprente	van	ander	films):

•	 Die Ruimtes Roep – ’n Naweekkamp. Die 
2 uur lange film vertel die storie van ’n 
klomp Voortrekkers wat gaan kampeer en 
Voortrekkerwerk doen soos spoorsny, sein, 
kampvuurnommers. Die voorprogram bestaan 
uit Inlywing van Staatmakers en grepe uit die 
Uniale kongres in Skukuza

•	 Die Begrafnis van dr. NJ van der Merwe

•	 Oorhandiging van Ere-Ordes op Onze Rust

•	 Op Reis deur Ons Land;	natuurtonele

•	 Hul Goeie Daad;	Grappige	prent	met	Voortrekkers	
as	sterre

•	 Die eerste uitreiking van ere-ordes op Onze Rust

•	 Uniale Kongres 1941, Skukuza

•	 Tant Bella;	

•	 Fratse op Fietse

•	 Inlywing van Staatmakers;	 verfilm	 op	
stellenbosch

•	 Die Hugenote-museum

•	 Die Geskiedenis van ons blad hou	koers

•	 Die Voortrekkers van Vandag en More.

•	 Demonstrasieprente sluit in:	alles	en	nog	wat	oor	
vure,	die	saluut	en	inlywing	van	staatmakers
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Geskrewe kommentaar is saam met die ou 
rolprente verskaf, maar die kommando’s moes 
self sorg vir agtergrondmusiek en ’n persoon om 
die kommentaar te lees.

1940
Hoofleier NJ van der Merwe sterf

saterdagaand	10	augustus	1940	het	die	Voortrekkers	na	
slegs	een	jaar	die	285ste	vertoning	van	’n Nasie Hou Koers	
feestelik	op	steynsrus	in	die	Vrystaat	gevier.	die	rolprent	
was	finansieel	en	andersins	’n	reusesukses	wat	landswyd	
groot	 skares	 getrek	 het.	 in	 ’n	 jaar	 is	 die	 vertoning	 van	

die	 rolprent	deur	meer	as	50	000	mense	bygewoon.	nj	
van	der	merwe	sou	as	 feesredenaar	optree,	maar	 is	die	
middag	 in	 die	 bloemfonteinse	 hospitaal	 opgeneem.	die	
volgende	 dag	 sou	 die	 Voortrekkers	 die	 verpletterende	
nuus	verneem	dat	hy	oorlede	is.	

op	taaldag,	14	augustus	1940,	het	die	Voortrekkers	hul	
eerste	hoofleier	 begrawe.	dit	was	 een	 van	die	 grootste	
begrafnisse	nog	in	bloemfontein.	op	10	desember	1942	
word	 nj	 van	 der	 merwe	 in	 die	 leiersbegraafplaas	 op	
doornkloof	herbegrawe.	

Die Voortrekkers staan vir ’n ideaal.

CF Visser

die	Voortrekkers	wou	Van	der	merwe	se	nagedagtenis	eer	
deur	die	stig	van	die	“dr.	nj	van	der	merwe-studiefonds.”	
die	motivering	was	dat	“nj	graag	sou	wou	gesien	het	dat	
ons	sal	dink	aan	die	kinders	deur	iets	te	doen	vir	kinders.	
deur	die	instelling	van	die	fonds	huldig	ons	sy	nagedagtenis	
en	hoop	ons	om	baie	kinders	met	hulle	opvoeding	te	kan	
help.”	die	hoofbestuur	het	jaarliks	’n	studiebeurs	van	£50	
aan	Voortrekkers	toegeken.	die	eerste	ontvanger	van	die	
beurs	was	elsa	van	der	merwe,	dogter	 van	wyle	nj	van	
der	merwe.	

CF	Visser	word	as	hoofleier	verkies.

Die Orde van die Afrikaneros

kort	voor	sy	afsterwe	het	die	hoofbestuur	die	
eerste	 ere-orde	 (orde	 van	 die	 afrikaneros)	
toegeken	aan	nj	van	der	merwe.	

dit	 is	 ’n	 reliëfbeeld	 van	 ’n	 afrikaneros	 op	 ’n	
ronde	 silwerkleurige	 medalje,	 die	 agterkant	
skoon	 en	 dit	 hang	 aan	 ’n	 rooi	 lint.	 dit	 is	
uitgereik	 aan	 offisiere	 wat	 besondere	 diens	
aan	die	land	se	Voortrekkers	gelewer	het.	dit	
is	 op	 28	 september	 1940	 aan	 sy	 weduwee	
oorhandig.	

hierdie	 medalje	 is	 in	 1992	 vervang	 met	 die	
medalje	vir	besondere	diens,	goud.	

Die Orde van die Fakkel

die	orde	van	die	Fakkel	is	vir	die	eerste	keer	in	
1940	toegeken.	dit	was	’n	ronde	koperkleurige	
medalje	met	 aan	 die	 voorkant	 ’n	 brandende	
fakkel.	die	agterkant	is	skoon	en	dit	hang	aan	
’n	 blou	 lint	 en	 is	 uitgereik	 aan	 offisiere	 wat	
besondere	 diens	 aan	 ’n	 provinsie	 gelewer	
het.	die	 eerste	ontvangers	 van	die	orde	 van	
die	Fakkel	was	japie	heese,	jm	buys	en	mev.	
a	malan.	dit	was	ook	by	die	geleentheid	op	28	
september	1940.	

hierdie	medalje	is	in	1992	vervang	met	die	medalje	vir	
besondere	diens,	silwer.

1941
in	 1941,	 toe	 die	 Voortrekkers	 hulle	 tiende	 verjaarsdag	
gevier	het,	was	daar	landswyd	21	000	Voortrekkers.	

die	 nasionale	 kongres	 vind	 in	 die	 krugerwildtuin	 se	
hoofkamp,	 skukuza,	 plaas.	 tydens	 die	 kongres	 tree	
mabel	jansen	as	onderhoofleidster	uit	en	tibbie	van	der	
merwe,	 weduwee	 van	 dr.	 nj	 van	 der	 merwe,	 word	 as	
onderhoofleidster	verkies.	

Begrafnis van NJ van der Merwe
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martha	mabel	pellissier	is	op	1	november	1889	in	bethulie	
gebore.	sy	word	opgelei	as	onderwyseres	en	in	1912	trou	
sy	 met	 adv.	 ernst	 George	 jansen	 van	 pietermaritzburg.	
behalwe	 al	 haar	 ander	 aktiwiteite	 het	 sy	 sy	 politieke	
loopbaan	as	parlementslid,	speaker	van	die	parlement	en	
twee	keer	minister	van	naturellesake	aktief	ondersteun.	
deur	 dit	 alles	 het	 sy	 self	 polities	 aktief	 geraak	 deur	 die	
stigting	 in	 1923	 van	 die	 natalse	 Vroue	 nasionale	 party	
waar	 sy	haar	met	 ywer	 toegewy	het	 aan	die	 verkryging	
van	 vrouestemreg.	 sy	 was	 ook	 vise-voorsitster	 van	 die	
nasionale	party	 in	natal.	na	die	breuk	 tussen	dr.	malan	
en	 genl.	 hertzog	 wat	 onmin	 in	 die	 jansen-huishouding	
gebring	 het,	 het	 sy	 by	 die	 Gesuiwerde	 nasionale	 party	
in	 transvaal	 aangesluit	 en	 adv.	 jG	 strijdom	 gehelp	 om	
die	nasionale	party	van	transvaal	op	te	bou.	sy	het	haar	
van	 aktiewe	 politieke	 betrokkenheid	 onttrek	 toe	 adv.	
jansen,	die	eerste	gebore	suid-afrikaner,	aangestel	 is	as	
Goewerneur-generaal	van	die	unie	van	suid-afrika	op	1	
junie	1951.	

behalwe	 vir	 haar	 politieke	 bedrywighede	 was	 sy	 ook	
aktief	 op	 maatskaplike	 en	 kulturele	 gebiede.	 sy	 was	
’n	 medeoprigster	 van	 die	 saamwerkunie	 van	 natalse	
Verenigings	 asook	 die	 Federasie	 van	 afrikaanse	
kultuurverenigings	(Fak)	op	wie	se	uitvoerende	komitee	sy	
die	eerste	vroulike	lid	was	van	1929	tot	1935;	’n	inisieerder	
van	die	afrikaanse	taalbond-eksamens,	sekretaresse	van	
die	natalse	Christelike	Vrouevereniging;	redaktrise	van	die	
vrouerubriek	van	Die Landbouweekblad;	lid	van	die	sentrale	
Volksmonumentkomitee;	 die	 Vrouemonumentkomitee;	
die	 unievlagkomitee;	 die	 krugerkomitee;	 die	 argief-

Ons Voortrekkers moet die model wees van wat ons volk moet word. 

CF Visser 

komitee	 en	 die	 handhawersbond.	 in	 1936	 is	 sy	 by	 die	
stigting	 van	 Voortrekkerpers,	 die	 uitgewers	 van	 Die 
Transvaler,	 as	 ’n	 lid	 van	die	direksie	 gekies.	dit	 alles	by	
haar	onderhoofleierskap	van	die	Voortrekkers.

in	1929	was	sy	die	eerste	vrou	wat	verkies	 is	 tot	 lid	van	
die	 suid-afrikaanse	 akademie	 vir	 taal,	 lettere	 en	 kuns.	
in	1969	op	tagtigjarige	leeftyd	word	sy	benoem	tot	erelid	
van	 die	 akademie.	 in	 1974	 ontvang	 sy	 ’n	 erepenning	
vir	 Volksdiens	 van	die	 Fak	 en	 in	 1976	die	dekorasie	 vir	
Voortreflike	diens	van	pres.	n	diederichs.

baie	minder	bekend	is	die	boeke	wat	sy	gepubliseer	het,	
nl.	 Afrikaner Harte	 (1918);	 Die Veldblommetjie	 (1919);	
Sommerso	en	Erfenis	(1940).	onder	die	skuilnaam	martha	
(of	marta)	 ’n	kindertoneelstuk	 in	1923,	Die Onnut	 en	 in	
1942,	Vrugte-heerlikheid,	’n	boek	oor	die	inlê	van	vrugte.	

mev.	jansen	is	op	8	januarie	1979	op	81-jarige	ouderdom	
oorlede	en	op	12	januarie	1979	begrawe	in	die	heldeakker	
van	 Verwoerdburg	 (nou	 Centurion)	 se	 begraafplaas.	
landsvlae	het	op	daardie	dag	halfmas	gewapper	in	beide	
pretoria	en	kaapstad.	Die Transvaler	van	9	januarie	1979	
het	pres.	pw	botha	aangehaal	wat	haar	beskryf	het	as	“een	
van	die	groot	vrouefigure	van	ons	volk	se	geskiedenis”.	

1942
tydens	 die	 tweede	 wêreldoorlog	 het	 die	 goewerneur-
generaal	die	Voortrekkers	se	dril-	en	paradewerk	verbied	
uit	vrees	vir	’n	jeugopstand	in	die	oorlogsjare.	

Die eerste uitgebreide Handleiding vir Leiers verskyn

Die Trektou word	die	eerste	keer	as	jaarblad	uitgegee.	as	
gevolg	 van	 die	 tweede	wêreldoorlog	 se	 papierskaarste	
het	die	jaarblad	slegs	een	keer	verskyn.	

1943
Vriend van Die Voortrekkers

op	7	julie	1943	besluit	die	hoofbestuur	om	erkenning	te	
gee	 aan	 persone	wat	 die	 Voortrekkers	 help.	 die	 eerste	
kenteken	was	 ’n	klein	Voortrekkerwapen	soortgelyk	aan	
die	 lapelwapen	met	 ’n	groot	V	daarop.	sedert	1999	het	
die	wapen	verander	en	is	dit	’n	skildvorm	in	silwer	met	die	
Voortrekkerwapen	daarop	en	’n	V	daaronder.	die	Vriend	
Van	die	Voortrekkers	word	steeds	toegeken.	

1945
Formele inbesitname van Doornkloof

tydens	 die	 formele	 inbesitname	 van	 doornkloof	
het	 hoofleier	 CF	 Visser	 gesê:	 “in	 die	 naam	 van	 die	
Voortrekkerbeweging	so	wyd	as	wat	ons	 land	wyd	 is	en	

Vader Visser wens tant Tibbie geluk met haar verkiesing 
as Onderhoofleidster.
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wyer,	en	in	die	versekering	dat	ons	daarby	die	seën	van	die	
allerhoogste	geniet,	verklaar	ek	dat	ons	die	inbesitname	
van	hierdie	gewyde	grond	waar	die	oorskot	van	die	groot	
Voortrekkerleier	 sarel	 Cilliers	 rus,	 aanvaar,	 dit	 in	 stand	
gaan	hou	en	dit	’n	plek	van	samekoms	vir	die	Voortrekkers	
en	die	volk	gaan	word,	waar	ons	saam	gaan	beraadslaag	
en	saam	besieling	sal	vind	uit	die	groot	geskiedenis	van	
die	afrikanervolk.	ons	hoop	dat	God	ons	die	krag	sal	gee	
om	die	verpligting	wat	ons	aanvaar	na	te	kom.”	

Sarel Cilliers-wa

die	 sarel	 Cilliers-kakebeenwa	 wat	 tydens	 die	
1938-eeufeesviering	 gebruik	was,	word	 op	 14	 augustus	
1945	 vir	 veilige	 bewaring	 aan	 doornkloof	 geskenk.	
die	wa	 is	 van	 stinkhout	 uit	 knysna	 gemaak.	 tydens	 die	
simboliese	ossewatrek	doen	die	wa	op	doornkloof	 aan	
waar	Vader	kestell	op	22	oktober	1838	die	wa	sy	naam	
gee.	die	wa	kan	vandag	nog	besigtig	word	in	doornkloof	
se	Voortrekkermuseum.	

1948
Die ontstaan van die Voortrekkerdepot

tydens	die	tweede	wêreldoorlog,	van	1939	tot	1945,	was	
dit	besonder	moeilik	om	uniforms	van	oorsee	 te	kry	en	
heelwat	daarvan	is	met	groot	moeite	in	suid-afrika	verkry.	
dit	was	so	groot	probleem	dat	toestemming	verleen	is	dat	
Voortrekkers	sonder	uniform	ingelyf	mag	word.	

die	hoofbestuur	neem	met	kommer	kennis	van	hoeveel	
selfgemaakte	 Voortrekkeruniforms	 in	 omloop	 was	 en	
hoe	 min	 Voortrekkers	 wel	 Voortrekkerdrag	 besit	 het.	
die	 hoofbestuur	 het	 besluit	 dat	 die	 Voortrekkers	 eie	
verantwoordelikheid	moet	neem	om	drag	aan	sy	lede	te	
verskaf,	 veral	 omdat	 die	 pryse	 in	 suid-afrika	 goedkoper	
was.	

Met die aanvaarding van die Voortrekkernaam het ons Voortrekkers ook die erfenis van al die kultu-
urgoed van ons volk aanvaar. Met die jare kom ons ook meer en meer tot ’n besef van die omvang van 
die werk waartoe ons geroep word. 

CF Visser

die	hoofbestuur	besluit	ook	om	die	grys	Voortrekkerdrag	
wat	tydens	die	eerste	dekade	gedra	is	te	vervang	met	die	
groen	kleur	wat	ooreenstemming	toon	met	die	kleur	van	
die	unielugmag.	

’n	 hoofdepot	 word	 in	 boksburg	 tot	 stand	 gebring	 in	
die	 motorhuis	 van	 die	 provinsiesekretaris,	 oom	 badie	
badenhorst.	 daarvandaan	 is	 die	 voorraad	 na	 die	
provinsies	 versprei.	 in	 die	 eerste	 jaar	 het	 oom	 badie	
£6	 994	 se	 Voortrekkerdrag	 verkoop.	 met	 tyd	 het	 die	
verskaffing	 van	 Voortrekkerdrag	 gegroei	 tot	 ’n	 voltydse	
onderneming.	transvaal	moes	verantwoordelikheid	neem	
vir	 die	 verskaffing	 van	die	 uniforms	 en	 kaapland	 vir	 die	
drukwerk.

kaapland	 se	 depot	 was	 aanvanklik	 in	 die	 Grootte	
kerkgebou	no.	308,	parlementstraat,	kaapstad.	as	gevolg	
van	verhoogde	huur	en	’n	spasieprobleem	word	die	depot	
op	 8	 april	 1961	 na	 weltevredenstraat	 35,	 bellville,	 ’n	
drieslaapkamerhuis,	verskuif.

na	thys	Greeff	se	afsterwe	in	junie	1972	neem	oom	jaap,	
mnr.	Fe	leygonie,	die	winkel	oor.	tydens	1978	verskuif	al	
die	depots	na	een	sentrale	punt	in	pretoria	en	personeel	
word	 in	 diens	 geneem	 om	 die	 winkel	 te	 bedryf.	 die	
nieuwaygebou	 in	 pierneefstraat	word	 in	 1987	 deur	 die	
Voortrekkers	gekoop.

Eerste provinsiekampe op Doornkloof

die	eerste	Vrystaatse	provinsiekampe	vind	in	september	
1948	op	doornkloof	plaas	met	jm	buys	as	kampleier.	oom	
willem	le	roux	beskryf	kampe	in	die	eerste	paar	 jaar	as	
volg:	 “ons	wou	 niks	met	 die	 beskawing	 te	 doen	 gehad	
het	nie	en	het	neergekyk	op	skoolmaats	wat	vakansietye	
by	 die	 see	 rondlê.	 a	 nee,	 ’n	man	met	murg	 in	 sy	 pype	
bring	 vakansietye	 deur	 in	 die	 vry	 natuur	met	minimum	
geriewe	 en	 slegs	 die	 allernoodsaaklikste	 in	 sy	 rugsak.	
blikkieskos	 was	 taboe.	 ons	 kos	 was	 pap,	 swart	 koffie,	
vrugte	 en	 aangevul	 met	 veldkosse.	 ons	 eetgereedskap	
het	 slegs	 uit	 ’n	 knipmes	 bestaan.	 bekers	 het	 ons	 self	
vervaardig	uit	konfytblikkies	en	lepels	het	ons	uitgesny	uit	
olienhoutstompies.”

Voortrekkersangbundel

die	eerste	Voortrekkersangbundel	verskyn	in	junie	1948.	
die	 sangbundel	 is	 saamgestel	 deur	 liedere	 wat	 deur	
Voortrekkers	 geskryf	 is,	maar	ook	uit	afrikaanse	 liedere	
wat	in	die	FAK-Sangbundel	verskyn	het.	Verskeie	afrikaner-	
en	 Voortrekkerliedere	 het	 uit	 die	 pen	 van	 CF	 Visser	
verskyn,	 byvoorbeeld:	 “die	 trekkers”	 (wat	 in	 die	 FAK-

Doornkloof se opstal teen 1939. Die landerye tussen die 
ou huis en die skaapkraal waar die huidige vlagsaal en 

kamers gebou is, is duidelik sigbaar.
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Sangbundel	 opgeneem	 is),	
“liefdesliedjie”,	 “kom	 maats	
kom”,	“Voortrekkereer”,	“ken	
jy	die	land	waar	die	boerevolk	
woon?”	 en	 “dierbaar	 suid-
afrika”.	

bennie	 badenhorst	 het	 ook	
’n	 belangrike	 bydrae	 gelewer	
met	 die	 ontwikkeling	 van	 ’n	
eie	 liedereskat.	 hy	 het	 talle	
liedere	 geskryf	 wat	 vandag	
steeds	 deur	 Voortrekkers	
gesing	word.	Van	sy	bekendste	
werke	is:	“Voortrekkers	stoere	
voorgeslag”,	“nimmer	gaan	’n	
nasie	 onder”	 (die	 tweede	 en	
derde	 verse),	 asook	 “sawens	
om	die	vuurtjie”.	

die	gewildheid	van	die	eerste	
sangbundel	 word	 gesien	 in	
die	25	000	sangbundels	wat	met	verskillende	herdrukke	
verkoop	is.	

1949
Inwyding van die Voortrekkermonument

die	Voortrekkermonument	word	feestelik	ingewy.	meer	as	
3000	Voortrekkers	het	op	monumentkoppie	gekamp.	die	
Voortrekkers	was	verantwoordelik	vir	die	vlagseremonies,	
kampvuuraansteekseremonies,	 die	 oorbring	 van	 die	
fakkelvlam	 vanaf	 die	 universiteit	 van	 pretoria	 na	 die	
monument	waar	die	vlam	vandag	nog	in	die	senotaafsaal	
brand,	 erewagte,	 die	 aansteek	 van	 vreugdevure	 en	 die	
fakkeloptog.

1950
Danie Theron-monument

die	gedagte	vir	die	oprig	van	 ’n	monument	by	Gatsrand	
waar	 danie	 theron	 tydens	 die	 anglo-boereoorlog	
gesneuwel	 het,	 ontstaan	 by	 dr.	 jj	 van	 tonder	 in	 1935.	
tydens	 die	 provinsiale	 kongres	 van	 die	 transvaalse	
Voortrekkers,	 op	 16	mei	 1942,	 het	 dr.	 CF	 Visser	 beloof	
die	 hele	 Voortrekkerbeweging	 sal	 die	 gedagte	 steun.	 ’n	
bedrag	van	r2500	is	hiervoor	ingesamel.	

op	 9	 september	 1950,	 50	 jaar	 na	 die	 dood	 van	 danie	
theron,	is	die	monument	ingewy.	Verskeie	van	danie	theon	
se	strydmakkers	was	by	die	geleentheid	teenwoordig.	die	

Die rol van Die Voortrekkers bestaan tog eintlik daarin dat ons hulle leer om hulself te lei. Ja, ons leer 
hulle hoe om te lewe.

CF Visser

Voortrekker-dienskamp met die 
Voortrekkermonument in die 

agtergrond

betongedeelte	 bestaan	 uit	 50	 ringe	 –	 simbolies	 van	 die	
halfeeu	 wat	 verloop	 het,	 terwyl	 die	 metaalgedeelte	 ’n	
vlam	voorstel	van	vryheid	en	onafhanklikheid.

1952
Van Riebeeck-fees, Kaapstad

meer	as	2700	Voortrekkers	het	op	6	april	 1952,	 tydens	
die	Van	riebeeck-fees	in	kaapstad	gekamp.	’n	Fakkelloop	
is	deur	adderleystraat	tot	by	die	kasteel	de	Goede	hoop	
gehou	 ter	 herdenking	 van	 Van	 riebeeck	 se	 landing	
driehonderd	jaar	gelede.	

Mondigwording

in	 1952	 het	 die	 Voortrekkers	 hulle	 21ste	 verjaarsdag	
luisterryk	 gevier.	 die	 eerste	minister,	 dr.	 dF	malan,	was	

Inwyding van die Voortrekkermonument
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die	gasspreker	tydens	die	feesgeleentheid	en	’n	spesiale	
Hou Koers	is	uitgegee.

1953
Fondsinsameling vir Wenhoogte

die	weduwee	van	die	stellenbosch	pionier,	jannie	marais,	
skenk	aan	die	Voortrekkers ’n	pragtige	groot	silwerbeker	
(sowat	 26	 duim	 hoog),	 swaar,	 van	 die	 beste	 silwer.	 dit	
moet	 reeds	al	 baie	oud	wees.	die	waarde	daarvan	 is	 in	
1953	 tussen	 een-	 en	 tweehonderd	 pond	 geskat.	 mev.	
jannie	marais	en	haar	broer,	mnr.	paul	de	Villiers	hoop	dat	
dit	as	’n	aansporing	sal	dien	vir	Voortrekkerkommando’s	
om	meer	geld	vir	ons	hoofkwartier	 in	te	samel. aan	die	
einde	van	elke	jaar	sal	bereken	word	watter	provinsie	die	
meeste	geld	ingesamel	het	vir	die	hoofkwartierfonds	op	
’n	 pro	 rata-basis	 bereken	 per	 Voortrekker.	 dit	 beteken	
dat	 die	 provinsie	 met	 die	 kleinste	 aantal	 Voortrekkers	
dieselfde	kans	staan	om	die	beker	te	wen	as	’n	provinsie	
met	 die	 grootste	 aantal	 Voortrekkers.	 Veronderstel	 ’n	
provinsie	 met	 1500	 Voortrekkers	 samel	 £750	 in	 terwyl	
’n	 provinsie	 met	 600	 Voortrekkers	 £375	 insamel.	 die	
eerste	een	se	bydrae	is	dan	10s.	per	Voortrekker,	terwyl	
die	 kleiner	 provinsie	 s’n	 12s.	 6d.	 per	 Voortrekker	 is.	
laasgenoemde	 wen	 dan	 daardie	 jaar	 die	 wisselbeker. 
maar	omdat	die	beker	so	groot	en	so	swaar	is,	bly	dit	op	
stellenbosch	(totdat	die	hoofkwartier	gebou	is	waarin	dit	
dan	gehuisves	kan	word).	die	wennende	provinsie	kry	dan	
’n	skildjie	en	’n	portret	van	die	beker.

1954
Skuif van Kruger-standbeeld

die	 hoofbestuur	 versoek	 elke	 Voortrekkerkommando	

’n Kamp word op Wenhoogte gehou

Vlagparade op Wenhoogte

om	vir	elke	100	Voortrekkers	5	sjielings	by	te	dra	om	die	
kruger-standbeeld	 vanaf	 pretoria-stasie	 na	 kerkplein	 te	
skuif.	

1955
Vereistes vir volwasse lede

die	hoofbestuur	keur	die	volgende	vereistes	vir	volwasse	
lede	goed:

ek	as	leier:

•	 bied	myself	 aan	om	met	 groot	bereidwilligheid	
diensvaardig	te	wees

•	 Glo	dat	ons	kinders	die	beste	belegging	is	vir	my	
tyd	en	my	energie

•	 is	 seker	 dat	 die	 Voortrekkerbeweging	 ’n	
uitstekende	geleentheid	bied	vir	die	vorming	van	
sterk	karakters

•	 is	gewillig	om	myself	so	in	te	leef	in	die	wet	en	
belofte	dat	ek	vir	my	span	’n	Voortrekker	is

Ons Voortrekkerwerk is ingestel op ’n sewekantige lewe gedefinieer deur sewe opvoedingsideale. Die 
eerste is drie praktiese ideale: ons wil gesond en sterk wees, ons wil ons eie brood verdien ons wil in 
die samelewing saamwerk. Dan is daar vier ideale van geestelike aard: ons wil ons wêreld leer ken 
en verstaan, ons wil die mooi dinge in die lewe leer waardeer en geniet, ons wil ons geskiedenis leer 
ken en verstaan , ons wil deur alles heen God ons Skepper loof en dien.

CF Visser 

Die beskermheer, eerste minister DF Malan, 
beskermvrou MM Jansen en HL CF Visser bestudeer die 

feesprogram.
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•	 is	 gereed	 om	 myself	 so	 bekwaam	 moontlik	 te	
maak	as	leier	deur	leierskursusse	te	volg	en	alle	
beskikbare	informasie	op	die	gebied	in	te	win

•	 neem	 my	 voor	 om	 myself	 te	 gee	 met	
vriendelikheid,	 vasberadenheid,	 geduld,	 sterk	
liefde	en	onmeetbare	vertroue

•	 wil	 behalwe	 spanwerk	 die	 beweging	 steun	 in	
streeks-,	provinsiale	en	uniale	aangeleenthede

•	 wil	aanneem	dat	Voortrekkers	vir	die	kind	’n	spel	
is,	maar	vir	die	leier	’n	spel	met	’n	doel

•	 wil	 die	 belange	 van	 die	 Voortrekkerbeweging	
beskerm,	behartig	en	verryk

•	 wil	 die	 Voortrekkerbeweging	 in	 stand	 hou	 vir	
hulle	wat	na	my	kom.	

Wenhoogte word in gebruik geneem

die	uniale	hoofkantoor,	wenhoogte,	word	in	bloemfontein	
in	gebruik	geneem.	japie	heese	verduidelik	die	simboliese	
betekenis	as	volg:	“wenhoogte,	sigbare	bewys	van	’n	groot	
oorwinning	behaal	 oor	haas	onoorkomlike	moeilikhede;	
en	 ook	wenhoogte	 simbool	 van	 ons	 eenheid	 vanaf	 die	
kaap	tot	bo	in	die	noorde.”	

Die ontwikkeling van Doornkloof begin

die	ontwikkeling	van	doornkloof	begin	 in	alle	erns	deur	
die	omskepping	van	die	skaapkraal,	bokkraal,	kalwerhok	
as	slaapsale.	die	ou	huis	word	gerestoureer	om	slaapplek	
vir	 17	 persone	 te	 voorsien,	 ’n	 konferensiesaal	 word	 in	
die	sterfkamer	van	sarel	Cilliers	 ingerig,	 ’n	kombuisie	en	
badkamers	word	aangebou.	

in	dié	jare	was	tannie	Geyer,	eggenote	van	provinsieleier	
piet	 Geyer,	 die	 hartklop	 van	 doornkloof.	 sy	 was	 sedert	
1933	’n	Voortrekker	en	het	gehelp	om	die	1938-fakkellope	
tussen	 trompsburg,	 edenburg	 en	 reddersburg	 te	
organiseer.	sedert	1952	dien	sy	as	sekretaresse	van	reitz	
Voortrekkers	en	is	ook	vanaf	1952	betrokke	by	doornkloof.	
tannie	 Geyer	 het	 op	 oop	 vure	 gekook	 vir	 werkskampe	
toe	 skaapkraal,	 die	 stal,	 bokkraal	 en	 kalwerhok	 gebou	
is.	sy	restoureer	sarel	Cilliers	se	sterfkamer	en	rig	dit	as	
die	sarel	Cilliers-museum	in.	sedert	1957-1976	het	sy	die	
spyskaarte	en	voorrade	vir	elke	gebiedskamp	uitgewerk.	
tannie	Geyer	was	bekend	as	gasvrou	van	formaat.

1956
’n Kwarteeu Voortrekkers

die	 Voortrekkers	 vier	 hulle	 25-jarige	 bestaan	 met	
byeenkomste	en	 feeste.	die	beweging	het	gegroei	 tot	

Eenmaal ’n Voortrekker, altyd ’n Voortrekker 

Die leuse wat Vader Visser met sy uittrede as Hoofleier in 1959 aan Die Voortrekkers gegee het

26	000	Voortrekkers	en	300	kommando’s	regoor	die	unie	
van	suid-afrika.

tydens	die	provinsiekongres	op	Cradock	word	kaapland	in	
vyf	trekkersoorde	ingedeel,	naamlik	boland,	Grens	(oos-
kaap),	middelland	(suid-kaap),	karoo	en	oranje	(noord-
kaap).

Die hou	koers-kantoor

die	Hou Koers-kantoor	word	in	kaapstad	gevestig.	behalwe	
vir	die	Hou Koers-blad,	was	die	kantoor	verantwoordelik	
vir	 die	 uitgee	 van	 alle	 Voortrekkerliteratuur.	 die	 sukses	
van	die	kantoor	sou	nie	moontlik	gewees	het	sonder	die	
baanbrekerswerk	van	oom	Vossie	nie.	

petrus	johannes	andreas	Vos	is	op	14	april	1902	gebore	en	
op	22	maart	1966	oorlede.	hy	is	sedert	1931	’n	Voortrekker	
en	ook	die	stigter	van	die	staatmakers	vir	jong	naskoolse	
werkende	en	studerende	Voortrekkers.	oom	Vossie	was	
ook	die	eerste	staatmakergroepleier	 in	die	Voortrekkers	
en	 het	 die	 eerste	 staatmakerkentekens	 en	 handleidings	
ontwikkel.	in	die	eerste	jare	het	die	kaapse	driemanskap	
bestaan	 uit	 ben	 taute,	 anna	 steyn	 en	 oom	 Vossie	 wat	
vir	32	 jaar	as	provinsiesekretaris	dien.	as	boesemvriend	
van	 die	 eerste	 hoofsekretaris,	 japie	 heese,	 het	 oom	
Vossie	 die	 grondwet	 en	 reglemente	 help	 ontwikkel.	 sy	
kennis	 hiervan	 was	 legendaries.	 oom	 Vossie	 was	 die	
sameroeper	 van	 die	 Voortrekkers	 se	 literatuurkomitee	
en	mededirekteur	van	Voortrekkerpublikasies.	hy	het	die	
spoorsnykenteken	 ontwikkel	 en	 die	 spoorsnyboekie	 vir	
die	Voortrekkers	geskryf.	hy	dien	van	1936	ononderbroke	
op	 die	 redaksie	 van	 die	 Hou Koers.	 boonop	 was	 hy	
as	 nasionale	 organiseerder	 verantwoordelik	 vir	 die	
1938-Fakkelloopreëlings,	die	dienskamp	by	die	 inwyding	
van	 Voortrekkermonument	 en	 die	 dienskamp	 by	 die	
1952-Van	riebeeckfees	in	kaapstad.

1957
Sarel Cilliers-saal word ingewy

op	16	desember	word	die	sarel	Cilliers-saal	op	doornkloof	
feestelik	 in	 gebruik	 geneem.	 die	 Voortrekkers	 het	 250	
pond	tot	die	boukoste	bygedra.

1958
die	portretskilder,	neville	lewis,	voltooi	die	skilderye	van	
die	eerste	twee	hoofleiers,	nj	van	der	merwe	en	CF	Visser.

Begrafnis van dr. Malan

tweehonderd	 Voortrekkers	 het	 ’n	 erewag	 gestaan	
by	 die	 begrafnis	 van	 dr.	 dF	 malan.	 dr.	 malan	 se	 graf	
is	 deur	 die	 Voortrekkers	 van	 stellenbosch	 gegrawe	
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en	 deur	 Voortrekkeroffisiere	 van	 verskillende	
Voortrekkerkommando’s	in	kaapland	toegegooi.	

Eerste Penkop- en Drawwertjieboek

die	 eerste	 penkop-	 en	 drawwertjie-graadwielboek	 met	
die	titel:	Ons eie boekie verskyn.	dit	 is	 geskryf	deur	nig	
sterretjie	(mm	Verster)	van	kaapland.

die	 hoofbestuur	 besluit	 dat	 boks	 en	 stoei	 nie	 meer	 as	
Voortrekkeraktiwiteite	erken	word	nie.

Eerste Verkennerkompetisiekamp

die	 eerste	 Verkennerkompetisiekamp	 van	 die	
Voortrekkers	 het	 op	 10	 april	 in	 natal	 plaasgevind	 en	 is	
deur	100	Verkenners	en	offisiere	bygewoon.

Aanvra van kampbenodigdhede

Volledige	 voorskrifte	 vir	 die	 aanvra	 van	
kampeerbenodigdhede	 word	 deur	 die	 minister	 van	
Verdediging	gegee.	kampbenodigdhede	sou	18	dae	voor	
die	kamp	op	’n	trok	gelaai	word	om	te	verseker	dit	is	betyds.	
Geen	aansoeke	mag	vir	kampe	by	die	kus	aangevra	word	
nie.	 dit	 word	 benadruk	 dat	 ’n	 Voortrekkerkommando	
onder	 geen	 omstandighede	 direk	 aan	 die	 minister	 van	
Verdediging	of	enige	minister	oF	lV	’n	skrywe	mag	rig	om	
te	kla	as	die	aansoek	nie	toegestaan	word	nie,	of	 indien	
die	kampbenodigdhede	nie	betyds	 is	nie.	na	afloop	van	
die	 kamp	 moet	 die	 kampbenodigdhede	 by	 die	 naaste	
stasie	gelaat	word.	

Voortrekkerleierskursus

die	Voortrekkerleierskursus	word	deur	150	studente	aan	
die	 paarlse	 opleidingskollege	 voltooi	 onder	 leiding	 van	
oom	Vennie	(jp	Venter,	dosent	by	die	opleidingskollege	in	
paarl).	oom	Vennie	stel	ook	’n	publikasie,	Toneelstukke vir 
die Voortrekkerkonsert,	bekend.	

1959
Die Wonder van Afrikaans

die	 Voortrekkers	 neem	 landswyd	 deel	 aan	 die	 Fak	 se	
wonder	 van	 afrikaans-feeste	 ter	 herdenking	 van	 die	
stigting	van	die	suid-afrikaanse	akademie	vir	wetenskap	
en	 kuns.	 die	 akademie	 het	 ’n	 onskatbare	 bydrae	
gelewer	 om	 afrikaans	 as	 letterkunde-,	 wetenskaps-	 en	
universiteitstaal	uit	te	bou.		

Die Voortrekkerbeweging is een van die mooiste en waardevolste organisasies in ons volkslewe en 
wel omdat dit, afgesien van die verstewende uitwerking wat dit op ons seuns en dogters se liggaam-
like en geestelike ontwikkeling het, by hulle ’n liefde kweek vir ons land  en volk  en vir alles wat goed 
vir ons Afrikanertradisies is. 

Eerste Minister JG Strijdom, 1956 

Japie Heese

Eerste nagmars

die	heel	eerste	nagmars	van	die	Voortrekkers	word	in	julie	
aangebied	 in	die	 vallei	waar	die	pienaarsrivierdam	 later	
gebou	 is.	 dit	 is	 gereël	 deur	 die	 kommandant	 Generaal	
klopper-kommando.	 die	 nagmars	 het	 bestaan	 uit	 drie	
spanne	wat	geblinddoek	na	die	beginpunt	geneem	is	en	
vandaar	6	myl	met	behulp	van	’n	kaart	moes	terugstap.	in	
oktober	dieselfde	jaar	word	’n	tweede	nagmars	aangebied	
en	in	1960	word	die	hele	pretoria	betrek.	die	weermag	het	
hulp	verleen	met	radio-apparatuur,	toubrûe,	’n	mynveld,	
gipsafdrukke	 van	 spore,	 vuurpyle	 en	 kompasse.	 die	
hoofbestuur	besluit	dat	nagmarse	’n	verkenneraktiwiteit	
is	en	nie	vir	penkoppe	en	drawwertjies	mag	plaasvind	nie.

Vader Visser

dr.	 CF	 Visser	 tree	 na	 19	 jaar	 uit	 as	 hoofleier.	 tydens	
sy	 uittrede	 besluit	 die	 kongres	 eenparig	 om	 hom	 die	
erenaam,	 Vader	 van	 die	 Voortrekkers,	 te	 gee	 en	 dat	
niemand	na	hom	ooit	die	erenaam	kan	dra	nie.	

Vader	Visser	het	die	slagspreuk:	“eenmaal	’n	Voortrekker,	
altyd	 ’n	 Voortrekker”,	 aan	 die	 beweging	 gegee.	 hierdie	
karooseun	 was	 denker,	 filosoof,	 natuurliefhebber,	
opvoedkundige	 by	 uitnemendheid,	 maar	 bowenal	 ’n	
Voortrekker.	hy	ontvang	van	die	suid-afrikaanse	akdemie	
vir	wetenskap	en	kuns	’n	erepenning	en	van	die	Vrystaatse	
universiteit	’n	eredoktorsgraad	vir	sy	Voortrekkerwerk.	hy	
sterf	op	6	augustus	1965	in	die	ouderdom	van	83	jaar.

Japie Heese word Hoofleier

hoofsekretaris	 japie	 heese	
word	 in	 1959	 as	 derde	
hoofleier	 verkies.	 jacob	
de	 Villiers	 heese	 is	 op	 14	
september	 1901	 in	 die	
paarl	 gebore.	 hy	 voltooi	 sy	
skoolloopbaan	 aan	 paarl	
Gimnasium	 en	 sy	 studie	
aan	 die	 universiteit	 van	
stellenbosch.	 sy	 eerste	
onderwyspos	 was	 in	
britstown	en	daarna	in	Graaff-
reinet.	 op	 stigtingsdag	 is	
hy	 as	 hoofsekretaris	 verkies	
en	 dien	 in	 die	 amp	 vir	 28	

jaar	totdat	hy	in	1959	as	hoofleier	verkies	word.	in	1940	
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behaal	 hy	 sy	 doktorsgraad	 in	 opvoedkunde	 en	 1941	
word	hy	senior	lektor	in	opvoedkunde	by	die	universiteit	
van	 stellenbosch.	 oom	 japie	 skryf	 sedert	 1940	
Voortrekkerpublikasies	met	die	titels:	Die Voortrekkers en 
ander jeugverenigings, Van penkop tot Hoofleier en Ons 
hou koers ter aandenking van die 10jarige bestaan van 
die beweging.	hy	dien	jare	lank	as	redakteur	van	die	Hou 
Koers.	

1960
Die Unie van Suid-Afrika, 1910-1960

die	Voortrekkers	neem	deel	aan	die	vyftigste	herdenking	
van	die	unie	met	fakkellope	en	seremonies.

1961
Republiekwording

met	die	republiekwording	in	1961	was	die	Voortrekkers	
betrokke	 by	 die	 inhuldiging	 van	 suid-afrika	 se	 eerste	
staatspresident,	 adv.	 Cr	 swart.	 die	 Voortrekkers	 het	 in	
kerkstraat	’n	erewag	vir	hom	gevorm.	Cr	swart	word	ook	
benoem	as	hoofbeskermheer.	

Die Voortrekkerbeweging soek dus na leiers wat glo in die kind, wat glo in die bestemmingsreg van 
die Afrikaner en wat die oog gerig sal hou op die Lig. Dit is hy wat sal Koers Hou.

Johan Greijbe, eerste Provinsieleier van Transvaal

Oom Japie saam met provinsiesekretarisse

Voortrekker-verbymars by die Uniefees in Bloemfontein

die	 Voortrekkers	 rig	 ’n	 gedenkhek	 op	 by	 die	 ingang	 na	
doornkloof.	op	die	hoeksteen	staan:	“in	hierdie	heuglike	
jaar	 van	 republiekwording	 bring	 die	 Voortrekkers	 hulde	
aan	 die	Groot	 trek,	 sy	manne,	 vroue	 kinders	 en	 diere.”	
onder	die	hoeksteen	 is	 ’n	 stel	ou	en	nuwe	muntstukke,	
’n	 paul	 kruger-tiekie,	 ’n	 Voortrekkerhoedwapen,	 stelle	
posseëls	en	’n	naamlys	van	die	kampgangers	ingemessel.	

tydens	die	kamp	van	1961	is	die	doornkloof-wekroep	die	
eerste	keer	gesing.

Gesinsbeleid

die	hoofbestuur	aanvaar	’n	gesinsbeleid	wat	die	grondslag	
gelê	het	vir	die	Voortrekkers	se	gesinsfokus.	

•	 die	 Voortrekkers	 glo	 dat	 godsdiens	 en	 ’n	 lewe	
gegrondves	op	die	woord	van	God	die	fondament	
van	die	ideale	huisgesin	is.

•	 die	 Voortrekkers	 glo	 dat	 die	 huisgesin	 een	 van	
die	 vernaamste	 ankers	 in	 die	 behoud	 van	 ons	
volk	se	kultuur	en	tradisies	is.

•	 die	 Voortrekkers	 glo	 dat	 die	 gesinslewe	 die	
vernaamste	 terrein	 is	 waar	 die	 beginsels	 van	
diens	en	diensbaarheid	uitgeleef	kan	word.

•	 die	 Voortrekkers	 glo	 dat	 die	 huisgesin	 die	
ideale	 Voortrekkerspan	 is	 waar	 die	 ideale	
en	 doelstellings	 van	 die	 beweging	 elke	 dag	
nagestreef	kan	word.

•	 die	 Voortrekkers	 glo	 dat	 die	 belangrikste	 en	
blywendste	 stene	 in	 die	 gebou	 van	 ’n	mooi	 en	
kerngesonde	karakter	in	die	huisgesin	gelê	word.	

•	 die	 Voortrekkers	 glo	 dat	 liefde	 en	 onderlinge	
vertroue	die	bindende	krag	van	die	huisgesin	is.

•	 die	 Voortrekkers	 glo	 dat	 die	 huisgesin	 die	
vernaamste	 terrein	 is	 om	 aan	 mense	 te	 leer	
dat	hulle	nie	alleen	regte	en	voorregte	het	nie,	
maar	 veral	 ook	 pligte	 en	 verantwoordelikhede	
wat	hulle	moet	nakom	teenoor	mekaar,	teenoor	
hulle	volk	en	teenoor	hulle	skepper.

•	 die	Voortrekkers	glo	dat	die	vader	en	moeder	die	
stewige	ankers	vir	hulle	kinders	in	die	huisgesin	
is	en	dat	hulle	daarvoor	geëer,	gerespekteer	en	
liefgehê	moet	word.	

•	 die	Voortrekkers	glo	dat	die	huisgesin	die	eerste	
en	vernaamste	kern	van	’n	gesonde	godsdienstige	
en	kulturele	lewe	is.	
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•	 die	 Voortrekkers	 glo	 dat	 die	 huisgesin	 moet	
saam	werk,	 saam	 speel,	 saam	 staan,	 saam	 lag,	
saam	treur,	saam	streef,	saam	glo,	saam	dien	en	
saam	aanbid	en	dan	ook	saam	moet	koers	hou!

maak	Voortrekkerwerk	dus	’n	Gesinsaak!

1962
Eerste veldwerkkamp in Transvaal

die	 eerste	 veldwerkkamp	
in	 transvaal,	 lunsklip,	 is	
deur	 werner	 louw	 saam	
met	 edelweiss	 du	 plessis	
gestig.	 lunsklip	 is	 ook	 die	
oudste	 gebiedskamp	 in	
transvaal.	die	eerste	kamp	
is	 deur	 76	 Verkenners	
bygewoon	wat	die	spesiale	
onderskeidingsteken	 van	
Veldwerk	 voltooi	 het.	
die	 kenteken	 is	 later	
aangevul	 deur	 veldkennis,	
veldvernuf	 en	 selfbehoud.	
die	kamp	het	in	’n	dekade	
gegroei	 tot	 meer	 as	 700	
Verkenners.	

in	die	vroeë	sestigerjare	het	werner	louw,	’n	onderwyser	
van	 johannesburg,	 ’n	 groep	 van	 sowat	 100	 Verkenners,	
offisiere	en	offisiere-kinders	in	die	winterkoue	na	die	plaas	
lunsklip	geneem	vir	die	heel	eerste	veldwerkkamp	in	die	
Voortrekkers.	oom	percy	Fyfe,	die	boer	op	die	plaas,	 se	
pampoenland	was	die	kampterrein.	die	offisiere	het	min	
kennis,	baie	entoesiasme	en	’n	idee	gehad.

daardie	idee	het	oom	werner	in	Genesis	2:15	gekry:	“die	
here	God	het	die	mens	 in	die	 tuin	 laat	woon	om	dit	 te	
bewerk	en	op	te	pas.”	die	bybelse	kultuuropdrag	was	oom	
werner	se	inspirasie	om	’n	veldwerkkamp	te	begin.	hy	het	
besef	 dat	 die	mens	 ’n	 verantwoordelikheid	 het	 teenoor	
die	skepping,	waarin	hy	geplaas	is.	’n	Verantwoordelikheid	
wat	aan	die	jeug	oorgedra	moes	word.	die	idee	het	later	
in	 ’n	definieerbare	 ideaal	ontwikkel.	dit	was	om	kinders	
toe	te	rus	om	fisies	en	geestelik	in	die	veld,	maar	ook	in	
hul	 leefwêreld	 te	 kan	 oorleef.	 die	 selfbehoudideaal	 het	
op	lunsklip	begin	vorm	aanneem.	soos	die	kultuuropdrag	
bepaal,	moet	natuur	tot	kultuur	gebring	word.

elke	 jaar	 is	 die	 kamptema	 aangepas	 by	 die	 eise	 en	
brandpunte	 van	 daardie	 jaar.	 daar	 was	 jare	 van	 die	

Die Voortrekkerbeweging was ’n geïnspireerde skepping. Dit glo ek as een van die stigters sterker as 
ooit. Die ywer en werk, die geesdrif en opoffering wat ons daaraan bestee, is ’n waardevolle belegging 
vir die mooie skone toekoms van ’n eerbare en karaktervolle nasie.

CR Swart, op 27Januarie 1960, met sy aanvaarding van amp as hoofbeskermheer

grensoorloë,	 opstande	 oor	 afrikaans	 in	 skole,	 woelinge	
in	 afrikanerpolitiek.	 elke	 jaar	 het	 oom	 werner	 met	 ’n	
spesiale	 boodskap	 van	 hoop	 en	 besieling	 na	 die	 kamp	
gekom.	saans	was	die	 saal	 volgepak	met	Verkenners	en	
offisiere	 wat	 aan	 sy	 lippe	 gehang	 het	 as	 hy	 lig	 gewerp	
het	op	 sake	wat	vir	die	afrikaner	van	belang	was.	altyd	
positief	en	opbouend.	altyd	nugter	en	weldeurdag	kon	hy	
’n	mens	meevoer	en	toerus	om	met	selfvertroue	jou	plek	
as	afrikaner	in	die	wêreld	vol	te	staan.	

oom	werner	louw	se	liefde	vir	die	natuur	was	legendaries	
en	sy	optrede	as	kursusleier	het	’n	onuitwisbare	invloed	
op	duisende	Voortrekkers	uitgeoefen.	sy	doel	met	die	stig	
van	veldwerkkampe	was	om	Verkenners	en	offisiere	beter	
begrip	van	die	skepping	te	laat	kry,	hulle	te	laat	besef	hoe	
noodsaaklik	 bewaring	 daarvan	 is	 vir	 ons	 voortbestaan,	
elke	kampeerder	tot	selfstandige	denke	oor	aktuele	sake	
te	lei.	die	kentekens	Veldkennis,	Veldkuns,	selfbehoud	en	
natuurbewaring	 is	 deur	hom	opgestel.	hy	word	 vandag	
deur	die	Voortrekkers	onthou	as	die	Vader	van	Veldwerk.	
oom	werner	se	Voortrekkerdiens	begin	reeds	in	1938	as	
penkop.	in	1943	word	hy	Verkenner	en	in	1952	offisier.	in	

1975	word	hy	verkies	as	lid	van	die	transvaalse	dagbestuur.	
hy	dien	as	adjunkhoof	van	danie	theron	laerskool.	onder	
sy	 leiding	en	mentorskap	 is	Veldskole	 in	die	 skoolstelsel	
ingevoer.	 hy	 is	 op	 29	 april	 1994	 oorlede.	 edelweiss	 du	
plessis	wat	25	jaar	saam	met	hom	kampsekretaresse	was,	
het	by	die	begrafnis	oor	hom	gesê:	“werner	het	my	geleer	
wat	die	diensmotief	in	die	Voortrekkers	beteken.	ons	het	
saamgewerk	aan	die	ideaal	dat	die	Voortrekkers	net	om	
die	kind	gaan	en	nie	om	eie	eer,	roem	of	belang	nie.”	

Lunsklip

Werner Louw
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Tannie Edelweiss du Plessis – medestigter en 
kampsekretaresse van Lunsklip 1962–1986

“‘ag,	ek	haat	kinders!’	sal	sy	gemaak	ernstig	sê,	maar	met	
elke	vesel	in	haar	liggaam,	die	buiging	in	haar	stem	en	die	
vonkel	in	haar	oog,	word	elke	letter	daarvan	weerspreek.	
almal	weet	dit:	sy	het	ons	lief,	kinders	en	offisiere,	daarom	
noem	hulle	haar	op	lunsklip	ma.	soos	geen	huis	sonder	’n	
ma	kan	wees	nie,	so	kan	lunsklip	nie	sonder	nig	edelweiss	
wees	nie.	wat	neef	werner	 vergeet,	 onthou	 sy;	wat	hy	
verkeerd	doen,	maak	sy	reg.	die	gees	van	lunsklip	is	die	
vrug	van	spanwerk	van	nig	edelweiss	en	neef	werner.”

bogenoemde	is	’n	paragraaf	uit	’n	huldeblyk	wat	oom	Carel	
boshoff	geskryf	het	tydens	lunsklip	se	25ste	bestaansjaar	
in	1986.	saam-saam	het	oom	werner	en	tannie	edelweiss	
lunsklip	begin	en	vir	25	jaar	lank	uitgebou	tot	’n	spogkamp	
waar	duisende	Voortrekkers	se	lewens	aangeraak	is.

tannie	 edelweiss	was	 nie	 net	 die	 kamp	 se	 sekretaresse	
nie,	 maar	 ook	 kombuistannie,	 sieketrooster,	 raadgewer	
en	nog	baie	meer.	sonder	haar	sou	oom	werner	nie	op	
die	kamp	bereik	het	wat	hy	wel	bereik	het	nie.	oom	bill	
kruger,	oud-Gebiedsleier	sê	van	haar:	“maar	dank	Vader,	
aan	werner	 louw	se	 regterhand	was	daar	die	begaafde	
edelweiss	du	plessis	wat	nie	slegs	vir	hom	’n	steunpilaar	
in	 die	 administrasietent	 en	 kombuis	 was	 nie,	 maar	 tot	
’n	 groot	 mate	 bygedra	 het	 tot	werner	 se	 sukses.	 haar	
besadigde	raad	is	nooit	deur	hom	in	die	wind	geslaan	nie,	
en	tesame	het	hulle	voorwaar	’n	formidabele	kombinasie	
uitgemaak.”	

tannie	 edelweiss	 was	 ’n	 uitmuntende	 voorbeeld	 van	
toegewydheid	 en	 diensbaarheid.	 Voor	 die	 kamp	 het	 sy	
die	honderde	inskrywings	hanteer	en	die	naamlyste	op	’n	
tikmasjien	getik.	op	die	kamp	was	sy	van	vroeg	 tot	 laat	
in	 die	 kombuis.	 tussendeur	 het	 sy	 getroos,	 bemoedig,	
vermaan	waar	 nodig.	dogters	 en	 dames	 is	 aangespreek	
as	hulle	optrede	vir	haar	onvroulik	of	onwelvoeglik	was.	
seuns	en	mans	 is	ook	aangespreek	 indien	hulle	optrede	
ontoepaslik	was.	alhoewel	 sy	 soms	 streng	was,	was	die	
vermaning	altyd	met	liefde	gedoen.	

in	spreuke	31:10	staan:	“’n	knap	vrou	is	baie	werd,	baie	
meer	as	edelstene.”	dit	was	tannie	edelweiss	gewis.

1963
Rooi offisierehandleiding

in	 1961	 word	 die	 eerste	 meesterleierkursus	 vir	
Voortrekkeroffisiere	 onder	 leiding	 van	 japie	 heese	 by	

Ek glo dat die Voortrekkers nog ’n groot taak het om te volbring in die Republiek van Suid-Afrika en 
dat die beweging sy eie selfstandige identiteit moet behou; vorentoe en boontoe moet strewe en sy 
mooi ideale en doelstellinge, wet en belofte moet nastreef tot heil van die jeug van Suid-Afrika. Mag 
elke Voortrekker koershou in die Republiek van Suid-Afrika. 

Hoofsekretaris Badie Badenhorst op 31 Mei 1961 met die totstandkoming van die Republiek van 
Suid-Afrika 

hartbeespoortdam	 aangebied	 om	 die	 standaard	 van	
volwasse	opleiding	te	verhoog.	

Voortvloeiend	 uit	 die	 kursus	 is	 die	Rooi Handleiding vir 
Voortrekkeroffisiere	 saamgestel	 en	 opleidingskursusse	
gestandaardiseer.	in	1963	is	die	Volledige handleiding vir 
offisiere	 bekendgestel.	 dit	 word	 vandag	 nog	 beskou	 as	
een	van	die	beste	Voortrekkerpublikasies	en	’n	standaard	
naslaanbron.	

Gronddiploma

in	 1963	 is	 die	 gronddiploma	 bekend	 gestel	 vir	 basiese	
opleiding.	 die	 kenteken	 was	 ’n	 wit	 fakkel	 op	 ’n	 groen	
ronde	agtergrond	met	’n	ekstra	baan	aan	die	onderkant	vir	
sterretjies.	daarna	kon	offisiere	in	ses	verskillende	rigtings	
spesialiseer.	Vir	elke	rigting	was	’n	metaal	sterretjie	in	’n	
ander	kleur	op	die	gronddiploma	aangebring:

														seremonies	 geel

														Veldwerk	 groen

														kampverpleging	 wit

														kampkookkuns	 rooi

														kamp	 blou

														waterwerk	 feeblou

hierdie	kenteken	het	gebly	tot	met	die	verandering	na	die	
bruin	uniform	in	1977.

Brand fakkel

met	 die	 oog	 op	 die	 republiekfees	 van	 1963	 het	
hoofbeskermheer	 Cr	 swart	 die	 lied	 “brand	 fakkel	
brand”	geskryf.	op	28	mei	1963	het	die	staatspresident	
die	 fakkelvlam	 aangesteek	 en	 die	 woorde	 van	 die	 lied	
voorgedra:

Laat jou lig steeds vlammend brand

Vlam jou boodskap deur ons land

Smee ’n hegte eenheidsband

Met trou en liefde vas verpand

Aan ons eie Vaderland

Brand fakkel brand

Vul ons harte met jou gloed

Brand dit tog in merg en bloed

Sterk ons met hernude moed

Rotsvas te staan deur suur en soet
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Vir ons skone vaderland

Brand fakkel brand!

In ons harte een in lewe een

In siele een in strewe een

Vir ons God en eie volk alleen

So stap ons saam tot heil en seën

Van ons dierbaar vaderland

Brand fakkel brand!

op	7	september	1963	het	1500	Vrystaatse	Voortrekkers	
by	die	Vierde	raadsaal	byeengekom	waar	genl.	hertzog	in	
1931	’n	handjievol	Voortrekkers	ingelyf	het.	Cr	swart	wat	
in	1931	by	die	stigting	teenwoordig	was,	het	die	feesrede	
gelewer.

Waterverkenners

waterverkenners	 is	 gedurende	 1963	 op	 verskeie	 plekke	
in	die	land	gestig.	die	eerste	blou	uniforms	is	tydens	die	
kongres	in	1963	by	illovo	vertoon.	in	kaapland	het	die	dF	

malan-kommando	 van	 port	 elizabeth	 ’n	 veldkornetskap	
gestig.	dit	was	die	begin	van	waterwerkkampe.

Kapitaalfonds

die	 hoofbestuur	 besluit	 om	 ’n	 kapitaalfonds	 te	 stig	
wat	 aangewend	 sou	 word	 vir	 die	 ontwikkeling	 van	

Voortrekkereiendomme,	personeelsalarisse	 en	opleiding	
van	offisiere.	’n	nutsmaatskappy	met	aandele	is	gestig	om	
fondse	in	te	samel.

Staatmakerkoor

wonderboom	 se	 staatmakerkoor	 vervaardig	 ’n	
langspeelplaat	met	die	titel:	Hou Koers.	aan	die	een	kant	
is	 16	 Voortrekkerliedjies	 opgeneem	 en	 aan	 die	 ander	
kant	 18	 liedjies.	 die	 opbrengs	 van	 die	 plaat	was	 vir	 die	
kapitaalfonds	geskenk.

Voortrekker Inligtingsdiens

die	 hoofbestuur	 besluit	 om	 ’n	 inligtingsdiens	 daar	 te	
stel	 wat	 moet	 fokus	 op	 landswye	 publisiteit	 vir	 die	
Voortrekkers.	 die	 inligtingskomitee	 moes	 veral	 met	 die	
media	skakel.	die	besluit	is	die	begin	van	die	Voortrekkers	
se	amptelike	bemarkingstruktuur.

1965
Die tweede Voortrekkersangbundel

die	Voortrekkersangbundel	word	hersien	en	toestemming	
word	verkry	om	van	die	psalms	en	Gesange	te	publiseer.

Die Orde van die Wawiel

die	 orde	 van	 die	wawiel	 is	 vir	 die	 eerste	 keer	 in	 1965	
toegeken.	dit	is	’n	ronde	bronskleur	medalje	met	aan	die	
voorkant	 ’n	wiel	 van	 ’n	 ossewa.	 die	 agterkant	 is	 skoon,	
en	dit	hang	aan	’n	groen	lint	en	is	toegeken	aan	offisiere	
wat	besondere	diens	aan	hul	eie	kommando	gelewer	het.	
hierdie	medalje	 is	 in	 1992	 vervang	met	 die	medalje	 vir	
besondere	diens,	brons.

1966
Voortrekkerhoed

tydens	die	1966-kongres	word	daar	 tydens	 ’n	nagsitting	
besluit	 om	 die	 hoed	 met	 ’n	 baret	 te	 vervang	 en	 die	
uniform	te	vereenvoudig.	

1967
Presidentsverkenner

die	 idee	 van	 die	 presidentsverkenner-toekenning	 vir	
uitstaande	 Verkenners	 word	 die	 eerste	 keer	 in	 1964	
genoem.	 in	 1966	 het	 die	 hoofbestuur	 die	 toekenning	
goedgekeur.	die	eerste	pV-kamp	het	van	3-9	januarie	1967	
vir	81	Verkenners	by	die	Fonteine	in	pretoria	plaasgevind.	

die	 eerste	 presidentsverkenners	 se	 balkies	 word	 deur	
staatspresident	 Cr	 swart	 oorhandig.	martin	Venter	wat	
tydens	 die	 85-feesjaar	 die	 sestig-jaar-balkie	 ontvang	

Ek het die grootste bewondering vir die werk van diegene wat hulself met die opleiding van die jeug 
besig hou. Dit is ’n veeleisende maar ’n vrugbare taak. Ekself  was een van die Voortrekkers onder 
Japie Heese  in die vroeë twinterjare in Graaff-Reinet, toe ons ganse uniform uit ’n groen knopie 
bestaan het.

Anton Rupert se feesboodskap vir die 1963-kongres



41

het,	 was	 van	 die	 eerste	 groep	 presidentsverkenners.	
hy	 was	 ook	 die	 eerste	 presidentsverkenner	 wat	 op	 die	
hoofdagbestuur	gedien	het. 

Fakkeldraer

die	hoofbestuur	sou	’n	voltydse	organiseerder	aanstel	as	
hulle	bereid	sou	wees	om	jaarliks	r5000	tot	sy	salaris	by	
te	dra.	die	Fak	skenk	’n	groot	bedrag	aan	die	Voortrekkers	
vir	 die	 aanstel	 van	 ’n	 rondreisende	 sekretaris	wat	 as	 ’n	
Fakkeldraer	bekend	sou	staan.	

as	du	plessis	word	as	Fakkeldraer	aangestel.	hy	is	op	die	
salarisstaat	van	die	Fak	geplaas	en	die	Fak	het	 ’n	gratis	
kantoor	tot	sy	beskikking	gestel.	

Hanlie van Niekerk

die	 bekende	 sopraan,	 hanlie	 van	 niekerk,	 het	 ’n	
konserttoer	 ten	 bate	 vir	 die	 Voortrekkers	 aangebied.	
saambou	nasionaal	het	die	uitgawes	vir	die	toer	geborg	
en	die	netto	opbrengs	van	die	toer	was	r10	600.	

CQ Hou Koers

in	julie	1963	het	Chicot	ernst,	steve	rossouw	en	mauritz	
olivier	 die	moontlikheid	 van	 amateurradio	 bespreek	 en	
die	 stig	van	Voortrekkerradioklubs	bespreek.	op	13	mei	
1967	het	roelf	kloppers	 ’n	voorstel	 ingedien	dat	 ’n	 “CQ	
hou	koers	saamtrek	op	die	lug”	aangebied	word	met	die	
steun	van	die	noord-transvaalse	tak	van	sa	radioliga.	

op	14	oktober	1967	is	CQ	hou	koers	die	eerste	keer	vir	
24	kommando’s	aangebied,	waarvan	16	uit	transvaal	en	

Die Voortrekkers het nie misluk nie, omdat sy leiers kopgehou het, getrou aan die Voortrekkerideale 
gebly het en selfs in die allermoeilikste tye koers gehou het. So korrek het Die Voortrekkers gehandel 
dat selfs in die moeilike oorlogsjare Voortrekkers toegelaat was om hulle uniforms en kentekens te dra  
en in skoolgeboue te vergader terwyl dit ander organisasies ontsê was.

Hoopfleier Japie Heese tydens die opening van die 1963-kongres

8	in	die	Vrystaat	was.	die	hoofstasie	is	deur	roelf	klopper	
en	willie	wilson	 by	 die	 Voortrekkermonument	 opgerig.	
die	eerste	boodskap	wat	uitgesaai	is,	was	dié	van	bennie	
badenhorst,	destyds	provinsieleier	van	transvaal.

in	1968	het	kaapland	en	suidwes	ook	deelgeneem.	teen	
1972	het	die	getal	deelnemende	kommando’s	gegroei	tot	64.	

sedert	 1975	 het	 Chicot	 ernst	 ’n	 eenmanskommissie	
gevorm	wat	jaarliks	die	CQ	hou	koers	gereël	het.	

1968
Fees van die grond

met	die	doel	om	bewaringsbewustheid	 te	 skep,	het	die	
Voortrekkers	 die	 Fees van die grond aangebied.	 elsa	
stofberg	het	op	doornkloof	uit	sandsteenklip	’n	handvol	
grond	uitgebeitel.	

Louis Trichardt-gedenktuin

die	 Voortrekkers	 samel	 geld	 in	 en	 neem	 deel	 aan	 die	
onthulling	van	die	louis	trichardt-gedenktuin	in	lourenço	
marques	(maputo,	mosambiek).	

1969
Voortrekkerfonds

op	1	augustus	het	die	eerste	minister,	bj	Vorster,	tydens	
’n	 deftige	 ete	 in	 hotel	 president,	 johannesburg,	 die	
Voortrekkerfonds	 formeel	 geloods.	 ’n	 oprigtingsakte	 en	
raad	van	trustees	is	saamgestel	om	die	Voortrekkerfonds	
te	 bestuur.	 die	 driefaseplan	 het	 behels	 om	 halfmiljoen	
in	 te	 samel	 deur	 korporatiewe	 skenkings	 en	 plaaslike	
insamelings.	

as	 du	 plessis	 se	 pligte	 is	 uitgebrei	 om	 ook	 as	
fondsorganiseerder	 op	 te	 tree.	 Vanaf	 1969-1974	 het	
saambou	nasionaal	’n	gratis	kantoor	beskikbaar	gestel.	

Hoofleierswag

in	 die	 Hou Koers	 van	 1969	 skryf	 nig	 sterretjie	 dat	 die	
Verkenners	 wat	 werk	 vir	 die	 presidentsverkenner-
toekenning	geen	erkenning	kry	vir	hul	harde	werk	as	hulle	
dit	nie	behaal	nie.	sy	stel	voor	’n	hoofleierswagtoekenning	
moet	 ingestel	 word.	 kort	 hierna	 is	 die	 eerste	
hoofleierswagkentekens	toegeken.

1970
Eerste Verkennerlewe verskyn

die	 eerste	 handleiding	 vir	 Verkenners	 verskyn	 en	 staan	
bekend	 as	 die	Verkennerlewe.	 die	 boek	 is	 verskeie	 kere	
herdruk	en	is	in	1995	grondig	hersien.

Die eerste Presidentsverkenners
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1971
Bloedrivier

op	versoek	van	die	bloedrivier	Geloftefeeskomitee	begin	
die	Voortrekkers	 in	1961	met	 ’n	 fondsinsamelingsprojek	
om	die	slagveld	te	restoureer.	

teen	maart	 1965	 is	 ’n	 bedrag	 van	 r6338	 ingesamel	 en	
teen	1969	het	die	fonds	op	r8330	gestaan.	in	1968	is	o.l.v.	
die	historiese	monumente-kommissie	van	die	Fak	begin	
met	restourasie	van	die	slagveld.	

die	 Voortrekkers	 het	 die	 bronswaens	 vanaf	
Germistonstasie	 begelei.	 op	 16	 desember	 1971	 was	
400	Voortrekkers	teenwoordig	met	die	inwyding	van	die	
bloedrivier-walaer.	

Reklamerolprent

Gedurende	junie	het	die	hoofbestuur	’n	reklamerolprent	vir	
die	Voortrekkers	goedgekeur:	Wat doen die Voortrekkers.	
alle	fasette	van	Voortrekkerwerk	–	spanwerk,	uitstappies,	
toere,	 veldwerk,	 kompetisiekampe,	 gemeenskapsdiens,	
volksfeeste	en	paradewerk	is	verfilm.	

As ek aan my jeugherinneringe dink dan is van die aangenaamste daarvan die jare wat ek self in Die 
Voortrekkers deurgebring het. Ek dink dit geld ook vir my eggenote wat toevallig dieselfde jaar as ek, 
d.w.s. die stigtingsjaar van Die Voortrekkers, daarby aangesluit het. Ek was natuurlik ’n Verkenner 
en sy ’n Drawwertjie. Ek wil graag as ouer vir u dankie sê. Mens besef hoe moeilik dit soms vir u gaan 
om die tyd te vind, mens besef watter opofferinge daarmee gepaard gaan, mens besef dat daar baie 
ander dinge is wat u as offisiere graag sou wou doen maar nie die tyd daarvoor vind nie. Laat ek vir 
u sê dit gaan nie ongemerk verby nie. Ek wil hê dat u die versekering moet hê dat daar by ons baie 
groot dankbaarheid as ouers is dat u u tyd vir ons kinders gee. Ek dink ons het die tyd bereik en die 
tyd is vanaand dat ons as ouers, ons as belangstellendes, ons as vriende van Die Voortrekkers, dat 
ons vanaand moet sê, en ons moet dit vir Kommandant Jooste en sy offisiere sê, ons wil vir Christaan 
de Wet-kommando ’n saal en spankamers bou. Ons wil dit dit nie bou as ons genoeg geld bymekaar 
gemaak het nie. Ons sal geld bymekaar maak vir jare nog en intussen styg die boukoste. Die maklik-
ste om ’n saal te bou is om hom te bou. 

BJ Vorster as Minister van Justisie, 26 September 1964, by Pretoria Oosskool se braaivleisfunksie 
vir ouers.

1972
Isabel Marais word Transvaal se gebiedsleier

isabel	 marais	 word	 in	 1972	 die	 eerste	 vrou	 wat	 as	
provinsieleidster	 van	 transvaal	 verkies	 is.	 sy	 is	 gebore	
in	 Vereeniging	 en	 voltooi	 haar	 studies	 in	 pretoria	
normaalkollege	en	up.	sy	sluit	in	1935	by	die	Voortrekkers	
aan	 en	 word	 in	 1938	 op	 die	 provinsiebestuur	 verkies.	
sy	 het	 ’n	 reuse	 bydra	 gelewer	 tot	 die	 ontwikkeling	
van	 die	 Verkennerlewe.	 in	 1964	 word	 sy	 verkies	 as	
onderprovinsieleidster.	sy	sterf	op	2	mei	1974	in	die	amp.	
ita	malan	onthou	haar	as	’n	steunpilaar	en	sjarmante	vrou	
met	’n	hoë	intelligensie,	’n	praktiese	aanleg,	’n	dinamiese	
offisier,	sonder	twyfel	die	leidster	van	transvaal.	

Die Hoofsekretaris sterf in Suidwes

matthys	 jurgens	 Francois	 Greeff	 is	 in	 die	 distrik	 van	
piketberg	gebore.	 in	maart	1947	het	hy	 saam	met	oom	
Vossie	 die	 administrasie	 van	 die	 Hou Koers-kantoor	
oorgeneem.	 sewe	 jaar	 daarna	 word	 oom	 thys	 as	
hulpprovinsiesekretaris	 van	 kaapland	 verkies.	 die	 Hou 
Koers-kantoor	met	sy	wydvertakte	bedrywighede	as	bron	
van	die	Voortrekkers	 se	 literatuur	en	uitgewersafdeling,	
en	die	redaksionele	werk	van	die	Hou Koers	het	oom	thys	
se	lewenswerk	geword.	daarmee	saam	was	oom	thys	ook	
hoof	van	die	verspreidingsdepot	van	Voortrekkeruniforms	
in	 kaapland	 en	 lektuur	 vir	 die	 republiek,	 suidwes	 en	
rhodesië.	 alhoewel	 hy	 ’n	 senior	 amptenaar	 van	 die	
departement	 van	 Vervoer	 in	 kaapstad	 was,	 het	 hy	
minstens	 ses	 ure	 in	 die	 dag/nag	 aan	 Voortrekkerwerk	
gewy.	 hy	 dien	 as	 derde	 hoofsekretaris.	 tydens	 die	
hoofbestuursvergadering	in	namibië	is	hy	onverwags	op	
27	junie	1972	oorlede	en	word	op	otjiwarongo	begrawe.

1973
Langenhoven-gedenkfees

in	 1973	 het	 die	 Fak	 die	 omvangryke	 langenhoven-
gedenkjaar	 nasionaal	 aangebied.	 die	 Voortrekkers	 het	
’n	 fakkelloop	 van	 langenhoven	 se	 geboortedorp	 tot	 by	

Die 64 bronswaens gereed om te vertrek na Bloedrivier
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oudsthoorn	gehou	met	die	fakkelvlam	wat	uiteindelik	op	
sy	graf	gedoof	is.	’n	Gedenkplaat	is	oorhandig	wat	by	die	
langenhovenhuis	arbeidsgenot	onthul	is.	

1974
Voortrekkeruniform

teen	1974	was	daar	13	 verskillende	weergawes	 van	die	
Voortrekkeruniform.	 ’n	 jeuglid	 moes	 vyf	 verskillende	
uniforms	 gedurende	 sy	 Voortrekkerloopbaan	 aankoop.	
boonop	 was	 daar	 probleme	 soos	 wye	 verskeidenheid	
van	 groottes,	 oorvleuelings	 van	 verskillende	 kleure,	 ’n	
gekompliseerde	 kleurstelsel.	 die	 kongres	 besluit	 om	 ’n	
ondersoek	na	’n	nuwe	uniform	te	loods.	die	voorwaardes	
waaraan	 die	 nuwe	 uniform	 moes	 voldoen,	 was	 onder	
andere:	 bekostigbaar,	 tradisie,	 aanskoulik,	 duursaam,	
maklik	verkrygbaar,	doelmatig	en	kwaliteit.	die	hulp	van	
die	 sa	 weermag	 en	 sabs,	 asook	 opvoedkundiges	 en	
sosioloë,	is	ingeroep.	daar	is	besluit	dat	die	nuwe	uniform	
die	kleur	van	die	suid-afrikaanse	veld	sal	wees	en	in	1976	
begin	dra.

Opleiding hersien

met	die	koms	van	die	bruin	uniforms	
het	 die	 opleiding	 van	 offisiere	 ook	
verander,	 en	 daarmee	 saam	 die	
kentekens.	 die	 opleiding	 was	 nou	
verdeel	 in	kursusse	van	1	tot	4	en	
die	kentekens	het	soos	volg	gelyk,	
in	die	kleure	van	oranje	tot	rooi.

hierdie	kentekens	het	 lank	so	gebly,	maar	 in	1992	word	
besluit	 dat	 die	 suiderkruis	 voortaan	 die	 kenteken	 vir	
opleiding	sal	wees.	’n	ekstra	kleur	het	nou	bygekom,	silwer,	
wat	beteken	dat	so	’n	persoon	opleiding	aan	offisiere	kon	
gee.	 in	 1993	 is	 toe	 oorgeskakel	 na	 ’n	 gestileerde	 fakkel	
wat	 onmiddellik	 byval	 gevind	 het.	 die	 kentekens	 was	
weereens	in	die	kleure	van	oranje	tot	silwer.

Die lied en Die Voortrekkers is sinoniem. Waar jy ’n lied hoor, sien jy Voortrekkers en waar jy Voortrek-
kers sien, hoor jy ’n lied. 

Tibbie Visser met die ontvangs van die 1965-sangbundel

Van provinsie na gebied

tydens	 die	 1974-kongres	word	 besluit	 dat	 die	 ou	 naam	
‘provinsie’	verval	ten	gunste	van	die	naam	gebied.	

Voortrekkerbeloftes

tydens	die	1974-kongres	word	nuwe	beloftes	vir	jeuglede	
goedgekeur:

penkoppe	en	drawwertjies:	Ek sal oral en altyd probeer 
om ’n Voortrekker te wees, om gehoorsaam te wees, om 
my land, my volk en my medemens te dien en bo alles die 
Here lief te hê.

Verkenners:	Op my eer beloof ek dat ek sal strewe om God 
te eer, om my land, my volk en my medemens te dien en 
om die Voortrekkerwet uit te leef.

Transvaal kry ’n kampterrein 

die	 transvaalse	 dagbestuur	 het	 sonder	 veel	 sukses	
gesoek	na	geskikte	grond	om	as	’n	kampterrein	in	te	rig.	
in	maart	1974	het	die	dagbestuur	besluit	om	Gedeelte	24	
(119,9	hektaar	groot)	van	die	plaas	hartbeesfontein	naby	
wagenaarsdrift,	vir	die	transvaalse	Voortrekkers	te	koop.	

argitek	hannes	pieterse	en	ingenieur	danie	lombard	het	
in	mei	1974	aangebied	om	te	help	met	die	beplanning	van	

die	terrein.	in	november	1974	is	besluit	dat	die	geriewe	
voorsiening	 moes	 maak	 om	 ’n	 1000	
Voortrekkers	 te	 huisves	 met	 voldoende	
water	en	krag,	wasblokke,	toiletgeriewe	vir	
beide	geslagte,	slaaplokale,	’n	vergadersaal	
met	 ’n	 kombuis	 en	 koelkamer,	 sowel	 as	 ’n	
paradegrond.	 twee	 stoorkamers	 wat	 as	
kantore	gebruik	kon	word	tydens	kampe	en	
’n	 opgaartenk	 wat	 113	 500	 liter	 water	 kan	
stoor,	moes	ook	gebou	word.	

hulpsekretaris	 jan	 oelofse	 word	 getaak	
om	 toesig	 te	 hou	 oor	 die	 ontwikkeling	 van	
die	 terrein.	 in	 maart	 1976	 is	 begin	 met	 die	
oprigting	van	geboue	wat	uit	staalstrukture	met	
invulbaksteenmure	 gebou	 is.	 ’n	 dieselmasjien	
vir	 die	 pomp	 van	 water	 en	 die	 dryf	 van	 ’n	
kragopwekker	is	op	die	boorgat	geïnstalleer	en	’n	

brandpad	van	5	kilometer	is	om	die	hele	terrein	gemaak.	
as	gevolg	van	die	klipperige	aard	van	die	grond	was	die	
maak	van	die	brandpad	’n	baie	moeilike	oefening	gewees,	
net	soos	wat	kampeerders	binnekort	sou	uitvind	as	hulle	
hul	tente	opslaan.
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1975
Nuwe PD-graadwielboeke

die	 penkop	 en	 drawwertjie	 se	 Ons eie boekie	 word	
vervang	met	die	oranje	graadwielboekies	1-6.

Taalfees

in	 1975	 speel	 die	 Voortrekkers	 ’n	 rol	 in	 die	 landswye	
taalfeeste	 ter	 herdenking	 van	 die	 stigting	 van	 die	 Gra	
en	die	eerste	afrikaanse	taalbeweging	in	augustus	1875,	
asook	met	die	inwyding	van	die	taalmonument	te	paarl.	

meer	 as	 50	 000	 persone	 het	 die	 opening	 van	 die	
taalmonument	 bygewoon	 waar	 die	 feesrede	 deur	 die	
eerste	minister	en	hoofbeskermheer	van	die	Voortrekkers,	
bj	Vorster,	gelewer	is.	

met	 ’n	 indrukwekkende	seremonie	het	die	Voortrekkers	
die	feesfakkels	oorhandig	aan	die	nasate	van	die	Gra	en	
die	eerste	minister.

CR Swart-borsbeeld

op	30	junie	besluit	die	hoofbestuur	om	die	borsbeeld	van	
staatspresident	 Cr	 swart	 aan	 te	 koop.	 jo	roos	was	 die	
beeldhouer.	op	3	julie	het	mnr.	en	mev.	swart	wenhoogte	
besoek	 en	 die	 beeld	 onthul.	 die	 beeld	 is	 gebeitel	 uit	
maroelahout	en	staan	tans	in	die	ou	huis	op	doornkloof.

Voorslagknoop vir PD’s

in	 junie	 1975	 keur	 die	 hoofbestuur	 goed	 dat	 ’n	
Voorslagknoop	 met	 onderskeiding	 vir	 penkoppe	 en	
drawwertjies	ingestel	word.	

Boknes

boknes	erf	152	is	deur	daan	scheepers	aan	die	Voortrekkers	
geskenk.	op	 7	maart	 1968	 is	 die	 grond	oorgedra	 in	 die	
naam	van	die	Voortrekkers	en	boknes-kampterrein	kom	
tot	stand.	Vanaf	26	september	tot	3	oktober	1973	kamp	
somerset-oos	Voortrekkers	die	eerste	keer	op	boknes	in	
die	deel	van	die	geboue	wat	reeds	opgerig	is,	nl.	’n	groot	
saal,	kombuis	en	spens	vir	300	Voortrekkers.	

Wat ek hier sê, sê ek uit hoofde van my jarelange verbintenis met Die Voortrekkers. Vandag staan u 
bo-aan die randlys van jeugbewegings. In dié verband dink ek aan u prestasies soos geskooldheid 
in Voortrekkerwerk, die voorsiening van leiers deur intensiewe kursusse en deur voortreflike opknap-
pingskursusse vir offisiere, u saamtrekke en u meesterskursusse waar die room van die beweg-
ing bymekaar kom. Die kompetisiekampe en die dienskampe. Onder u prestasies is ook u Voortrek-
kersentrums, lewensare vir Voortrekkeraktiwiteite – geboue uit klip en klei maar diep ingegrawe in 
moederaarde. Opgebou en uitgebou in die milieu van volksaard en volksbehoefte. U boekerye wat 
waardevolle bronne studie bied, u handleidings en ander publikasies, u eie sangbundel, u Hou Koers-
kantoor, u uniformsverspreidingsdepots. U waardevolle eiendomme oor die lengte en die breedte van 
Suid-Afrika. Oor jare heen het die fondse gekom deur vlyt, deursettingsvermoë en doelgerigtheid. Wat-
ter eiewaarde het dit nie verleen aan Die Voortrekkers nie. Waar Die Voortrekkers soveel vermag het 
onder uiters moeilike omstandighede twyfel ek nie daaraan dat ’n mooi toekoms wag waarin ongek-
ende wenhoogtes bereik gaan word nie. Hou hoog die hart, hou hoog die ideaal en bly ons dappere 
repubiek voorsien met mensemateriaal van onbetwisbare kwaliteit.

Die eerste onderhoofleidster, me. Mabel Jansel, in 1965 tydens die ontvangs van erelidmaatskap

later	 is	 slaapsale	 aangebou	 met	 slaapplek	 vir	 360	
Voortrekkers.	kommandant	isak	malan	was	die	krag	agter	
die	boknesprojek	en	om	dié	rede	is	die	hoofsaal	na	hom	
vernoem.	Gedurende	die	volwasseopleidingskamp	vanaf	
30	september	tot	3	oktober	1974	is	die	geboue	amptelik	
in	 ontvangs	 geneem	 deur	 kaaplandse	 gebiedsleier,	
andre	 duminy.	 die	 eerste	 gebiedskamp	 vind	 op	 21-26	
maart	1975	plaas	toe	190	Voortrekkers	van	Cradock,	Fort	
beaufort,	 alice,	 bedford,	 adelaide	 en	 somerset-oos	 op	
die	terrein	kamp.	

1976
Die eerste PD-gebiedskampe

die	 eerste	 gebiedskamp	 vir	 penkoppe	 en	 drawwertjies	
vind	 by	 die	 oog-elandsfontein	 naby	 Carltonville	 plaas.	
Gedurende	1976	verdeel	die	kamp	in	die	noordelike	pd-
kamp	(tans	op	westfalia	naby	tzaneen),	sentrale	pd-kamp	
(wat	later	na	de	bank-terrein	geskuif	het)	en	suidelike	pd-
kamp	op	Venterskroon.	

Hartbeesfontein word amptelik geopen

die	kompetisiekamp	van	1976	was	die	eerste	Gebiedskamp	
wat	op	die	terrein	aangebied	is.	op	daardie	stadium	was	
slegs	die	saal	wat	die	kombuis	ingesluit	het,	en	helfte	elk	
van	die	bestaande	seuns-	en	dogtersablusieblokke	voltooi.	

die	 Gebiedsraad	 van	 3	 september	 1976	 en	 ’n	
meesterskursus	vir	offisiere	is	op	die	terrein	gehou	waar	
die	slaaplokale	en	ablusieblokke	nou	voltooi	was.	

oom	 bennie	 badenhorst,	 hoofsekretaris	 van	 die	
Voortrekkers	 open	 die	 terrein	 amptelik	 tydens	 dié	
geleentheid.	’n	bronsplaat	om	die	geleentheid	te	herdenk,	
is	 in	 die	 saal	 aangebring.	 Gebiedsdagbestuurlede	 en	 ’n	
aantal	Voortrekkeroffisiere	het	elk	’n	inheemse	boom	aan	
die	noordekant	van	die	saal	geplant.

1978
Die Voortrekkerwet word hersien

die	kongres	besluit	die	volgende:	“Geen	beoefening	van	
deugde	wat	eie	is	aan	die	Christelike	lewe	kan	plaasvind	
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as	die	bybel	nie	die	fondament	van	hierdie	deugde	is	nie.”	
kongres	het	dit	aan	die	hoofbestuur	opgedra	om	die	plek	
van	die	Voortrekkerwet	in	die	Voortrekkers	te	ondersoek	
en	die	wet	te	hersien.

Eerste veldwerkkamp op Doornkloof

in	1971	het	josias	swanepoel	van	die	Vrystaat	saam	met	
agt	lede	van	sy	graad	11-span	lunsklip	bygewoon.	in	1978	
bied	hy	en	hans	van	der	watt	die	eerste	Veldwerkkamp	op	
doornkloof	aan.

Skenking aan die Vootrekkermuseum, Winburg

in	1978	het	die	destydse	Gebiedsleier	van	die	Vrystaatse	
Voortrekkers,	 oom	 piet	 Geyer,	 75	 historiese	 items	 van	
doornkloof	 aan	 die	 provinsiale	 regering	 op	 bruikleen	
geskenk	 vir	 uitstalling	 in	 die	 Voortrekkermuseum	 te	
winburg.

Wemmershoek

wemmershoek	het	as	gevolg	van	’n	ruiltransaksie	eiendom	
van	 kaapland	 Voortrekkers	 geword.	 die	 suiderkruis-
kampterrein	in	die	hawekwaberge	is	verruil	vir	90	ha	in	die	
wemmershoekberge.	 Voordat	 die	 ruiltransaksie	 in	 1978	
gedoen	is,	het	bosbou	sowat	70	ha	van	die	90	ha	ontbos	
en	die	oorblywende	20	ha	se	pinus	pinaster-bome	gelos.	
kaapland	Voortrekkers	het	in	1978	onder	leiding	van	neef	
stoffie	’n	“proefkamp”	op	wemmershoek	aangebied	om	
sodoende	 ’n	“gevoel”	vir	die	 terrein	 te	kry	vir	die	 latere	
ontwikkeling.

daar	 is	 besluit	 om	 twee	 kampterreine	 te	 ontwikkel,	
naamlik	 wawiel	 en	 Fakkel	 (name	 ontleen	 aan	 die	 ere-
ordes	 van	 die	 tyd)	 en	 bouwerk	 het	 in	 1979	 begin.	
aanvanklik	 is	 net	 ablusieblokke	 en	 ’n	 kombuis	 beplan.	
met	 die	 eerste	 provinsiekampe	 in	 september	 1979	
vir	 die	 graad	 7-	 tot	 9-Verkenners	 op	 wawiel,	 was	 die	
ablusieblokke	gedeeltelik	 voltooi	 en	die	 kombuis	was	 ’n	
dubbele	weermag-markiestent.	

die	 standerd	 8-	 (graad	 10-)kamp	 in	 1979	 is	 op	 Fakkel	
aangebied	 met	 dieselfde	 gebrekkige	 infrastruktuur.	 die	
toegangspad	 was	 gruis	 en	 die	 offisiere	 met	 karavane	
moes	onder	by	die	hek	stop	en	wag	dat	4x4’s	die	karavane	
opsleep	 kamp	 toe.	menige	busse	het	ook	onder	 gestop	
en	kinders	moes	met	al	hul	bagasie	bergop	stap	tot	by	die	
kamp.	

Die Voortrekkerbeweging is nog lank nie uitgedien nie. Trouens soos al meer en groter gevare ons 
geliefde Vaderland bedreig, so word ons geroep in belang van ons volk en vaderland om met groter 
krag en inspanning en toewyding meer en meer van ons volk se jeug te beweeg om saam met ons 
die Voortrekkerpad van Suid-Afrika te bewandel. Want ons wil van ons volkskinders karaktervolle, 
pligsgetroue landsburgers maak . Laat ons in 1966 onder God se besekermde hand koers hou soos 
nog nooit tevore nie.

Japie Heese se Kersboodskap vir 1965. Hy is vyf dae later, op Oujaarsdag 1965, onverwags in die 
amp as Hoofleier oorlede.

1980
Grootste gebiedskamp in Transvaal

die	 kompetisiekamp	 op	 hartbeesfontein	 bereik	 onder	
leiding	van	jan	oelofse	’n	hoogtepunt	met	1500	Verkenners	
en	Voortrekkeroffisiere.	Vir	die	kompetisiekampverkenners	
staan	hy	bekend	as	oom	jan	van	die	bosveld.	jan	Cloete	
oelofse	 is	 op	 23	mei	 1923	 gebore	 op	 die	 plaas	magala	
in	 die	 dortrecht-distrik.	 hy	 voltooi	matriek	 in	 1946	 aan	
die	hoërskool	dortrecht	en	gaan	werk	na	matriek	 in	die	
kantoor	 van	 die	 staatsdienskommissie.	 hy	 voltooi	 sy	
studies	deeltyds	aan	unisa	en	 later	aan	die	up.	 in	1952	
word	hy	’n	ingeskrewe	klerk	by	die	prokureursfirma	peens	
en	smit	en	na	 sy	 toelating	as	prokureur	 ’n	 vennoot	 van	
dieselfde	firma.	 sy	Voortrekkerloopbaan	het	al	op	 skool	
begin.	hy	was	ses	jaar	lank	’n	penkop	en	later	Verkenner	
in	 dortrecht.	 in	 1967	 word	 hy	 veldkornet	 van	 die	
hendrik	Verwoerd-kommando,	in	1969	adjudant	van	die	
kompetisiekamp	en	in	1973	kampleier	van	die	transvaalse	
kompetisiekamp.	 in	1973	word	hy	verkies	as	 lid	 van	die	
transvaalse	dagbestuur	en	 in	1976	 tot	 gebiedsekretaris.	
tydens	 die	 1981-kongres	 word	 hy	 tot	 hoofsekretaris	
verkies.	 jan	 oelofse	 het	 ’n	wesenlike	 rol	 gespeel	 in	 die	
hersiening	van	die	Voortrekkers	se	grondwet	tussen	1971-
1974.	 hy	 was	 bekend	 as	 ’n	 uitstekende	 administrateur	
wat	 daarin	 geslaag	 het	 om	die	 beweging	 organisatories	
te	 orden,	 vaartbelyn	 en	 professionele	 benadering	 ten	
opsigte	van	die	finansiële	bestuur	te	skep.	jan	oelofse	het	
hartbeesfontein-kampterrein	 se	 permanente	 strukture	
ontwikkel.	die	 temas	van	 feeste	en	kongresse	 is	 vir	 jare	
deur	 hom	 uitgedink.	 hy	 is	 op	 25	 junie	 2003	 na	 ’n	 kort	
siekbed	 oorlede.	 die	 hoofsaal	 op	 hartbeesfontein	 is	 na	
kom	vernoem.

1981
Hoofleier Badie Badenhorst sterf kort voor die Kongres

johannes	Frederik	petrus	badenhorst	is	op	12	september	
1912	 op	 lichtenburg	 gebore.	 as	 jong	 onderwyser	 is	 hy	
vanaf	1933	betrokke	by	die	Voortrekkers.	in	oktober	1934	
word	hy	as	offisier	van	die	Voortrekkers	in	boksburg-noord	
ingelyf.	oom	badie	dien	sedert	1946	as	hoof	van	laerskool	
hennie	basson	 in	boksburg-noord.	 sedert	1957	dien	hy	
op	boksburg	stadsraad	en	1957/58	ook	as	burgemeester.	
sedert	 desember	 1937	 dien	 hy	 as	 provinsiesekretaris	
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van	 die	 transvaalse	 Voortrekkers	 en	word	 in	 julie	 1959	
hoofsekretaris	in	die	plek	van	japie	heese	wat	as	hoofleier	
verkies	 is.	hy	word	 in	 1966	 in	die	plek	 van	 japie	heese	
as	hoofleier	verkies.	oom	badie	skryf	 in	1980	dat	hy	na	
15	jaar	by	die	1981-kongres	as	hoofleier	gaan	uittree.	as	
hoogtepunte	 van	 sy	 termyn	 beskryf	 hy	 herformulering	
van	 die	 Voortrekkers	 se	 grondwet,	 ontstaan	 van	 die	
Voortrekkerfonds	wat	van	r0	tot	r400	000	gegroei	het	en	
teen	1975	reeds	r120	000	se	rente	kon	uitbetaal,	die	nuwe	
uniform	in	1977,	die	ontwikkeling	van	Voortrekkerlektuur	
met	 ’n	 verwysing	 na	 die	 penkop	 en	 drawwertjie	
graadwielboeke.	 oom	 badie	 sterf	 onverwags	 op	 2	 julie	
1981,	etlike	dae	voor	die	kongres.	piet	Geyer	beskryf	sy	
sterk	 eienskappe	 as	 “ware	 Christen-afrikaner,	 dienaar,	
mensliewend,	vredemaker,	redenaar	wat	kon	besiel	met	
diens	aan	die	Voortrekkertaak.	as	afrikaner	het	hy	nie	’n	
prys	gehad	nie.”	

op	donderdag	12	julie	1984	het	lede	van	die	hoofbestuur	
en	oom	badie	 se	 familie,	 asook	Voortrekkers	 van	 susan	
badenhorst	 in	 boksburg-begraafplaas	 bymekaar	 gekom	
vir	die	onthulling	van	sy	grafsteen.	die	susan	badenhorst-
kommando	is	vernoem	na	sy	eggenote.

Oom Bennie Badenhorst word vir vier dae Hoofleier

barend	 hermanus	 badenhorst	 is	 op	 11	 junie	 1916	 in	
kuruman	 gebore.	oom	bennie	werk	 as	 administratiewe	

Daar is gesê dat oom Japie ’n man was van min woorde, maar die sin is onvolledig tot ons byvoeg, 
Oom Japie was ’n man van baie dade. Hy het waarlik baie hard gewerk, omdat dit sy vreugde was 
omdat hy hom kon gee aan ’n saak wat sy verbeelding gepak het en wat sy hart beveel het. As daar 
ooit ’n koue monument oorweeg word, dan sal daar seker aan ’n beeld gedink moet word met ’n bran-
dende fakkel waarvan die vlamme op die gelaat speel wat uit oë en glimlag van innerlike vreugde 
straal en so ’n warm ligpunt vorm. 

GS Nienaber, Provinsieleier van Natal, oor Japie Heese in Januarie 1966

amptenaar	in	die	transvaalse	provinsiale	administrasie	en	
16	jaar	by	die	transvaalse	onderwysdepartement.	

oom	 bennie	 word	 in	 1938	 ’n	 Voortrekker.	 met	 die	
verkiesing	van	oom	badie	in	1959	as	hoofsekretaris	word	
hy	 verkies	 as	 provinsiesekretaris	 van	 transvaal.	 in	 1966	
word	 hy	 as	 provinsieleier	 verkies	 en	 in	 1972,	 met	 die	
afsterwe	van	thys	Greeff,	word	hy	hoofsekretaris.	’n	dag	
voor	die	kongres	word	hy	deur	die	hoofbestuur	as	hoofleier	
verkies	en	het	gedien	tot	die	laaste	dag	van	die	kongres.	
oom	 bennie	 is	 een	 van	 die	 min	 persone	 wat	 daarop	
aanspraak	kan	maak	dat	hy	elke	rang	in	die	Voortrekkers	
beklee	het:	veldkornet,	kommandant,	provinsiesekretaris,	
provinsieleier,	 hoofsekretaris	 en	 hoofleier.	 hy	 was	 ’n	
uitstaande	sangbegeleier	en	sy	dirigeerstokkies	is	uitgestal	
in	wemmershoek	se	Voortrekkermuseum.

Carel Boshoff word Hoofleier

Carel	boshoff	was	 ’n	bekende	 in	afrikanerkultuurkringe.	
hy	dien	etlike	jare	op	die	direksie	van	die	Fak,	was	lid	van	
die	afrikanerbond	sedert	1954	en	dien	ook	as	voorsitter	
daarvan	 tussen	 1981-1983	 en	 was	 betrokke	 by	 sabra,	
’n	 akademiese	 instelling	 wat	 bevolkingsverhoudings	
ondersoek	 het.	hy	was	 voorsitter	 daarvan	 van	 1972	 tot	
2007.	sy	kultuurbetrokkenheid	was	nie	net	tot	afrikaners	
beperk	nie.	hy	het,	naas	traktaatjies	en	ander	geestelike	
lektuur,	 ook	 radiostories	 en	 inligtende	 materiaal	 vir	

Badie Badenhorst Carel BoshoffBennie Badenhorst
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radio	 bantoe	 se	 sepedi-diens	 geskryf.	 	 bewaarskole	 en	
vakansiekampe	 was	 van	 die	 belangrikste	 nie-kerklike	
werk	wat	hy	in	soweto	in	die	1960’s	gedoen	het.	hy	was	
stigter	 en	 voorsitter	 van	 die	 afrikanervolkswag	 sedert	
1984,	en	in	die	hoedanigheid	ook	voorsitter	van	die	Groot	
trek	 150-fees.	 sedert	 1988,	 met	 die	 oprigting	 van	 die	
afrikaner	Vryheidstigting,	het	hy	hom	ook	op	die	politieke	
terrein	van	die	kultuur	begewe.		die	gevolglike	stigting	en	
ontwikkeling	van	orania.	oom	Carel	se	kultuurbeskouing	
was	holisties.	om	versies	vir	sy	kinders	of	kleinkinders	op	
te	 sê,	 liedjies	 te	 sing	 of	 op	 te	maak,	 klei-osse	 te	maak,	
sweep	te	klap,	perd	te	ry	of	osse	in	te	span	was	soveel	van	
’n	 kultuurtaak	 (of	 liewer	 kultuurplesier)	 as	 vergaderings	
bywoon	en	groot	planne	maak.	in	pretoria	het	hy	by	die	
Voortrekkers	 betrokke	 geraak	 en	 verskeie	 leeuspanne	
tot	by	hoofleierswag	en	presidentverkennervlak	begelei.	
onder	 sy	 leiding	 as	 kommandoleier	het	die	 suiderkruis-
kommando	meer	as	1000	lede	gehad.	hy	dien	as	hoofleier	
van	die	Voortrekkers	vanaf	1981	tot	1989.

Voortrekkers op mars

in	1981	het	die	Voortrekkers	bestaan	uit	400	kommando’s;	
5000	offisiere	en	40	000	jeuglede.	

die	 tema	 van	 die	 halfeeufees	 was:	 Voortrekkers op 
mars. Vyftig	 jaar	 van	 Voortrekkerwees	 is	 gevier	 met	
fakkellope	 vanaf	 bloemfontein	 na	 verskillende	 gebiede,	
’n	gedenkboek	en	’n	film	oor	die	50ste	viering	wat	op	29	
september	1981	gebeeldsend	is. 

5c-Posseël

op	 30	 september	 1981	 reik	 die	 poskantoor	 ’n	 spesiale	
5c-gedenkposseël	 uit.	 Vyf	 en	 twintig	 miljoen	 seëls	 en	
200	000	gedenkkoeverte	is	gedruk.

1982
Vrede van Vereeniging

tagtig	 jaar	 na	 die	 Vrede	 van	 Vereeniging	 het	 die	
Voortrekkers	op	2	oktober	’n	funksie	gereël	wat	deur	500	

My Voortrekkererfenis is vir my pragtig. Dit is ’n rykdom wat mot en roes nie kan bykom nie. 

Onderhoofleidster, Ita Malan, op 11 Junie 1974 tydens haar afskeidsboodskap by die kongres

konsentrasiekampoorlewendes	 en	 1000	 Voortrekkers	
bygewoon	is.	

Selfbehoudplan

met	 die	 Grensoorlog	 en	 binnelandse	 onluste	 het	 die	
Voortrekkers	 ’n	 omvattende	 selfbehoud-leerplan	
ontwikkel	wat	fokus	op:

•	 staatkundige	 selfbehoud:	 plaaslike	 bestuurs-
verkiesings,	 skoolraadsverkiesings,	 rol	 van	
polisie,	speurdiens,	verkeerspolisie,	plaaslike	en	
nasionale	wette

•	 ekonomiese	 selfbehoud:	 versekering,	
bankrekenings,	spaar,	beleggings,	spekulasie

•	 liggaamlike	 selfbehoud:	 gesond	 eet	 in	 kitskos	
eeu,	 drank,	 sigarette,	 dwelms	 en	 ander	
verleidings

•	 Geestelike	 selfbehoud:	 waardeskale,	 musiek,	
leesstof,	vermaak

•	 noodtoestande:	 oorstromings,	 terrorisme,	
brand,	bom,	propaganda/breinspoeling

Tarentaalstraat

die	Hou Koers	van	1982	berig	dat	19	Voortrekkervriende	
’n		plaas	van	2000	ha	aangekoop	het	vir	die	ontwikkeling	
van	 ’n	nuwe	Voortrekkerkampterrein.	die	plaas	 is	 reeds	
in	 1895	 uitgemeet	 en	 bestaan	 uit	 bosveldbome,	 berge,	
heuwels,	standhoudende	riviere	met	swempoele.	een	nag	
het	steve	rossouw	en	piet	de	jager	’n	luiperd	tien	tree	van	
’n	tent	platgetrek.	in	1987	bewillig	transvaal	Voortrekkers	
’n	bedrag	van	r20	000	om	tarentaalstraat	 te	ontwikkel.	
die	Voortrekkers	het	’n	serwituut	van	10	ha	op	die	plaas	
en	stapreg	op	die	hele	plaas.	steve	rossouw	word	nie	net	
beskou	as	die	stigter	en	vader	van	nagmarse	en	vlotvaarte	
nie,	maar	ook	van	die	avontuurkampe	op	tarentaalstraat	
wat	vandag	as	rhus	keeti	bekend	staan.	daniël	stephan	
(steve)	rossouw is	vanaf	sy	standerd	4	jaar	in	1950	’n	lid	
van	die	Voortrekkers.	as	penkop	was	hy	by	wonderboom-
kommando	en	as	Verkenner	by	magaliesburg-kommando.	
in	1955	word	hy	op	15-jarige	ouderdom	Veldkornet	van	
die	alwyn-veldkornetskap	in	transvaal.	hy	woon	dan	ook	
daardie	 jaar	 die	 provinsiekongres	 by	 as	 afgevaardigde. 
tydens	 sy	 eerste	 jaar	 op	 universiteit	 in	 1958	 word	 die	
alwyn-veldkornetskap	 ’n	 volwaardige	 kommando	 –	 die	
Generaal	 klopper-kommando	 waar	 hy	 toe	 as	 offisier	
diens	 gedoen	 het.	 tydens	 1959	 reël	 hy	 die	 eerste	
nagmars	 in	die	Voortrekkerbeweging.	 in	1960	reël	hy	 ’n	
nagmars	vir	al	pretoria	 se	kommando’s.	 in	1961	 tree	hy	
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as	kursusaanbieder	op	by	die	eerste	meestersleierkursus	
(nagmarse/skuilingsbou/toubrûe).	Vanaf	1962–1964	tree	
hy	op	as	kampadjudant	vir	die	transvaalse	kompetisiekamp	
onder	oom	doors	le	roux.	Vanaf	1963–1964	tree	hy	op	as	
kampadjudant	vir	die	landswye	leierskampe	onder	oom	
johan	steyn.	 in	1964	was	hy	 ’n	offisier	by	die	 lyttleton-
kommando.	in	1965	stig	hy	die	stampfordhill-kommando	
in	durban	en	dien	as	offisier	daar	tot	junie	1966	en	keer	
toe	 terug	 na	 transvaal.	 Gedurende	 1967	 tree	 hy	 op	 as	
kampleier	 van	 die	 transvaalse	 kompetisiekamp. Van 
1968–1979	 dien	 hy	 as	 offisier	 en	 later	 kommandoleier	
by	 bellville-kommando	 in	 kaapland.	 in	 dié	 tyd	 gaan	
hy	 vir	 drie	 jaar	 na	 engeland	 vir	 verdere	 studie.	 by	 sy	
terugkeer	is	hy	weer	betrokke	en	reël	hy	twee	oordkampe	
vir	 suiderkruis-kommando;	 reël	 die	 eerste	 vlotvaart	
in	 die	 Voortrekkers;	 reël	 die	 eerste	 stadsnagmars	 wat	
vanaf	 kaapstad	 se	 middestad	 na	 kaapstadhawe	 en	 na	
robbeneiland	gaan;	reël	’n	massa-inlywing	en	fakkelloop	
vir	sy	oord	waar	meer	as	1	000	Voortrekkers	ingelyf	word	
deur	eertydse	minister	pw	botha;	reël	Voortrekkertoere	
na	die	Visrivier	 en	drakensberge.	 in	 1980	 keer	hy	 terug	
na	 pretoria	 as	 offisier	 by	 Voor-die-berg-kommando	 en	
later	 by	 overberg-kommando.	 hy	 tree	 dan	 ook	 op	 as	
kommando-,	streek-	en	oordleier.	hy	was	ook	vir	langer	as	
10	jaar	die	kampleier	van	die	skeerpoort	Veldwerkkamp.	
hy	begin	dan	ook	die	avontuurkamp	by	tarentaalstraat;	
tree	 steeds	 op	 as	 kursusleier.	 hy	 reël	 elke	 tweede	 jaar	
’n	 groot	 kommandotoer	 vir	 100	 tot	200	 jeuglede	na	bv.	
drakensberge,	 Visrivier,	 okavangodelta,	 malawi,	 kenia,	
Zambië,	 Zimbabwe,	 tanzanië,	 Zanzibar	 en	 lesotho.	 hy	
klim	saam	met	groepe	berg	kenia	en	kilimandjaro	–	reël	
en	lei	toere	daarheen.	overberg-kommando	was	gereeld	
onder	sy	leiding	wenners	van	die	Vlotvaart. Vanaf	2004–
2006	is	hy	betrokke	by	die	kruin-kommando	in	pretoria.	in	
2008	ontvang	hy	erelidmaatskap.

1983
Die eerste vyftig jaar getroue diens

die	eerste	toekenning	vir	50	jaar	getroue	diens	is	aan	die	
einde	van	1983	aan	lana	kruger	oorhandig.	sy	was	ook	die	
eerste	persoon	in	pretoria	wat	in	1958	die	goue	voorjuk	
ontvang	 het.	 tannie	 lana	 word	 in	 1932	 ’n	 Voortrekker	

Selfrespek is noodsaaklik vir selfbehoud van ’n volk. Die behoud van ’n volk is terselfdertyd in ’n groot 
mate afhanklik van ander se respek vir hom. 

Ons glo aan ons jeug en aan sy vermoë om konstruktief aan die toekoms te bou.

Ons glo dat ons binnelandse vraagstukke vreedsaam en voordelig vir almal opgelos kan word. Ons 
glo dat die wêreld daarbuite ons in ’n toenemende mate as ’n bate wat vir almal tot voordeel kan 
wees, sal aanvaar.

Ons glo in ’n mooi toekoms vir ons land. 

Nico Diederichs in die Hou Koers van 19 April 1975 se boodskap aan Die Voortrekkers met sy aan-
vaarding van die amp as Staatspresident

toe	 haar	 ma	 stigterslid	 van	 witbank-kommando	 was.	
in	 1944	 ontmoet	 die	 Verkennerdogter	 ’n	 staatmaker,	
bill	 kruger.	 hulle	 het	 ’n	 Voortrekkertroue	 gehad	met	 ’n	
Voortrekkerwapen	 op	 die	 kaartjies,	 ’n	 vierverdieping-
Voortrekkerbruidskoek	 en	 ’n	 Voortrekkererewag.	
sedert	1941	 is	sy	deel	van	die	 jan	lombard-kommando,	
betrokke	as	kursusleier	en	by	die	skryf	van	die	penkop-	en	
drawwertjie-handboeke.

Nig Sterretjie 

maria	martha	 hendrika	 Verster	 is	 op	 8	maart	 1908	 op	
wolseley	 gebore.	 sy	matrikuleer	 op	 tulbagh	 en	 studeer	
onderwys	aan	die	hugenote-kollege	op	wellington	waarna	
sy	skoolhou	in	Calvinia,	Ceres,	stellenbosch	en	sedert	1939	
in	 swellendam.	 mm	 Verster,	 algemeen	 bekend	 as	 nig	
sterretjie,	sluit	in	1942	by	die	Voortrekkers	in	swellendam	
aan.	 sy	 dien	 vanaf	 1949	 op	 die	 Hou Koers-redaksie	 en	
is	 sedert	 1954	 betrokke	 by	 volwasse	 opleiding.	 sy	 skryf	
die	eerste	Handleiding vir Penkoppe en Drawwertjies	en	
bied	 saam	 met	 japie	 heese	 ’n	 leierskursus	 aan	 by	 die	
universiteit	 van	 stellenbosch.	 Vanaf	 1968–1973	 dien	 sy	
as	 Gebiedsonderleidster.	 in	 1982	 tree	 nig	 sterretjie	 uit	
die	Hou Koers-redaksie.	in	1982	onthul	sy	die	monument	
wat	 ter	 ere	 van	 japie	 heese	 op	wemmershoek	 opgerig	
is.	 op	 die	 sestigste	 verjaarsdag	 van	 die	 Voortrekkers	
in	 1991,	 sterf	 nig	 sterretjie	 Verster.	 tom	 dreyer	 skryf	
in	 sy	 huldigingswoord:	 “as	 die	 kennis	 van	 penkop-	 en	
drawwertjie-werk	’n	ster	was,	was	nig	sterretjie	die	hele	
melkweg.”	

1984
Vegkop

Van	 9–10	 oktober	 het	 1277	 Vrystaatse	 Voortrekkers	
die	 gerestoureerde	 Vegkopslagveld	 feestelik	 in	 gebruik	
geneem.	Vyftien	seremoniële	fakkels	regoor	die	Vrystaat	
is	aangesteek	en	na	Vegkop	gebring.	die	Voortrekkers	het	
gekamp	op	dieselfde	plek	waar	die	laer	van	1836	gestaan	
het.	

Piet Geyer

pieter	ignatius	Geyer	is	op	29	mei	1899	op	kransfontein	
in	bethulie	gebore.	sy	kinderjare	was	 ingekleur	deur	die	
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smarte	van	die	oorlog.	hy	het	die	konsentrasiekamp	van	
bethulie	oorleef.	sy	pa	is	as	krygsgevangene	op	st	helena	
oorlede.	 as	 10-jarige	 seun	 gaan	 hy	 vir	 die	 eerste	 keer	
skool	toe.	hy	matrikuleer	in	1920	in	die	paarl	en	studeer	
van	 1922	 tot	 1925	 met	 behulp	 van	 ’n	 helpmekaar-
studiebeurs	aan	die	ukoVs.	oom	piet	behaal	’n	ba-graad	
in	 Geskiedenis	 en	 afrikaans,	 asook	 ’n	 hod.	 hy	 dien	 as	
lid	 van	 die	 studenteraad,	 was	 rasieleier,	 deel	 van	 die	
universiteitstoneelgroep	 en	 ’n	 ywerige	 rugbyspeler.	 in	
1934	 word	 hy	 ’n	 Voortrekker	 op	 edenburg	 en	 in	 1939	
as	kommandant	van	edenburg	verkies.	 in	1949	word	hy	
skoolhoof	op	edenburg,	in	1951	skoolhoof	op	bultfontein	
waar	hy	Voortrekkers	 stig	en	1952	was	hy	 skoolhoof	op	
reitz.	 in	 1949	 word	 oom	 piet	 verkies	 as	 provinsieleier	
van	die	Vrystaat	en	dien	 in	die	amp	 tot	1984.	onder	 sy	
leiding	 is	doornkloof	uitgebou	tot	 ’n	tuiskomplek	vir	die	
Vrystaatse	 Voortrekkers.	 op	 17	 maart	 1984	 het	 hy	 na	
meer	as	50	jaar	se	Voortrekkerwees,	waarvan	35	jaar	as	
gebiedsleier,	besluit	om	die	tuig	neer	te	lê.	hy	is	begrawe	
op	doornkloof.	

Ontwikkeling van Wemmershoek

die	teerpad	word	in	1984	gebou.	wawiel	se	saal,	museum	
en	 komiteekamer	 is	 ook	 later	 (1984–1985)	 aangebou,	
asook	 die	 slaaplokale	 met	 fondse	 wat	 bekom	 is	 met	
die	 verkoop	 van	 die	 sandbaai-erwe.	 (kaapland	 het	 die	
stuk	 grond	 by	 sandbaai	 ontwikkel	 in	 erwe,	 vandaar	
die	 Voortrekkername	 van	 die	 strate	 in	 sandbaai.)	 die	
slaaplokale	 het	 die	 bynaam	 van	 die	 “trein”	 gekry,	
aangesien	die	aanvanklike	beddens	in	die	kamers	daardie	
ou	groen	treinbeddens	was.

1985
Ontwikkeling van Doornkloof

Gedurende	1984	is	wenhoogte	verkoop	vir	’n	bedrag	van	
r300	000	wat	hoofsaaklik	gebruik	 is	vir	die	ontwikkeling	
van	 doornkloof.	 die	 ontwikkelingsplan	 sluit	 o.a.	 ’n	
trekkerspoor-wandelroete	 in	 wat	 die	 geskiedenis	 van	
afrikanerjeug	uitbeeld	met	tien	beeldhouwerke.	marietjie	
muller	 van	 Frankfort	 is	 hiervoor	 gekontrakteer	 die	
restourasie	van	die	plaasopstal	en	inrig	daarvan	as	unieke	
Voortrekkermuseum,	 die	 opbou	 van	 ’n	 beeskudde,	 die	
vestiging	van	 ’n	wildtuin	met	 inheemse	wild	en	die	bou	
van	’n	offisiersopleidingsentrum	was	ook	beplan.	

’n	 Gipsbeeld	 van	 sarel	 Cilliers	 is	 deur	 marietjie	 muller	
ontwerp	en	die	piet	Geyer-beeld	is	opgerig	voor	afsaal.

Ten spyte van baie wat nou anders gedoen word en van baie intressante nuwe dinge wat bygekom 
het, is die wese van Die Voortrekkers nog dieselfde. Dit is nog altyd ’n beweging in diens van ons volk 
– om ons seuns en dogters te veranker in hulle geloof, nie deur vroom woorde nie, maar deur te lewe 
as kinders van God, om aan hulle in ’n moeilike wêreld die sekerheid en trots op hulle Afrikanerwees 
te gee, hulle te laat waar hulle vandaan kom en waarheen hulle op pad is om hulle te lei in die vreugde 
van diensbaarheid. 

Boodskap van  Onderhoofleidster Magriet Muller, 1975

1986
Nuwe kursusse

johan	 van	 der	 walt	 wat	 piet	 Geyer	 as	 die	 Vrystaatse	
gebiedsleier	 opgevolg	 het,	 het	 ’n	 reuse	 bydrae	
gelewer	 in	 die	 ontwikkeling	 en	 afronding	 van	 kursus	 3	
(Voortrekkerbestuur)	 en	 kursus	 4	 (leierskursus).	 hy	 het	
ook	leiding	geneem	om	die	wyse	van	die	aanbieding	van	
kursus	4	te	ontwikkel	in	die	werkswinkel-/seminaarmetode.	
die	kursusse	is	ontwikkel	m.b.v.	bestuurskonsultante	en	in	
1985	is	kursus	1-3	goedgekeur	en	1986,	kursus	4.

CQ Hou Koers

CQ	hou	 koers	 bereik	 dié	 jaar	 ’n	 nuwe	 hoogtepunt	met	
117	radiostasies.	Volgens	tradisie	is	die	hoofstasie	by	die	
Voortrekkermonument	opgerig.	Vanaf	hierdie	stasie	word	
die	Voortrekkers	presies	om	12	uur	op	aandag	geroep	vir	
die	saluut	wat	deur	die	hoofleier	tydens	’n	vlagparade	in	
die	amfiteater	geneem	is.	daarna	word	die	boodskap	van	
die	hoofleier	aan	alle	Voortrekkers	uitgesaai.	

Voortrekkers	 het	 veldradiostasies	 (wat	 met	 batterykrag	
moes	 werk	 en	 van	 tydelike	 lugdrade	 voorsien	 is)	 op	
kreatiewe	plekke	ingerig	soos	bo-op	’n	berg	of	selfs	op	’n	
vlot.	

1987
Ingebruikneming van die ‘nuwe’ Doornkloof

op	 14	 maart	 1987	 is	 die	 nuwe	 doornkloof	 in	 gebruik	
geneem	met	die	 tema:	“die	 jeug	vandag	word	 toegerus	
vir	more”.
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die	 nuwe	 doornkloof	 bestaan	 uit	 ’n	 netwerk	
van	 ses	 kampterreine,	 ’n	 sentrale	 hoofkwartier	
en	 ’n	 terreinbestuurder	 wat	 sal	 omsien	 na	
die	 plaasbedrywighede,	 elektrisiteit,	 sentrale	
watervoorsiening,	 vier	 kombuise,	 gekoördineerde	
noodhulpdiens,	 sentrale	 siekeboeg	 en	 ’n	 radio-	
en	 kommunikasiestelsel.	 die	 johan	 van	 der	 walt-
opleidingsentrum	 bestaan	 uit	 moderne	 huisvesting,	
konferensiegeriewe	 en	 badkamers	 met	 warm	 water.	 in	
1988	 is	 besluit	 doornkloof	 word	 ’n	 wildsplaas.	 in	 1989	
skenk	Gert	Visser	van	harrismith	sewe	blesbokke.

’n Hoofkantoor in Pierneefstraat

op	 donderdag	 8	 julie	 word	 die	 nuwe	 hoofkantoor	 in	
die	 neuwaygebou,	 pierneefstraat,	 feestelik	 ingewy.	
die	 hoofkantoor	 huisves	 die	 Hou Koers-kantoor,	 argief,	
raadskamer,	 uniformdepot	 en	 administratiewe	 kantore.	
in	1990	is	’n	woonstel	aangekoop.

1988
die	 Voortrekkers	 is	 betrokke	 by	 die	 Groot	 trek	 150-
fees,	 hugenotefees	 en	 diasfees.	 die	 Voortrekkers	 is	
egter	 nie	 gespaar	 gebly	 van	 die	 bitter	 rusies,	 twiste,	
partypolitiek	en	skeurings	wat	afrikaners	gedurende	die	
tagtigerjare	gekenmerk	het	nie.	onder	die	oppervlak	was	
die	 politieke	 spanningslyne	 sigbaar.	 tydens	 die	 150ste	
herdenking	van	die	Groot	trek	het	sommige	Voortrekkers	
die	 herdenkingsfeeste	 op	 donkerhoek	 bygewoon	 waar	
die	 leier	 van	 die	 opposisie,	 dr.	 andries	 treurnicht	 die	
hoofspreker	was.	ander	Voortrekkers	het	die	geleentheid	
op	 monumentkoppie	 bygewoon	 waar	 president	 pw	
botha	die	hoofspreker	was.

1989
Johan van der Walt word 
Hoofleier

tydens	 die	 1989-kongres	
word	 johan	 van	 der	 walt	
verkies	 as	 die	 sewende	
hoofleier.	 johannes	 petrus	
lodewikus	 van	 der	 walt	 is	
op	20	januarie	1945	gebore.	
hy	 word	 groot	 in	 primrose	
(Germiston),	 matrikuleer	
aan	die	hoërskool	Vryburger	
en	 studeer	 aan	 die	 pu	 vir	
Cho	 van	 1963–1969.	 die	
Van	 der	walt-gesin	 is	 almal	

In my gees sal ek ’n Voortrekker bly. Soos ’n goeie Voortrekker sal ek vir Suid-Afrika lewe. Die 
toegewyde uitlewing van die doelstellings, die doelgerigte strewe na die behoud van ons Afrikaneri-
dentiteit en ons innige begeerte om nougest vir Suid-Afrika te lewe, sal die koers vir die volgende 50 
jaar bepaal.

Bennie Badenhorst op 1 Augustus 1981 met sy uittrede as Hoofleier en as Voortrekker

Voortrekkers.	 sy	 vrou	duba	dien	 saam	met	 hom	op	die	
Vrystaatse	 provinsiebestuur	 tot	 1989,	 waarna	 hulle	 na	
rustenburg	 vertrek.	 hulle	 was	 predikantspaar	 in	 reitz,	
bloemfontein,	 Frankfort	en	van	die	Gereformeerde	kerk	
rustenburg-wes.	hy	dien	as	hoofleier	van	1989	tot	1997.

na	sy	verkiesing	in	1989	neem	johan	van	der	walt	’n	jaar	
verlof	 van	 sy	gemeente	om	voltyds	 vir	die	Voortrekkers	
te	werk.	’n	raamwerk	vir	nuwe	leerplanne	vir	jeuglede	is	
opgestel;	die	ontwikkeling	van	leiers	vir	die	toekoms	was	
op	die	voorgrond	geplaas,	’n	unieke	boek,	Treffer Tiener,	
het	die	lig	gesien	en	’n	nuwe	sangbundel,	Kom sing saam 
met die Voortrekkers,	is	gepubliseer,	kursusse	vir	opleiding	
en	motivering	van	offisiere	is	ingrypend	verander,	die	rol	
van	kampe	en	kampterreine	 is	 indringend	ondersoek	en	
die	 dokument	 Vereistes vir ’n Afrikanerkind	 is	 bekend	
gestel.	

Corrie Scheepers word die Vrystaatse gebiedsleidster

Corrie	 scheepers	 is	 die	 eerste	 vrou	 wat	 as	 Vrystaatse	
gebiedsleier	 dien.	 Corrie	 is	 op	 heilbron	 in	 die	 noord-
Vrystaat	 gebore	 en	 het	 op	 die	 plaas	 enkeldoring	
grootgeword	–	’n	plaas	wat	geleë	is	aan	die	voet	van	die	
geskiedkundige	Vegkop.	

Corrie	 se	 Voortrekkerloopbaan	 begin	 as	 sesjarige	 op	
heilbron.	 in	 1968	 begin	 sy	 as	 Voortrekkeroffisier	 by	 die	
suidrand-kommando	in	kroonstad.	in	1983	word	sy	verkies	
tot	provinsieonderleier	en	op	9	september	1989	word	sy	
verkies	as	provinsieleier	van	die	Vrystaatse	Voortrekkers.	
(Die eerste vrou wat hierdie pos beklee).

in	1991	word	sy	verkies	as	adjunk-hoofsekretaris	van	die	
Voortrekkers	op	nasionale	vlak	en	in	1993	word	sy	verkies	
as	adjunkhoofleier.	Gedurende	haar	35	jaar	as	Voortrekker,	
het	 sy	 uitsonderlike	 werk	 verrig	 en	 letterlik	 duisende	
kinders	 deur	 kampe	 en	 inlywingseremonies	 aangeraak.	
Vanaf	 1968–1991	 het	 sy	 elke	 april-	 en	 septemberkamp	
op	doornkloof	bygewoon.	sy	het	verskeie	kampe	gereël,	
spyskaarte	uitgewerk,	voorrade	aangekoop	en	voor	elke	
kamp	 die	 kombuise	 ingerig.	 sy	 het	 tablo’s	 geskryf,	 talle	
funksies,	 kongresse	 en	 hoofbestuursvergaderings	 gereël	
–	 alles	 tot	 in	 die	 fynste	 besonderhede	 uitgewerk.	 ’n	
onvergeetlike	 tydperk	 was	 verby	 –	 ’n	 tydperk	 waarvan	
die	impak	en	herinneringe	nooit	uitgewis	kan	word	nie.	in	
haar	hart	sal	sy	altyd	’n	Voortrekker	bly	–	’n	persoon	wat	
beslis	 afrikanerskap	 nagestreef	 het,	 haar	 Christenskap	
uitgeleef	 het	 en	 ons	 kultuurerfenis	 beskerm	 en	 bewaar	
het.

Johan van der Walt
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op	10	julie	1997	is	erelidmaatskap	van	die	Voortrekkers	
deur	 die	 hoofbestuur	 aan	 haar	 toegeken	 en	 op	 23	
september	 1999	 het	 die	 provinsie	 dagbestuur	 van	 die	
Vrystaatse	Voortrekkers	eenparig	besluit	om	aan	haar	die	
Vryheid	 van	doornkloof	 toe	 te	 ken.	Corrie	 se	 leuse	was	
nog	 altyd: “reik	na	die	 sterre	 en	 gee	 jou	drome	vlerke,	
want	jy	is	tot	alles	in	staat	deur	Christus	wat	jou	krag	gee.”	

Hersiening van die Verkennerlewe

die	kongres	besluit	om	die	Verkennerlewe	te	hersien	met	
die	volgende	riglyne:

•	 die	 beklemtoning	 van	 die	 ontwikkeling	
van	 leierspotensiaal	 deur	 dit	 as	 fokus	 vir	
graadwielvereistes	te	stel

•	 die	 insluiting	 van	 groter	 verskeidenheid	
leierseienskappe	 in	 graadwielvereistes,	 bv.	
debatvoering,	 doelwitformulering,	 bestuur,	
kommunikasie,	selfbeeld,	leierskapstyle

•	 die	gebruik	van	leierskapontwikkeling	as	kragtige	
reklame-instrumente	 in	 die	 Voortrekkers	 se	
beeldbou-aksies

•	 die	 beklemtoning	 van	 persoonlikheids-
ontwikkeling

•	 die	beskikbaarstelling	van	moderne	hulpmiddels	

•	 die	koppeling	van	aspekte	van	diensvaardigheid	
aan	werklike	sinvolle	dienslewering

•	 die	 beklemtoning	 van	 groepsdruk	 en	 die	
versterking	van	die	ouer-kind-verhouding.

Die uniform verander

onder	leiding	van	Corrie	scheepers	begin	die	Voortrekkers	
met	’n	omvattende	ondersoek	na	die	uniform	met	die	doel	
om	 die	 Voortrekkers	 te	 demilitariseer.	 die	 hoofbestuur	
besluit	in	1991	dat	daar	vanaf	1	januarie	1992	weggedoen	
word	 met	 die	 hoofbedekking	 en	 das	 vir	 penkoppe	 en	
drawwertjies.	Graadkentekens	is	herontwerp	om	rond	te	
wees	en	alle	offisiere	dra	slegs	rooi	skouerlappe	(die	pers	
en	maroen	skouerlappe	verval).

1990
Ononderhandelbare vereistes vir Afrikanerkinders

as	 deel	 van	 die	 insette	 tot	 die	 kodesa-proses	 waar	 ’n	
nuwe	 grondwet	 vir	 suid-afrika	 onderhandel	 is,	 het	 die	
hoofbestuur	 sewe	 minimum	 vereistes	 gestel	 wat	 vir	
afrikanerjeug	ononderhandelbaar	is.	dit	is	die	volgende:	

•	 die	 reg	 om	 godsdiens	 vrylik	 te	 kan	 beoefen.	
Vir	die	Voortrekkers	beteken	dit	geloof	in	die	
drie-enige	God.

Sang is so deel van die Voortrekkers soos wat sonlig deel is van Suid-Afrika.

Miems Swanepoel in 1981 met die verskyning van Voortrekkers sing

•	 die	 geleentheid	om	opgevoed	 te	word	en	 te	
studeer	 in	 ’n	 omgewing	 waar	 afrikaans	 en	
kultuureie	 van	 die	 afrikaner	 uitgebou	 word,	
die	opvoeding	en	die	onderwys	Christelik	is	en	
die	bybel	as	riglyn	vir	die	totale	aktiwiteite	van	
die	mens	erken	word.	

•	 die	 erkenning	 van	 die	 plek	 van	 die	 ouer	 as	
eerste	verantwoordelikheid	teenoor	sy	kind.

•	 ’n	omgewing	waar	stabiliteit	en	orde	heers	en	
waarin	 die	 kind	 beskermd	 binne	 eie	 reg	 kan	
werk	en	leef.

•	 dat	 die	 afrikanerjeug	 saamwerk	 en	 bou	 aan	
die	rsa	in	die	nakoming	van	sy	kultuuropdrag	
om	nuwe	 inisiatiewe	aan	die	dag	 te	 lê	en	op	
grond	 van	 sy	 vermoëns	 leiding	 te	 neem.	 ’n	
bestel	waarin	meriete	en	beloning	vooruitgang	
bepaal,	is	daarvoor	nodig.

•	 erkenning	van	die	regte	van	groeperinge	met	
verskillende	 waardes	 en	 gebruike	 en	 die	 reg	
voorbehou	tot	disassosiasie.

•	 dat	 die	 sedes	 van	 die	 jeug	 beskerm	 word,	
onder	andere	deur	’n	stelsel	van	sensuur	wat	
rekening	 hou	met	 die	 kwesbaarheid	 van	 die	
jeug.	

die	 dokument	 is	 onder	 die	 opskrif:	 Standpunte van 
Afrikanerjeug – sewe nieonderhandelbare vereistes met 
die oog op die toekoms	gestuur	aan	“almal	wat	erns	maak	
met	die	jeug	van	ons	land.”	positiewe	terugvoer	is	onder	
andere	 van	 die	 kantoor	 van	 die	 president,	 die	 anC	 en	
inkatha	ontvang.	

1991
Gereed vir môre

die	 tema	 van	 die	 Voortrekkers	 se	 sestigste	 verjaarsdag	
was:	Gereed	vir	môre.	’n	spesiale	feesembleem	is	ontwerp	
waarvan	 die	 simboliek	 beskryf	 is	 as	 “die	 afrikanerjeug	
saamgesnoer	deur	die	Voortrekkers.	in	die	smeltkoers	van	
die	tyd	word	hulle	na	bo	gerig	en	sodoende	voorberei	vir	
môre.”

in	 die	 feesjaar	 het	 die	hoofbestuur	die	Voortrekkers	 se	
taak	as	volg	verwoord:

•	 dat	 die	 Voortrekkers	 in	 geloofsgehoorsaamheid	 vra	
wat	die	here	wil	hê	en	sy	lede	uitstuur	as	draers	van	
die	Christelike	hoop.
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•	 dat	die	Voortrekkers	sy	roeping	om	die	volkseie-ideale	
en	afrikanerkultuur	binne	sy	eie	vaderland	kragdadig	
by	sy	jeug	inskerp	en	steeds	sien	as	sy	besondere	taak	
nou	en	in	die	toekoms.

•	 dat	 die	 Voortrekkers	 dit	 as	 sy	 taak	 sien	 om	 ons	 eie	
volk	se	jeug	toe	te	rus	om	met	kennis	en	vertroue	op	
te	tree,	 leiding	te	gee	en	die	noodsaaklike	kreatiewe	
denke	aan	die	dag	te	lê	om	as	leiers	aan	die	huidige	en	
toekomstige	eise	te	beantwoord.

•	 dat	 die	 Voortrekkers	 sy	 lede	 toerus	 om	 gesag	 te	
aanvaar	en	om	goeie	menseverhoudinge	te	handhaaf	
sodat	 jeuglede	 stabiliteit,	 orde	 en	 vrede	 kan	 help	
bewerkstellig.

•	 dat	die	beweging	bekommerd	is	oor	die	ontwrigte	jeug	
van	alle	bevolkingsgroepe	in	ons	land	en	sy	kundigheid	
beskikbaar	wil	stel	om	die	probleem	op	te	los.	

•	 dat	 die	 Voortrekkers	 sy	 offisiere	 wil	 motiveer	 en	
toerus	 sodat	 hulle	 ’n	 duidelike	 visie	 het	 en	 oor	 die	
vermoë	 beskik	 om	 in	 ’n	 moderne	 idioom	 doelgerig	
met	veranderinge	tred	te	hou.

•	 kernagtig	saamgevat:	om	die	afrikanerjeug	toe	te	rus	
vir	hulle	diens	aan	God,	land,	volk	en	medemens.

CQ Hou Koers word 25

tydens	 die	 25ste	 herdenking	 van	CQ	hou	koers	 het	 die	
hoofbeskermheer	en	staatspresident,	mnr.	Fw	de	klerk,	
in	 ’n	 spesiale	 boodskap	 gesê:	 “Goeie	 kommunikasie	 is	
een	van	die	belangrikste	fasette	vir	begrip	en	suksesvolle	
samewerking	tussen	mense.”	

1992
Begin van Oos-Kaap selfbehoud

in	1992	is	’n	nuwe	periode	by	boknes	ingelui	met	die	koms	
van	ds.	willem	petzer,	wat	die	selfbehoudkamp,	as	deel	van	

Ons toekomsvisie lê opgesluit in ons doelstellings:

Ons wil tot in die verre toekoms die geloof in die Drie-Enige god behou en Christelike godsdiens 
beoefen

Deugde te beoefen wat eie is aan die Christelike lewe

Ons wil die kultuur van Afrikaner behou en tot in die verre toekoms uitou

Ons wil veranker wees in die verlede van ons volk

Eie bodem bewaar en waardeer, sonder ruimte van eie bodem is daar nie bestaansmoontlikheid vir 
ons kultuur nie

Ons sal diensvaardig wees

Ons sal voortbou op ons Afrikaneridentiteit en -waardes 

Dit is waarna ons streef en dit is waarvoor ons werk

Jan Oelofse by die 1981-kongres waar hy as Hoofsekretaris verkies is

die	bokneskamp,	staan	gemaak	het.	tot	in	1992	was	daar	
geen	 gebiedskamp	vir	 die	 graad	11-	 en	12-Voortrekkers	
nie.	willem	petzer	het	vanaf	1978	op	lunsklip	gekamp	en	
in	1989	na	oos-londen	verhuis.	 in	april	1992	het	hy	en	
vier	 oos-kaapse	 offisiere	 lunsklip	 besoek.	 ses	 lede	 van	
despatch	 se	tierespan	het	ook	 saamgegaan,	waaronder	
Ge	van	schalkwyk	en	Charl	meyer.	in	september	1992	het	
hulle	die	eerste	keurgroep	geword.

eers	was	die	selfbehoudkamp	net	buite	die	dorp	gehou	op	
’n	plaas	van	’n	goedgesinde	boer.	in	2004	het	dit	geskuif	na	
klein	kaba,	die	plaas	van	marnius	en	nelmarie	oosthuysen.	
sedertdien	 het	 die	 kabakamp	 selfstandig	 begin	 optree,	
onder	 kampleierskap	 van	 neef	 willem	 petzer.	 hierdie	
kamp	was	’n	groot	inspirasie	vir	die	afrikanerjeug	van	oos-
kaap.	Vandag	lok	dit	ook	kinders	uit	noord-	en	wes-kaap.	
oom	koos	de	swart	van	dirkie	uys-kommando	in	pretoria	
het	beloof	dat	as	willem	petzer	’n	selfbehoudkamp	stig,	
hy	’n	bussie	met	transvalers	sal	bring.	

oom	koos	was	vir	38	jaar	dirkie	uys	se	kommandoleier,	
’n	 geliefde	 lunsklipper,	 kranige	 kursusaanbieder,	
Voortrekkeroffisier	van	formaat	...	dit	is	maar	net	’n	paar	
maniere	hoe	mens	oom	koos	de	swardt	kan	beskryf.	oom	

Offisiere wat Oos-Kaap Selfbehoud begin het: Willem 
Petzer, Charl Petzer, oom Koos de Swardt en Gerda van 

der Westhuizen
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koos	word	op	4	maart	1971	tot	kommandant	van	dirkie	
uys	 verkies.	op	daardie	 stadium	 is	hy	maar	net	 ’n	ouer	
met	 geen	 Voortrekkeragtergrond	 nie.	 nie	 meer	 ’n	 jong	
man	nie,	maar	gereed	om	te	leer	en	te	dien.	aanvanklik	
sukkel	 hy	 om	 sy	 voete	 en	 sy	 doel	 in	 die	 Voortrekkers	
te	 vind.	 totdat	 hy	 in	 1974	 op	 lunsklip	 beland.	 daar	
word	 hy	 deur	 oom	 werner	 louw	 se	 saalpraatjies,	 die	
veldwerkkursusse,	 die	 sang	 en	 die	 offisiere	 se	 gees	
geïnspireer	 en	 besef	 hy	 vir	 die	 eerste	 keer	 waaroor	
Voortrekkers	 regtig	 gaan.	 die	 volgende	 jaar	 word	 oom	
koos	deel	van	die	kursusaanbieders	op	lunsklip	en	baie	
gou	word	hy	aanbieder	by	die	offisiere	se	veldwerkkursus.	
oom	 koos,	 ’n	 dosent	 in	 toegepaste	wiskunde	 by	 tuks,	
begin	navorsing	doen	oor	al	die	aspekte	van	veldwerk	en	
hy	word	’n	kundige	in	byna	al	die	afdelings.	hy	skryf	self	
die	kursusmateriaal	vir	die	hele	veldwerkkursus	wat	oor	10	
dae	strek,	met	die	hand.	hy	bied	ook	byna	die	hele	kursus	
self	aan.	oom	koos	was	’n	passievolle	kursusaanbieder	en	
soms	 so	bietjie	 van	 ’n	 slawedrywer,	maar	 sy	 kennis	 van	
en	liefde	vir	die	veld,	is	’n	inspirasie.	later	het	hy	ook	die	
ekosorgkursus	vir	offisiere	op	lunsklip	aangebied.	op	die	
kampbestuur	van	lunsklip	 lewer	oom	koos	vir	baie	 jare	
’n	 waardevolle	 bydrae.	 hy	 hou	 niks	 daarvan	 as	 kinders	
swaarkry	nie	en	dis	veral	die	keurkampe	waar	hy	gedurig	
sy	mond	uitspoel	oor	hoe	die	kinders	“mishandel”	word.	

intussen	 stap	 hy	 steeds	 voor	 by	 dirkie	 uys.	 deur	 goeie	
en	slegte	jare.	Van	albei	was	daar	genoeg.	op	’n	stadium	
was	dirkie	uys	een	van	die	grootste	kommando’s	 in	die	
land	en	op	’n	stadium	was	daar	slegs	25	jeuglede.	hy	was	
betrokke	by	die	bou	van	 ’n	pragtige	spansentrum	en	hy	
het	gesien	hoe	die	sentrum	tot	op	die	grond	afbrand.	hy	
was	weer	betrokke	by	die	herbou	daarvan.

oom	koos	was	ook	altyd	 ’n	spanoffisier.	soms	van	meer	
as	 een	 span	 gelyktydig.	waarskynlik	was	 dit	waaruit	 hy	
die	meeste	 vreugde	 in	 die	 Voortrekkers	 geput	 het.	 om	
spanoffisier	 te	 wees.	 sy	 blikskottelspan,	 wat	 in	 1979	 in	
matriek	was,	is	sy	grootste	trots.	tot	vandag	toe	nog	is	die	
span	hegte	vriende	wat	jaarliks	nog	’n	spankamp	hou.	’n	
hele	paar	van	hulle	is	steeds	op	lunsklip	betrokke.

oom	 koos	 was	 sy	 hele	 Voortrekkerloopbaan	 slegs	
kommandoleier	en	soms	adjunk-oordleier.	hy	het	homself	
nooit	beskikbaar	gestel	vir	verkiesing	op	enige	ander	vlak	
nie.	hy	wou	sy	kommando	en	die	jeug	dien.	niks	meer	nie.	
hy	was	wel	vir	lank	betrokke	by	die	hwpV-proses	waar	hy	
ook	waardevolle	bydraes	gelewer	het.

op	 7	 september	 2002	 word	 die	 dekorasie	 vir	
buitengewone	diens	Goud	aan	oom	koos	oorhandig.	hy	

Daar was nog nooit groter idealisme, geesdrif en ywer as daardie dag in 1931 toe ons in Bloemfontein 
vergader het om ons eie Afrikanerjeugbeweging in die lewe te roep nie.

CR Swart op 24 September 1981 tydens Die Voortrekkers se 50ste verjaarsdag

het	 toe	 reeds	 die	medaljes	 vir	 besondere	diens,	 brons,	
silwer	 en	 Goud	 ontvang.	welverdiende	 toekennings	 vir	
’n	besondere	mens	wat	baie	opgeoffer	het	ter	wille	van	
diens	aan	die	afrikanerkind.	

1993
Die Voortrekkers demilitariseer

die	 1993-kongres	 was	 die	 grootste	 nog	 met	 492	
afgevaardigdes,	 106	 besoekers	 en	 262	 kommando’s.	 dit	
was	ook	die	eerste	keer	dat	Verkenners	afgevaardig	is.	

die	 kongres	 het	 met	 ’n	 groot	 meerderheid	 die	 nuwe	
grondwet	 aangeneem	 waarin	 ’n	 ander	 grondslag/wese	
bygevoeg	 is.	 lidmaatskapvereistes	 is	 verander	 en	 die	
doelstellings	en	Voortrekkerkode	is	herbewoord.	

die	 Christelik-nasionale	 grondslag	 van	 die	 Voortrekkers	
is	vervang	met:	die	woord	en	skeppingsopenbaring	van	
God-drie-enig.	

in	die	wese	 is	die	Voortrekkers	beskryf	 as	 ’n	outonome	
kultuurbeweging	 vir	 lede	 van	 die	 afrikanervolk	 in	
besonder	sy	jeug,	gerig	deur	’n	bybels-Christelike	lewens-	
en	wêreldbeskouing	tot	 ’n	 lewenswyse	van	eer	aan	God	
en	diens	aan	volk,	land	en	medemens.	

die	 kongres	 het	 besluit	 om	 die	 Voortrekkers	 te	
demilitariseer,	 die	 woordjie	 parade	 is	 vervang	 met	
seremonie	met	’n	meer	informele	aanslag	en	die	militêre	
saluut	is	met	’n	siviele	saluut	vervang.	summiere	afdwing	
van	militêre	dissipline	verdwyn.	

Die “Hou Koers”-lied

die	Voortrekkers	het	’n	ope	uitnodiging	gerig	vir	’n	nuwe	
oorspronklike	 lied.	 die	 lied	 wat	 dadelik	 die	 oog	 gevang	
het,	 is	geskryf	deur	dr.	ansie	du	plessis.	Christa	steyn	 is	
genader	 om	 spesiaal	 ’n	 melodie	 vir	 hierdie	 woorde	 te	
skep.	 toe	 die	 hoofbestuur	 die	 resultaat	 hoor,	 het	 hulle	
besef	 dat	 die	 Voortrekkers	 ’n	 treffer	 gekry	 het.	 hierdie	
lied	 is	tydens	die	openingsaand	van	die	1993-kongres	 in	
bloemfontein	bekend	gestel	en	het	onmiddellik	algemene	
byval	gevind.	

Voorinniekoor

die	transvaalse	Voortrekkers	het	’n	nasionale	kompetisie	
Voorinniekoor	bekendgestel	om	nuwe	afrikaanse	liedjies	
te	skep.	’n	Cd	met	die	liedjies	is	vrygestel.

Jeugvriend 7 

die	 projek	 is	 bekendgestel	 om	 voorsiening	 te	 maak	 vir	
Voortrekkervriende	om	sewe	ure	per	jaar	hulle	kundigheid	
tot	beskikking	van	die	Voortrekkers	te	stel.
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1996
hou	koers word ’n jaarblad

weens	 die	 stygende	 drukkostes	 en	 dalende	 getalle,	 het	
die	hoofbestuur	besluit	om	die	Hou Koers	as	’n	jaarblad	
uit	te	gee.

Wildschutsbrand, Wemmershoek

die	 kampterrein	 wildschutsbrand	 is	 gebou	 met	 geld	
wat	 verkry	 is	 met	 die	 verkoop	 van	 die	 stuk	 grond	 by	
wildschutsbrand	 naby	 scarborough	 aan	 die	 atlantiese	
seefront.	 die	 rede	 vir	 verkoop	 was	 die	 ontstaan	 van	 ’n	
informele	nedersetting	daar	naby	en	die	feit	dat	die	grond	
nie	meer	deur	die	Voortrekkers	as	kampterrein	gebruik	is	
nie.	die	grond	is	destyds	deur	die	malherbe-gesin	aan	die	
Voortrekkers	geskenk.	die	besluit	was	om	die	 terrein	 se	
naam	te	behou	en	om	’n	gedenkplaat	vir	die	malherbe-
gesin	op	te	sit.	

1997
Miems Swanepoel tree uit

miems	 swanepoel	 word	 onthou	 vir	 haar	 onuitblusbare	
energie,	opgewektheid	en	vermoë	om	altyd	met	’n	menigte	
dinge	besig	te	wees.	sy	is	altyd	lus	vir	sing,	’n	vinnige	item	
of	om	’n	poets	te	bak.	maria	Catharina	swanepoel	(neé	Van	
der	Vyver)	is	gebore	op	barrydale.	haar	pa	dien	as	lid	van	
die	Volksraad.	sy	bekwaam	haar	as	maatskaplike	werker	
vanaf	 1952–1954	 aan	 die	universiteit	 van	 stellenbosch.	
sy	is	getroud	met	Gert	jacobus	swanepoel,	later	hoof	van	
hoërskool	 eben	 dönges.	 in	 1958	 word	 sy	 ’n	 Vrystaatse	
Voortrekkeroffisier	op	odendaalsrus.	in	1961,	terug	in	die	
boland,	is	sy	’n	stigterslid	van	somerset-wes-kommando.	
sy	dien	vanaf	1969	as	lid	van	die	provinsiebestuur	en	word	
as	Gebiedsonderleidster	in	1974	verkies.	boonop	dien	sy	
steeds	 as	 kommandant	 van	 kraaifontein	 en	 ook	 op	 die	
vastekomitee	 sang,	 spele	 en	musiek.	 sy	word	 aangestel	
as	die	wes-kaapse	streekshoof	van	die	maatskappy	van	
europese	 immigrasie.	sy	 is	betrokke	op	die	hoofbestuur	
van	 dames	 aktueel,	 verteenwoordig	 die	 Voortrekkers	
op	 die	 Federale	 Vroueraad,	 dien	 op	 die	 wes-kaap	
advieskomitee	 van	 die	 Fak	 en	 dien	 op	 die	wes-kaapse	
kampekomitee	 van	 die	 departement	 van	 nasionale	
opvoeding.	tannie	miems	word	in	1986	onderhoofleidster	
van	die	Voortrekkers	en	dien	in	die	amp	tot	1997.

Tom Dreyer word Hoofleier

tydens	die	1997-kongres	word	tom	dreyer	tot	hoofleier	

Die Voortrekkerbeweging moet aantreklik wees. Dit moet nie so doelgerig wees dat die kinders moeg 
word, oorgeorganiseer in ’n gespanne atmosfeer waar daar nie werklik geleentheid vir jeugontspan-
ning is nie. Dit moet lekker wees om ’n Voortrekker te kan wees.

Carel Boshoff, 24 September 1981 tydens Halfeeufees

verkies.	 kort	 nadat	 hy	
hoofleier	 geword	 het,	
het	niekie	van	den	berg,	
destyds	 aanbieder	 van	
“sê	wie?”	op	rsG,	in	’n	
radio-onderhoud	 aan	
oom	 tom	 gevra	 om	 in	
een	 sin	 te	 sê	 wat	 hy	
in	 die	 Voortrekkers	 as		
hoofleier	 wil	 bereik.	
niekie	was	seker	ietwat	
verras	 toe	 oom	 tom	
antwoord:	 “om	 ons	
lede	te	laat	dink.”	onder	
oom	 tom	 se	 leiding	

is	 die	 Voortrekkers	 se	 abC-ideeraamwerk	 inhoudelik	
ontwikkel	 en	 gevestig	 as	 deel	 van	 die	 Voortrekkers	
se	 begronding.	 oom	 tom	 se	 eerste	 Voortrekkerspore	
is	 getrap	 as	 spanoffisier	 by	 stellenbosch-kommando.	
in	 1981	 is	 hy	 verkies	 tot	 agtste	 kommandoleier	 van	
stellenbosch-kommando	 en	 het	 hierdie	 rang	 beklee	 tot	
1990.	 hy	 word	 onthou	 vir	 sy	 volgehoue	 betrokkenheid	
by	 die	 kinders	 as	 spanoffisier,	 selfs	 toe	 hy	 later	 ander	

Tom Dreyer

HL Danie Langner saam met oud-Adjunkhoofleier 
Miems Swanepoel en haar eggenoot oom Swannie.
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posisies	in	die	Voortrekkers	beklee	het.	hy	was	by	uitstek	
’n	 familiemens	 en	 bekend	 vir	 ’n	 uitgangspunt	 van	 die	
kind	 eerste.	 hy	 het	 jaarliks	 ’n	 kamp	 vir	 stellenbosch	 se	
graad	 7’s	 in	 die	 helshoogte-pas	 aangebied	 om	 hulle	 as	
Verkenners	 te	 verwelkom	 en	 vir	 die	 graad	 6-groep	 ’n	
jaarlikse	fietswedren	gereël.	oom	tom	dien	sedert	1986	
op	die	gebiedsdagbestuur	van	kaapland	en	word	in	1990	
as	 Gebiedsleier	 verkies.	 hy	 dien	 as	 Gebiedsleier	 van	
kaapland	totdat	hy	in	1997	as	die	agtste		hoofleier	van	die	
Voortrekkers	 verkies	 is.	 hy	was	 die	 tweede	Voortrekker	
uit	 kaapland	 wat	 dié	 eer	 te	 beurt	 geval	 het.	 tydens	
oom	tom	se	 termyn	as	 	hoofleier,	vanaf	1997	 tot	2001,	
is	 die	 moderne	 blou	 Voortrekkerdrag	 geïmplementeer	
wat	vandag	nog	gedra	word.	al	was	oom	tom	slegs	een	
termyn	hoofleier,	 het	 hy	met	 ’n	 positiewe	 toekomsvisie	
en	 deursettingsvermoë	 strategiese	 leiding	 gegee	 om	
die	Voortrekkers	op	so	wyse	 in	die	werklikhede	van	die	
nuwe	 suid-afrika	 te	 posisioneer	 dat	 dit	 vandag	 steeds	
’n	 moderne,	 relevante	 en	 dinamiese	 jeugbeweging	
is.	 die	 Voortrekkers	 sal	 oom	 tom	 veral	 onthou	 vir	 sy	
innemende,	 nederige	 en	 opregte	 menswees.	 oom	
tom	 	was	 in	 alle	 opsigte	 ’n	 diensbare	 leier	 wie	 se	 dink	
en	 doen	 deur	 uitnemendheid	 gekenmerk	 is.	 in	 2013,	
tydens	 die	 hwpV-kamp	 op	 wemmershoek,	 het	 oom	
tom	 sy	 hoofleiersbaadjie	 aan	 die	 Voortrekkermuseum	
oorhandig.	 hy	 het	 die	 matriek-Voortrekkers	 geïnspireer	
met	’n	boodskap	van	toekomshoop	en	hulle	aangemoedig	
om	 as	 jong	 afrikaners	 verantwoordelikheid	 te	 neem	 vir	
die	uitbou	van	ons	taal	en	kultuur.

Simbolestryd

na	 1994	was	 daar	weerstand	 by	 sommige	Voortrekkers	
teenoor	die	nuwe	nasionale	simbole.	die	voortslepende	
konflik	om	die	erkenning	van	die	nuwe	nasionale	simbole	
het	 sy	 hoogtepunt	 bereik	 met	 die	 hoofleiersverkiesing	
van	 1997.	 theuns	 de	wet,	 die	 transvaalse	 gebiedsleier,	
wat	 nie	 die	 nasionale	 simbole	 binne	 die	 Voortrekkers	
wou	 erken	 nie,	 het	 te	 staan	 gekom	 teen	 tom	 dreyer	
van	 stellenbosch.	dreyer	het	met	 ’n	 groot	meerderheid	
gewen	 teen	 de	 wet.	 theuns	 de	 wet	 het	 met	 ’n	 klein	
groepie	 Voortrekkers	 kort	 na	 die	 kongres	 weggebreek	
en	 ’n	 eie	 organisasie,	 die	 afrikaner	 kultuurbond	 gestig.	
die	Voortrekkers	het	egter	sterker	uit	die	wegbreekaksie	
gekom	en	kon	 sonder	 interne	 spanning	aandag	gee	aan	
die	heropbou	van	die	beweging.	

1998
Ontstaan van Die Voortrekkers se ABC

spanoffisiere	wat	die	grondslag,	wese	en	doelstellings	aan	
die	 kinders	moes	 verduidelik,	 het	 na	 praktiese	maniere	

As jy in jou behoeftes vir ’n jaar wil voorsien, plant rys. As jy in jou behoeftes vir vyf jaar wil voorsien, 
plant ’n boom. As jy die toeoms van jou volk wil verseker, belê in die jeug van jou volk.

Jan Oelofse tydens die Halfeeufees, 1981

gesoek	om	die	identiteitsraamwerk	bevatlik	te	verduidelik.	
’n	 kaapse	 penkop-	 en	 drawwertjie-spanoffisier,	 nell	
smit,	 het	 met	 die	 blink	 plan	 vorendag	 gekom	 om	 die	
Voortrekkerkode	deur	middel	van	die	abC	vir	kinders	 te	
leer.	sy	beskryf	dit	as	volg:	

“ek	 was	 ’n	 laerskool	 onderwyseres	 en	 wanneer	 jy	
aanbiedings	vir	die	kinders	moes	voorberei,	 is	altyd	van	
prentjies,	stories	of	sleutelwoorde	gebruik	gemaak	om	dit	
vir	 die	 kinders	maklik	 te	maak	 om	 te	 onthou.	wanneer	
jy	 van	 daardie	 tegniek	 vir	 jare	 gebruik	 gemaak	 het,	 bly	
dit	deel	van	 jou.	daarom	toe	ek	by	 ’n	geleentheid	besig	
was	met	voorbereiding	vir	die	aanbied	van	 ’n	kursus	vir	
offisiere,	 het	 ek	 weer	 teruggeval	 op	 een	 van	 die	 drie	
metodes.	prentjies	en	stories	sou	nie	werk	vir	die	aanbied	
van	begronding	van	die	Voortrekker	se	doelstellings	nie.	
ek	het	die	10	 stellings	uitmekaar	gehaal	en	op	 ’n	ander	
wyse	gegroepeer.	deeglik	gekyk	waaroor	elkeen	gaan	en	
toe	bymekaar	 gesit	wat	 saam	hoort	—	een	groepie	oor	
Godsdiens,	een	oor	die	afrikaner	en	een	oor	ons	optrede	
teenoor	ander	wat	saam	met	ons	die	land	deel.	Godsdiens	
het	ek	verander	na	Christen,	afrikaner	het	ek	so	behou.	
ek	was	altyd	lief	om	sleutelwoorde	te	gebruik	om	dinge	te	
onthou.	ek	het	’n	woord	probeer	maak	met	die	C	en	die	
a.	skielik	tref	dit	my	dat	as	ek	die	a	voorsit	en	die	derde	
groep	 burgerskap	 noem	 en	 dan	 die	 Christenskap	 laaste	
plaas,	dan	het	ek	die	abC	van	die	Voortrekkers,	maklik	om	
te	onthou.	was	eers	huiwerig	omdat	Christenskap	laaste	
is,	maar	laaste	beteken	hier	nie	die	minste	nie,	maar	die	
belangrikste.

deur	 verder	 te	 stoei	 met	 die	 gedagte	 bring	 dit	 my	 by	
die	 sêding	 in	afrikaans	 ‘om	die	abc	van	 iets	 te	ken’	wat	
beteken	om	alles	van	iets	te	weet.	ek	was	tevrede,	want	
deur	 elkeen	 van	 die	 drie	 groepies	 te	 ken	 en	 jou	 eie	 te	
maak,	raak	jy	die	kern	van	Voortrekkerwees.	ek	het	dit	op	
die	kursus	so	verduidelik.	dit	is	goed	ontvang.	tom	dreyer	
was	op	daardie	stadium	nog	ons	Gebiedsleier.	ook	hy	was	
beïndruk	met	die	abC	van	die	Voortrekkers.	toe	hy	later	
hoofleier	word,	het	hy	die	begrip	heel	dikwels	gebruik	in	
toesprake	en	by	kommandobesoeke	en	in	vergaderings.”	

piet	strauss	het	die	abC-identiteitsraamwerk	deelgemaak	
van	die	alledaagse	Voortrekkerspreektaal-	en	denkwêreld.	
hy	 het	 byvoeglike	 naamwoorde	 soos	 konsekwente	
Christenskap,	 positiewe	 burgerskap	 en	 moderne	
afrikanerskap	by	die	bestaande	abC	gevoeg.	kort	na	2001	
is	 die	abC	 in	die	 sarel	 Cillierssaal	 op	doornkloof	 op	die	
verhoog	 aangebring	 en	 ook	 in	 die	 Voortrekkersaal	 op	
die	 Voortrekkermonumentterrein.	 Veral	 die	 beeld	 van	
moderne	afrikanerskap	het	die	outydse	militêre	beeld	’n	
gevoelige	hou	gegee.	
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Verkennerkongresse

die	 eerste	 landswye	 Verkennerkongres	 word	 in	
bloemfontein	aangebied.

1999
Nuwe Voortrekkerdrag

Vanaf	1999	dra	alle	Voortrekkers	die	blou	drag.	die	idee	is	
om	die	koste	so	laag	as	moontlik	te	hou	en	kledingstukke	
te	 dra	 wat	 elke	 persoon	 alreeds	 in	 sy	 besit	 het.	 in	 die	
toekoms	 word	 dit	 ook	 nie	 meer	 ’n	 uniform	 genoem	
nie,	maar	’n	drag,	om	sodoende	weg	te	beweeg	van	die	
militêre	beeld.	

met	 die	 koms	 van	die	 blou	 drag	 het	 die	oskop	 verskuif	
na	die	erkenningsbaadjie	en	word	dit	net	onder	die	blou	
Voortrekkerwapen	 aan	 die	 linkerkant	 gedra.	 Gedurende	
2006	 verander	 kaapland	 se	 kenteken	 en	 is	 nou	 die	
taalmonument.	

Van	die	begin	af	was	transvaal	se	kenteken	die	vierkleur,	
eers	op	 ’n	swart	agtergrond.	met	die	koms	van	die	blou	
drag	 het	 die	 agtergrond	 verander	 na	 beskuitjie-bruin.	
Gedurende	2006	verander	transvaal	 se	 kenteken	na	die	
Voortrekkermonument.

2001
in	2001	word	pj	strauss	
die	negende	hoofleier	
van	 die	 Voortrekkers.	
oom	 piet,	 soos	
die	 Voortrekkers	
hom	 ken,	 het	 baie	
moeite	 gedoen	 om	
die	 Voortrekkers	
hul	 selfvertroue	 as	
afrikaners	 te	 laat	
herwin.	 sy	 boodskap	
was	 duidelik:	 “julle	
kan	 die	 wêreld	 in	 die	
oë	 kyk	 omdat	 julle	
alles	het	om	op	trots	te	

wees.”	een	van	die	uitvloeisels	hiervan	was	die	de	la	rey-
toer,	nadat	bok	van	blerk	se	gewilde	lied	soos	’n	veldbrand	
onder	afrikanerjeug	versprei	het.	hy	word	in	1958	in	sub	
a	(graad	1)	ingelyf	as	penkop	by	piet	Geyer-kommando	in	
reitz.	hy	dien	van	1990–1994	as	kommandoleier	van	die	
universitas-kommando,	 in	1993	as	adjunk-provinsieleier	
in	 die	 Vrystaat	 en	 van	 1993–2001	 as	 adjunkhoofleier:	
Verkennersake.	 hy	 dien	 as	 hoofleier	 van	 2001–2013.	

Ons wil nie Suid-Afrikanerskap en Afrikanerskap teenoor mekaar stel nie. Ons wil dat goeie Afrikan-
erskap in Suid-Afrikanerskap in gedra word. Ons wil nader trek en nie afstoot nie. Ons wil ander leer 
ken en waardeer sonder om ons eie prys te gee. Ons wil vorentoe beur en nie stagneer nie.

Jan Oelofse, 1981

in	2008	ontvang	hy	30	 jaar	getroue	diens	en	 in	2014	sy	
35	 jaar	 getroue	 diens.	 in	 1999	 en	 2005	 ontvang	 hy	 die	
medalje	 vir	 besondere	 diens	 en	 in	 2013	 die	 dekorasie	
vir	 buitengewone	 diens.	 oom	 piet	 dien	 in	 die	 jare	 ook	
as	Voorsitter	van	die	nG	kerk	se	algemene	sinode	en	 is	
dosent	by	die	Vrystaatse	teologiese	Fakulteit.	hy	was	 ’n	
geliefde	en	gewilde	hoofleier	wat	sy	hoogtepunte	in	die	
Voortrekkers	 beskryf	 as	 die	 gesprekke	 met	 jeuglede	 in	
groepe	dwarsdeur	suidelike	afrika	“wat	vir	’n	uur	of	drie	
langs	’n	rivier,	op	die	namibiese	waterberge,	in	’n	holkrans	
op	lunsklip,	in	die	ou	tuin	op	doornkloof	ens.	saam	met	
my	gelê	en	besin	het	oor	moderne	Voortrekkerwees.”

2002
natal	 Gebied	 word	 ’n	 oord	 onder	 die	 bestuur	 van	 die	
Vrystaatse	Voortrekkers.	

2005
Voortrekkermaatskappy gestig

die	 Voortrekkermaatskappy	 word	 gestig	 om	 die	
Voortrekkereiendomme	te	bestuur.

Doelstellings

die	2005-kongres	verwoord	die	doelstellings	as	volg:

1.	 om	 die	 geloof	 in	 die	 drie-enige	 God	 en	 die	
Christelike	 godsdiens	 wat	 uit	 die	 geloof	
voortspruit,	uit	te	leef

2.	 om	gesag	te	aanvaar	en	deugde	te	beoefen	wat	
eie	is	aan	die	bybels-Christelike	lewe

3.	 om	 die	 kultuur	 van	 die	 afrikanervolk	 oor	 te	
dra	 en	 uit	 te	 bou	 en	 om	 ons	 kultuurerfenis	 te	
waardeer	en	te	bewaar

4.	 om	uit	die	verlede	van	die	afrikanervolk	te	neem	
wat	goed	is	en	daarop	te	bou	vir	die	toekoms

5.	 om	ons	omgewing	waar	 te	neem,	 te	waardeer	
en	te	bewaar

6.	 om	tot	goeie	landsburgers	en	leiers	te	ontwikkel

7.	 en	om	gewoontes	van	oplettendheid,	ondersoek,	
waardering,	 selfbehoud	 en	 diensvaardigheid	 te	
ontwikkel.

kortliks	as	die	Voortrekkers	se	abC	opgesom:

•	 die	 kultuur	 van	 die	 afrikaners	 wat	 as	 kosbare	
erfnis	 gewaardeer	 en	 behou	 moet	 word	 en	
voortdurend	beoefen	en	ontwikkel	moet	word

Piet Strauss
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•	 burgerskap	 wat	 elke	 Voortrekker	 se	
verantwoordelikheid	 en	 verpligting	 aan	 die	
natuur	en	teenoor	mede-landsburgers	omsluit

•	 die	 bybels-Christelike	 lewensbeskouing	 wat	
steeds	die	hoeksteen	is	waarop	die	hele	struktuur	
van	ons	beweging	rus

Wêreldfees vir jongmense

in	julie	2005	ontvang	die	Voortrekkers	’n	uitnodiging	van	
die	 anC	 jeugliga	 om	 saam	 met	 hulle	 en	 die	 nasionale	
jeugkommissie	die	wêreldfees	vir	jongmense	en	studente	
in	 Caracas	 Venezuela	 te	 gaan	 bywoon.	 die	 fees	 is	
bygewoon	deur	20	000	jongmense	van	regoor	die	wêreld.	
die	Voortrekkers	is	verteenwoordig	deur	Gustaf	pretorius.	
Volgens	hom	het	hy	die	volgende	geleer:

•	 dat	jongmense	werklik	’n	verskil	wil	maak	en	’n	
groot	impak	kan	hê

Die Voortrekkers op Mars! Die Voortrekkerbeweging met die klem op beweging impliseer sy  dina-
miese karakter wat ook in sy leuse Hou Koers vasgevang is. Dit lê in die aard van die jeug dat die 
lewe as aksie beleef word. Geloof en verankering in ons hoër doelstellings vorm Die Voortrekkers se 
lewensbeskouing. Die ander doelstellings is daarop gerig om praktiese, gelukkige en avontuurlustige 
Afrikanerseuns en -dogters te vorm. 

Carel Boshoff, 1983

•	 dat	Christen	afrikaners	in	sa	’n	belangrike	rol	het	
om	te	bid	vir	ons	leiers

•	 dat	staatmakers	’n	rol	kan	speel	om	verhoudinge	
met	ander	jeugorganisasies	te	bou

•	 dat	engels	nie	’n	wêreldtaal	is	nie.

Voorslagtoekenning

die	 kongres	 besluit	 om	 ’n	 brons,	 silwer	 of	 goue	
Voorslagtoekenning	 te	 gee	 aan	 graad	 7-Voortrekkers	 na	
afloop	van	hulle	toetsing.

2006
75-feeskamp

die	 Voortrekkers	 vier	 hulle	 75ste	 bestaansjaar	 met	 ’n	
nasionale	 feeskamp.	 Van	 regoor	 die	 land	 en	 namibië	
het	 alle	 lede,	 oudlede,	 sowel	 as	 ondersteuners	 van	
die	 Voortrekkers	 by	 die	 Voortrekkermonument	

Lugfoto van die feeskamp in 2006
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saamgetrek.	 uiteindelik	 het	meer	 as	 6000	 Voortrekkers	
op	 monumentkoppie	 gekamp.	 dit	 was	 die	 grootste	
Voortrekkerkamp	 in	 die	 geskiedenis	 van	 die	 beweging.	
wilhelm	herbst	het	as	kampleier	gedien.

Verkennerlewe

die	 Verkennerlewe	 het	 in	 2006	 in	 ’n	 koffietafelformaat	
verskyn	 met	 ’n	 groter	 klem	 op	 entrepreneurskap,	
lewensvaardighede	en	praktiese	leierskap.

2009
Grondslag en wese hersien

die	 identiteit-	 en	waardegedrewe	benadering	het	 nuwe	
diepte	 binne	 die	 Voortrekkers	 gebring.	 tydens	 die	
2009-kongres	 is	 die	 grondslag	 vereenvoudig	 tot	 “God	
drie-enig	 se	 openbaring	 aan	 ons	 deur	 die	 bybel	 en	 die	
skepping”.	

die	 wese	 van	 die	 Voortrekkers	 is	 aan	 die	 hand	 van	
die	 abC	 nuut	 geformuleer	 tot	 “die	 Voortrekkers	 is	 ’n	
kultuurbeweging	wat	die	moderne	afrikaner,	in	besonder	
sy	jeug,	bemagtig	om	as	positiewe	burgers	en	konsekwente	
Christene	suksesvol	te	wees.”

die	 abC-waardes	 het	 ook	 in	 die	 Voortrekkers	 se	
toekomsvisie-2020	 neerslag	 gevind,	 naamlik	 “om	 ’n	
beduidende	 rol	 te	 speel	 in	 die	 bemagtiging	 van	 jong	
afrikaners,	 om	 as	 moderne	 afrikaners,	 positiewe	
burgers	 en	 konsekwente	 Christene	 suksesvol	 te	 wees.”	
die	 2013-kongres	 het	 besluit	 om	 die	 toekomsvisie	 te	
verwerklik	deur	jong	moderne	afrikaners	as	uitnemende	
leiers	te	ontwikkel.

ABC-puntestelsel

kaapland	 het	 onder	 leiding	 van	 Chris	 human	 die	 orde	
van	die	mier	begin	omdat	hy	gevoel	het	daar	was	nie	’n	
erkenningstelsel	vir	kinders	nie.	op	soortgelyke	wyse	het	
transvaal	die	penningstelsel	begin.	Gedurende	2002	het	
hoofbestuur	besluit	om	die	twee	stelsels	saam	te	voeg	en	
die	abC-toekenning	is	in	werking	gestel.	

Sarel Cilliers-museum op Doornkloof word ingewy

die	 gedagte	 van	 die	 museum	 het	 gedurende	 2007	
ontstaan,	 nadat	 die	 beriggewing	 in	Volksblad	 begin	 het	
oor	 die	 verval	 van	 die	winburg	 Voortrekkermuseum	 en	
die	 beskadiging	 van	 verskeie	 historiese	 items,	 onder	
andere	statebybels.	

Ek stel my voor dat Die Voortrekkers van 1838 menigmaal as hulle die kruin van ’n heuwel bereik het 
’n wyle stilhou om die osse ’n blaaskans te gee, dan teruggekyk het oor die vlaktes, valleie, heuwels 
en riviere wat agter hulle lê. Gedagtes en herinneringe en skofte het deur hulle geflits en dan om te 
draai en vorentoe te kyk na die pad wat voorlê.

Piet Geyer in 1984 by sy afskeid as gebiedsleier op Doornkloof

aan	 die	 begin	 van	 2008	 het	 die	 Voortrekkers	 Vrystaat	
’n	erflating	van	bykans	r	7000	ontvang	na	die	dood	van	
mev.	hannatjie	badenhorst.	dit	het	die	weg	gebaan	vir	die	
begin	van	die	museum.	

na	vele	frustrerende	onderhandelinge	is	daar	op	5	maart	
2009	 ’n	 kontrak	 onderteken	 tussen	 die	 Voortrekkers	
Vrystaat	(Gl	willie	engelbrecht)	en	die	departement	sport	
kuns	en	kultuur	(mev.	e	nthongoa	–	die	nuwe	hoof)	wat	
75	historiese	items	oorplaas	na	die	Voortrekkers	Vrystaat.	
op	19	maart	 2009	het	willie	 engelbrecht	die	 historiese	
items	ontvang	vanaf	mej.	marina	nel	van	die	departement	
sport,	 kuns	 en	 kultuur.	 die	 historiese	 gebeurtenis	 is	
baie	positief	ontvang	deur	die	media	en	berigte	van	die	
verskuiwing	van	die	historiese	items	het	verskyn	op	sauk	
tV-nuus	op	26	april	2009	en	27	april	2009.	beriggewing	is	
ook	gedoen	op	rsG	op	27	april	2009.

die	Gebiedsbestuur	het	in	2009	’n	verdere	r	8500	bewillig	
en	 die	 sarel	 Cilliers	 museum	 projek	 het	 in	 april	 2009	
begin	onder	leiding	van	willie	engelbrecht.	hierna	het	vyf	
maande	se	harde	werk	gevolg	tot	die	museum	ingewy	kon	
word	op	27	september	2009	as	deel	van	die	doornkloof	
Feesjaar.

2013
tydens	 die	 kongres	 in	 pretoria	 word	 dr.	 danie	 langner	
verkies	 as	 die	 tiende	 hoofleier	 van	 die	 Voortrekkers.	
hy	 is	 die	 jongste	 hoofleier	 in	 die	 geskiedenis	 van	 die	
Voortrekkers	 en	 die	 eerste	 presidentsverkenner	 wat	
hoofleier	word.	

mnr.	 nico	 tromp	 word	 die	 eerste	 namibiër	 wat	 as	
hoofbeskermheer	aangewys	word.	hy	was	ook	die	eerste	
presidentsverkenner	in	namibië.	

die	 Voortrekkers	 was	 op	 verskeie	 maniere	 betrokke	 by	
die	herdenking	van	die	bybel	80,	Vrouemonument	100	en	
Groot	trek	175.	

die	Voortrekkers	was	betrokke	by	die	verfilming	van	die	
Groot	trek	Viertrek	dokumentêr	wat	gedurende	2014	op	
kyknet	vertoon	is.

op	 erfenisdag	 word	 die	 Voortrekkerkode	 volledig	 oor	
monitor	(rsG)	deur	Verkenners	gelees.	
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In ’n poel water val ’n enkele klippie. Die rimpeling kring verder en verder groter en groter totdat hulle 
aan die kante tot rus dein. ’n Mens dink daaraan hoe elke daad van die mens elke gedagte wat in ’n 
daad omgesit word ook so voortdein om jou medemens te beïnvloed.

Corrie Scheepers 1984 by die afskeid van Piet Geyer

2014
die	hoofbestuur	het	in	die	lig	van	die	kongres	se	besluit	die	
wese	uitgebrei	om	voorsiening	te	maak	vir	diensbaarheid.	
hierdeur	 bevestig	 die	 Voortrekkers	 diensbaarheid	 as	
waarde	wat	vanaf	die	eerste	tree	in	1913	deel	was	van	die	
Voortrekkers	se	doen	en	late.	

doornkloof	 was	 in	 2014	 75	 jaar	 in	 die	 besit	 van	 die	
Voortrekkers	 Vrystaat.	 hl	 danie	 langner	 onthul	 ’n	
gedenkplaat.

die	Hou Koers	 trek	 ’n	 nuwe	baadjie	 aan	met	 die	 e-hou	
koers.	die	elektroniese	nuusbrief	 is	aan	48	000	persone	
gestuur.

die	Voortrekkers	is	geregistreer	as	’n	opleidingsinstansie.	
die	eerste	kursus	in	avontuurfasilitering	is	geakkrediteer.	
dit	is	ook	die	eerste	en	enigste	soortgelyke	geakkrediteerde	
kursus	in	afrikaans.	

die	 nj	 van	 der	 merwe-boekfonds	 is	 gestig	 om	
studerende	Voortrekkers	te	help	met	die	befondsing	van	
universiteitshandboeke.	

’n	 baie	 suksesvolle	 nasionale	 hwpV-kamp	 is	 vir	 die	
eerste	 keer	 in	 dekades	 op	 wemmershoek	 in	 die	 wes-
kaap	 aangebied.	 tydens	 dié	 geleentheid	 het	 oud-
hoofbeskermheer	 en	 voormalige	 president,	 Fw	 de	
klerk,	 met	 die	 matriek-Voortrekkers	 gepraat	 oor	 die	
belangrikheid	 van	 balans	 tussen	 eie	 en	 veelvoudige	
identiteit.	

die	 onafhanklikheid	 van	 namibië,	 gepaardgaande	 met	
die	afgelope	dekade	se	ontwikkeling	van	’n	eie	kulturele	
identiteit	 onder	 namibiese	 afrikaners,	 het	 meegehelp	
om	 die	 vertrekpunt	 van	 veelvoudige	 burgerskap	 wat	
uitdrukking	 vind	 in	 veelvoudige	 simbole	 en	 liedere	 te	
vestig.	 die	 Voortrekkers	 se	 hoofbestuur	 het	 in	 2014	
erkenning	 gegee	 aan	 veelvoudige	 burgerskap	 deur	 die	
afrika-unie	se	vlag	en	lied-simbole	as	teken	van	afrikaners	
se	verbondenheid	aan	afrika	 te	aanvaar.	dit	 is	nou	deel	
van	die	Voortrekkers	 se	vlae-	en	 liederesimbole.	op	die	
presidentsverkennerkamp	 is	die	afrika-unie-vlag	as	deel	
van	die	Voortrekkers	se	veelvoud	van	simbole	in	gebruik	
geneem.	afrikaners	het	immers	hulself	na	afrika	vernoem	
en	afrikaans	 is	 ’n	 taal	 van	 die	 kontinent.	 afrikaners	 het	
ook	in	afrika	’n	roeping	om	as	diensbare	leiers	’n	verskil	
te	maak.	

’n	splinternuwe	korporatiewe	beeld	van	die	Voortrekkers	
is	geïmplementeer	met	baie	positiewe	reaksie	van	binne	
en	buite	die	Voortrekkers.

Kaart en koördinaat	het	verskyn	om	afrikanergeskiedenis	
onder	 jeuglede	 te	 bevorder.	 die	 Voortrekkerstorie	 van	
1931–2014	word	ook	in	die	boek	vertel.	

die	 Voortrekkers	 het	 tydens	 die	 driejaarlikse	 saou-
konferensie	 ’n	 toekenning	 oorhandig	 aan	 topskole	 vir	
die	bevordering	van	afrikaans	as	’n	akademiese	taal.	die	
Voortrekkers	is	sedert	2014	jaarliks	verteenwoordig	by	die	
jaarlikse	saou-hoofdebyeenkoms	in	port	elizabeth,	waar	
die	Voortrekkers	 aan	meer	as	800	 skoolhoofde	bekend-
gestel	 is.	 die	 Voortrekkers	 het	 ’n	 samewerkingsooreen-
koms	met	die	beheerligaamvereniging	Fedsas	gesluit.	

die	 Voortrekkers	 se	 eie	 materiaalreeks	 is	 ontwerp	 en	
bekendgestel.	op	die	materiaal	 is	gebiedswapens	en	die	
woorde	van	Voortrekkerliedjies	gedruk.

die	Hoe Om-boek	word	bekendgestel	saam	met	verskeie	
selfdoen-hulpmiddels	vir	spanbyeenkomste.

2015
ter	 herdenking	 van	 afrikaans	 se	 90	 jaar	 as	 amptelike	
landstaal	 word	 die	 eerste	 taalmonument	 in	 namibië	
deur	 die	 Fak	 en	die	 Voortrekkers	 bekendgestel.	 op	 die	
monument	is	die	gedig,	“namib”,	van	ernst	schlengemann.	
dit	is	die	eerste	afrikaanse	gedig	in	namibië.		

’n	aanlynleer-platform	is	ontwikkel	wat	volwasse	lede	in	
staat	stel	om	per	internet	Voortrekkerkursusse	te	voltooi.

sinta	 robbertse	 het	 dertig	 jaar	 diens	 as	 voltydse	
personeellid	in	die	Voortrekker	hoofkantoor.	sy	is	in	1985	
aangestel.	

ter	herdenking	 van	die	eerste	hoofleier,	 	 dr.	nj	 van	der	
merwe	se	onverwagse	afsterwe,	word	’n	huldigingsgeleent-
heid	 tydens	 die	 pV-kamp	 op	 doornkloof	 aangebied.	
die	 geleentheid	 word	 bygewoon	 deur	 sy	 kleinkinders,	
oud-springbok-rugbykaptein	 theuns	 stoffberg,	 elsa	 van	
Ginkel	 en	 tibbie	 odendaal.	 sy	 agterkleindogter,	 elsa	
wat	 tans	 ’n	 Voortrekkeroffisier	 in	 Queenswood	 is,	 het	
teen	 sonsondergang	 ’n	 gedig	 by	 sy	 graf	 gelees.	NJ Hou 
Koers	 wat	 handel	 oor	 sy	 konsentrasiekampervaring	 in	
norvalspont	word	ook	uitgegee	ter	herdenking	van	dr.	nj	
se	reuse	bydrae	tot	afrikaans	en	afrikanerkultuur.	
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aan	 die	 einde	 van	 2015	 tree	 lukas	 de	 kock	 uit	 as	
hoofsekretaris.	lukas	het	diep	spore	in	die	Voortrekkers	
getrap.	 hy	 begin	 sy	 Voortrekkerloopbaan	 in	 1963	 as	
’n	 penkop	 in	 amajuba-kommando	 (Vryheid)	 en	 dien	
ononderbroke	 in	 verskeie	 Voortrekkerstrukture	 tot	
2015.	 lukas	 se	 provinsiale	 en	 nasionale	 betrokkenheid	
begin	 reeds	 in	 1979	 toe	 hy	 as	 gebiedskakeldraer	 van	
transvaalse	 staatmakers	 betrokke	 is	 by	 die	 nasionale	
komitee:	 staatmakers.	 hy	 dien	 as	 hoofskakeldraer	 met	
sittingsreg	op	die	hoofbestuur	van	1981–1987.	in	dié	tyd	
is	 hy	 samesteller	 en	 medesamesteller	 van	 staatmaker-
reglemente,	 staatmaker-werksprogram,	 kursusse,	

literatuur,	 nuutste	 reglemente	 en	 die	 grondwet.	 lukas	
verteenwoordig	 die	 Voortrekkers	 met	 ’n	 transkulturele	
toer	vanaf	suid-afrika	na	belgië	in	1983.	sedert	1983	dien	
lukas	as	 kampadjudant	by	suikerbosrand	Gebiedskamp.	
Vanaf	 1984	 is	 hy	 betrokke	 by	 jakaranda,	 eers	 as	
kampadjudant,	 later	 as	 kampleier	 en	 kursusaanbieder	
van	die	noodhulpkursus.	hy	dien	as	Gebiedsekretaris	van	
transvaal	van	1997	tot	2005	en	vanaf	2005	as	hoofsekreta-
ris.	 as	 lid	 van	hoofdagbestuur	 is	 hy	 verantwoordelik	 vir	
verskeie	 nasionale	 komitees,	 taakgroepe	 en	 projekte	
soos	 kommunikasie,	 sang/spele,	 seremonies,	 kampe,	
reglemente,	Geloftedag	by	Voortrekkermonument,	muur	
van	herinnering,	webblad	en	nuwe	webwerfontwikkeling.	
lukas	verwerf	medaljes	vir	besondere	diens;	brons	(1982	
en	 2012),	 staatmakers	 (2001);	 silwer	 (1990	 en	 2008);	
Goud	 (1996	 en	 2009)	 en	 dekorasie	 Goud	 (2013).	 lukas	
ontmoet	 annemaré	 tydens	 die	 staatmaker-konferensie	
in	 1976	 in	bloemfontein.	hulle	 is	 getroud	 in	 junie	 1980	
in	pretoria.	annemaré	was	kommandoleier	van	Garsvallei	
en	 lid	 van	 die	 gebiedskomitee	 vir	 Verkenners.	 sedert	
2005	tot	2009	is	sy	 lid	van	transvaal	Gebiedsdagbestuur	
met	verantwoordelikheid	Volwasse	sake.	sedert	2009	tot	
2013	is	sy	lid	van	hoofdagbestuur	en	verantwoordelik	vir	
Volwasse	sake.	sy	seun	 jan-albert	 is	 tans	kampleier	van	
jakaranda.

willie	engelbrecht	word	desember	2015	as	hoofsekretaris	
verkies	en	is	die	eerste	Vrystater	wat	in	die	amp	dien.	

’n	 nuwe	 reeks	 van	 hulpmiddels	 vir	 Voortrekkerspanne	
is	 ontwikkel.	 by	 die	 Voortrekkers	 leer	 kinders	 op	 ’n	
induktiewe	 wyse.	 hulle	 leer	 deur	 te	 ontdek,	 waar	 te	
neem,	te	doen,	oplossings	te	vind	en	deur	te	speel.	hoe	
meer	sintuie	kinders	gebruik,	hoe	beter	is	die	leerproses.	
hierdie	 24	 verskillende	 selfdoenpakkies	 dra	 daartoe	 by	
om	die	leerproses	vir	Voortrekkers	lekker	te	maak.	

die	Voortrekkers	se	aanlynwinkel	word	ontwikkel	en	staan	
bekend	as	die	Voriemôl.	

’n	touwerkhandleiding	 is	 saamgestel	met	al	die	 inligting	

Indien ek aan ’n buitestander ’n beskrywing van Die Voortrekkers wou gee, sou ek dit graag wou 
beskryf as die Afrikaner se belangrikste vrywillige vennootskap tussen volwassenes en die jeug. Van 
die ander instellings waarby volwassenes en jeug betrokke is, onderskei Die Voortrekkers hom daarin 
dat anders as in die gesin en die skool, ons hier met ’n vrywillige verhouding ’n vrye vennootskap te 
doen het. Niemand is verplig om aan die Voortrekkers te behoort nie. Miskien lê daarin ons swakheid 
en ons krag. Ons swakheid omdat ons geen plig op iemand kan lê nie, maar ook ons krag omdat el-
keen daaraan behoort omdat hy dit wil. 

Carel Boshoff tydens die opening van die 1985-kongres met die tema: Leiers van môre 

Hoofsekretaris Lukas de Kock saam met
Sinta Robbertse
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wat	 nodig	 is	 om	 knope	 vir	 Voortrekkers	 aan	 te	 bied.	
die	knope	word	stap	vir	 stap	geïllustreer.	daar	 is	ook	 ’n	
verskeidenheid	van	video’s	wat	wys	hoe	om	die	knope	te	
maak.

’n	 praktiese	 hulpmiddel	 “help,	 my	 span	 werk	 op	 ’n	
slimfoon!	 ’n	 slimgids	 vir	 Voortrekkeroffisiere	 om	 ’n	

Uit die verlede kom ons geloof in die Drie-enige God tesame met die godsdiens wat uit die geloof voort-
spruit en die beoefening van deugde wat eie is aan die christelike lewe.

Uit die verlede spreek die verantwoordeliksbeginsel baie duidelik. Die verantwoordelikheid wat vry-
heid meebring, die verantwoordelikheid om die beginsels en ideale jou eie te maak, die verantwoorde-
likheid tot aktiewe diensbaarheid. Uit die verlede spreek die beginsels van ordelikheid en reg en die 
waarde van die gesin.

Jan Oelofse, 1985

Hoofdagbestuur van 2016: Mauritz Meiring, Magda Wentzel, Danie Langner, Karin Stoffberg, Chris Human en Willie 
Engelbrecht

kompas	 te	 wees	 vir	 ’n	 nuwe	 generasie	 Voortrekkers	
in	 ’n	 deurmekaar	 wêreld”	 is	 vir	 Voortrekkeroffisiere	
saamgestel.	hierdie	gids	bevat	inligting	om	die	leefwêreld	
van	die	Voortrekkerkind	te	verstaan.
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1959-1965

hl	dr.	j	de	V	heese	
ohl	sen.	iG	Visser	
hs	jFp	badenhorst	

1966-1972

hl	jFp	badenhorst	
ohl	mej.	mm	malan	
hs	mj	Greeff

1972-1975

hl	jFp	badenhorst	
ohl	mej.	mm	malan	
hs	bh	badenhorst

1975-1981

hl	jFp	badenhorst	–	oorlede	tydens	die	termyn	en	oom	bennie	
badenhorst	word	hoofleier	vir	paar	dae
ohl	mev.	mm	muller	
hs	mj	Greeff

1981-1985

hl	Carel	boshoff
ohl	miems	swanepoel
hs	jan	oelofse
ahs	izak	lessing

1985-1989

hl	Carel	boshoff
ohl	miems	swanepoel
hs	jan	oelofse
ahl	izak	lessing

1989-1993

hl	johan	van	der	walt
ahl	miems	swanepoel
hs	 izak	 lessing	 –	 tree	 uit	 in	 1991	 en	word	 vervang	 deur	ahs	
Chris	lessing
ahs	Chris	lessing	–	ahs	Corrie	scheepers	word	toe	verkies

1993-1997

hl	johan	van	der	walt
ahl	Corrie	scheepers	–	later	vervang	deur	magdel	rossouw
hs	Chris	lessing
ahl	martin	Venter
ahl	louis	blom
ahl	hennie	van	der	westhuisen

1997-2001

hl	tom	dreyer
ahl	magdel	rossouw
hs	etienne	theart
ahl	louis	blom

ahl	piet	strauss
ahl	martin	Venter

2001-2005

hl	piet	strauss
hs	etienne	theart

HOOFLEIERS

dr.	nj	van	der	merwe	–	1931-1940
dr.	CF	Visser	(Vader)	–	1940-1959
dr.	j	de	V	heese	–	1959-1965
mnr.	jFp	badenhorst	–	1966-1981
mnr.	bh	badenhorst	–	10-15	julie	1981
prof.	Cwh	boshoff	–	1981-1989
ds.	jpl	van	der	walt	–	1989-1997
prof.	tp	dreyer	–	1997-	2001
prof.	pj	strauss	–	2001-2013
dr.	danie	langner	–	2013-	

HOOFSEKRETARISSE

dr.	j	de	V	heese	–	1931-1959
mnr.	jFp	badenhorst	–	1959-1966
mnr.	mjF	Greeff	–	1966-1972
mnr.	bh	badenhorst	–	1972-1981
mnr.	p	nell	–	10-15	julie	1981
mnr.	jC	oelofse	–	1981-1989
mnr.	ij	lessing	–	1989-1993
dr.	C	lessing	–	1993-1997
mnr.	l	blom	–	1997-2001
mnr.	e	theart	–	2001-2005
dr.	lukas	de	kock	–	2005-2015
mnr.	willie	engelbrecht		–	2015-	

HOOFBESKERMHERE

Graaf	van	Clarendon
sir	patric	duncan
dr.	eG	jansen
staatspresident	Cr	swart
staatspresident	m	Viljoen
staatspresident	pw	botha
staatspresident	Fw	de	klerk
mnr.	w	Cruywagen	–	2009-2013
mnr.	nico	tromp	–	2013-

HOOFBESKERMVROUE

mev.	mm	jansen
mev.	e	Verwoerd
mev.	s	Cruywagen	–	2009-2013
mev.	sonja	lombaard	–	2013-	

HOOFDAGBESTUURSLEDE EN TERMYNE

1931-1940

hl	dr.	nj	van	der	merwe
ohl	mev.	mm	jansen
hs	dr.	j	de	V	heese

1940-1941

hl	dr.	CF	Visser
ohl	mev.	eG	jansen
hs	dr.	j	de	V	heese	

1940-1959

hl	dr.	CF	Visser
ohl	mev.	t	van	der	merwe	(trou	later	met	dr.	CF	Visser)
hs	dr.	j	de	V	heese

Ons jeug is ons grootste rykdom. Sonder hulle sou ons sonder hoop wees. Hulle prikkel ons tot die 
hoogste inspanning en dien as ’n inspirasie vir ons volk.

Miems Swanepoel na afloop van die 1985-kongres
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ahl	magdel	rossouw
ahl	magriet	Venter
ahl	schalk	van	Vuuren
ahl	jan	du	plessis

2005-2009

hl	piet	strauss
hs	lukas	de	kock
ahl	schalk	van	Vuuren
ahl	annatjie	blignault	
ahl	Ferdi	smit	–	later	in	termyn	vervang	deur	willem	petzer
ahl	sias	mostert

2009-2013

hl	piet	strauss
hs	lukas	de	kock
ahl	mauritz	meiring
ahl	sias	mostert
ahl	annemaré	de	kock
ahl	willem	petzer
ahl	magda	wentzel

2013-2017

hl	danie	langner
hs	lukas	de	kock
ahl	mauritz	meiring
ahl	willie	engelbrecht
ahl	karin	stoffberg
ahl	Charon	streit
ahl	magda	wentzel
ahl	Chris	human

ERELEDE VAN DIE VOORTREKKERS

op	 7	 julie	 1943	 besluit	 hoofbestuur	 om	 erelidmaatskap	 op	
twee	vlakke	toe	te	ken:	aan	persone	op	hoë	vlakke,	soos	eerste	
ministers,	wat	besondere	diens	vir	die	Voortrekkers	gelewer	het,	
en	aan	oud-Voortrekkers	wat	besondere	diens	gelewer	het.	

prof.	dr.	GG	Celliers	–	1945
dr.	s	henri	pellisier	–	1945	
mev.	dr.	db	bosman	–	1950
adv.	Cr	swart	–	1952
dr.	w	de	Vos	malan	–	1952
mev.	aC	steyn	–	1957
oud-sen.	jan	de	klerk	–	1964
dr.	eric	louw	–	1964
mev.	iG	Visser	–	1964
mev.	mm	jansen	–	1965
mnr.	jh	Greijbe	–	1966
dr.	hF	Verwoerd	–	1966
adv.	bj	Vorster	–	1966	
mev.	nellie	swart	–	1967
mnr.	jp	Venter	–	1968
mnr.	dh	davel	–	1969
prof.	dr.	Gs	nienaber	–	1969
dr.	hb	thom	–	1970	
dr.	pj	meyer	–	1970
mev.	l	van	der	merwe	–	1971

mnr.	paul	meyer	–	1976
mej.	mm	malan	–	1976																																																									
mnr.	jj	botha	–	1977
mej.	mm	Verster	–	1981
mnr.	jFp	badenhorst	–	1981
mnr.	bh	badenhorst	–	1981
mnr.	pj	Geyer	–	1984
mev.	mm	muller	–	1986
mnr.	wa	Cruywagen	–	1988
mnr.	jh	stofberg	–	1991
prof.	jp	oberholzer	–	1991
mnr.	jC	oelofse	–	1992	
mnr.	wp	kruger	–	1992
mev.	e	du	plessis	–	1992
mnr.	w	louw	–	1992
mnr.	rj	van	staden	–	1992
mev.	mC	swanepoel	–	1993
mnr.	ij	lessing	–	1993
mnr.	Fw	de	klerk	–	1994
mev.	j	loubser	–	1994
mnr.	ah	ernst	–	1995
mev.	i	le	roux	–	1995
mev.	b	weis	–	1996	
mev.	a	Carelsen	–	1996
mnr.	F	Coetzee	–	1996
mev.	C	scheepers	–	1996
mev.	C	hahn	–	1997	
mev.	l	kruger	–	1997
mej.	C	roode	–	1997
mej.	a	du	toit	–	1997
ds.	jpl	van	der	walt	–	1997
dr.	jC	lessing	–	1997
mnr.	C	du	p	kuun	–	1998
mnr.	d	Vosloo	–	1998
mev.	a	moerdijk	–	1999
ds.	Cjj	van	rensburg	–	2000
mev.	jhe	Greyling	–	2000
mev.	am	lessing	–	2000
mnr.	hl	van	der	westhuizen	–	2000
mnr.	la	hendriks	–	2000
mev.	p	smith	–	2000
mnr.	jwF	smith	–	2000
prof.	Ch	boshoff	–	2001
dr.	hj	van	der	spuy	–	2002
prof.	tp	dreyer	–	2002
mnr.	l	blom	–	2002
mev.	a	lemmer	–	2003
mnr.	etienne	theart	-2008
prof.	steve	rossouw	–	2008	
me.	Francoinette	van	Zyl	–	2009
mnr.	john	jackson	–	2011
mnr.	hoffie	williams	–	2011
mev.	magriet	Venter	–	2012
mnr.	louis	van	den	berg	–	2015
mnr.	josias	swanepoel	–	2015
mej.	maatjie	Greyling	–	2015

Ons moet realistiese idealiste wees en die jeug besiel om dit te wees. Ons moet die werklikhede om 
ons verstaan en ons moet bid dat die Skepper ons die vermoëns sal gee om te verstaan wat ons taak 
is. Ons moet verby onsself kyk en ons land raaksien, want ons land is meer as ons, en die volk wat 
ons dien, is groter as onsself. Sonder ’n volk het ons nie ’n stem in hierdie wêreld nie, sonder ’n land 
het ons nie ’n plek in hierdie wêreld nie. Ons moet leer om ons verskille ondergeskik te maak aan die 
liefde vir ons vaderland, ons volk en ons ideale. 

PW Botha op 8 November 1985 tydens die aanvaarding van sy amp as Hoofbeskermheer 
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Die fakkel word aangesteek op 
Kerkenberg en Retiefpas 
die	 85-fees	 het	 afgeskop	 met	 die	 grootste	 trek	 sedert	 die	 Groot	 trek	 oor	
retiefspas.		trekleier,	josua	du	plessis	verduidelik		die	tog	was	13.4	km	ver,	maar	
wat	die	murg	in	die	pype	van	die	Voortrekkerjeug	getoets	het,	was	die	steiltes	
waarteen	 hulle	 die	 waens	moes	 op-	 en	 afsleep.	 	 die	 trek	 het	 by	 retiefpas,	
1762	m	bo	seespieël	begin	en	het	vinnig	geval	na	1233	m	bo	seespieël	voor	dit	
op	die	savanna	aangekom	het.	die	meerderheid	van	die	remhoogtes	was	in	die	
eerste	3	km	van	die	roete.	die		vier		kakebeenwaens	is	beskikbaar	gestel	deur	Frik	
swanevelder	van	kempton	park,	tom	beukes	van	Ficksburg,	pieter	breytenbach	
van	ottosdal	en	dawid	Grobbelaar	van	tzaneen.	al	die	waens	is	gerestoureer	vir	
hierdie	geskiedkundige	tog	en	het	die	name	van	Voortrekkerleiers	gedra.	daar	is	
twee	monumente	gebou	–	een	aan	die	bopunt	van	die	berg	naby	die	kaalvoetvrou-
monument	en	een	by	atkV	drakensville	waar	daar	ook	 ’n	boomlaning	van	45	
bome	aangeplant	is.		saam	met	die	waens	is	ses	hippo-rollers	(90	l	elk)	met	hulle	
watervoorraad	berg-af	gerol.	daarna	het	Voortrekkervroue	en	 -dogters	die	ses	
hippo-rollers	 aan	 die	 plaaslike	 Zoeloe-vroue	 oorhandig.	 enersyds	 as	 ’n	 gebaar	
van	vriendskap,	maar	andersyds	met	die	hoop	dat	die	sterk	rollers	hulle	lewe	in	
landelike	omstandighede	effens	sal	vergemaklik.	die	Zoeloe-vroue	het	ons	vroue	
met	hulle	kerkklere	ingewag	en	’n	pragtige	seënlied	gesing.	een	van	die	dames	
wat	die	rollers	oorhandig	het,	was	marilize	marais,	kommandoleier	van	kruinsig-
kommando	in	kempton	park	wat	kaalvoet	oor	die	drakensberge	geloop	het.	sy	
het	dit	 gedoen	 ter	 viering	van	Vrouedag	 in	herinnering	aan	susanna	smit,	die	
Voortrekkervrou	wat	aan	die	engelse	offisier	gesê	het	dat	die	Voortrekkers	eerder	
kaalvoet	terug	oor	die	drakensberge	sal	stap	as	om	onder	engelse	gesag	te	staan.		
hoofsekretaris	willie	engelbrecht	het	die	feesfakkel	afgedra	en	na	afloop	van	die	
trek	tydens	’n	spesiale	seremonie	aangesteek.	Van	hier	is	die	feesfakkel	regoor	
die	land	gedra.

hoofleier	danie	langner	beskryf	die	historiese	 trek	as	volg:	“Voortrekkerspore	
van	ouds	word	nie	net	bevestig	nie,	maar	nuwe	spore	word	getrap.	daar	word	
nuwe	monumente	gebou	en	terselfdertyd	word	uitgereik	na	die	gemeenskappe	
om	ons.	op	dié	wyse	leer	ons	jeuglede	nie	net	geskiedenis	nie,	maar	skryf	hulle	
ook	geskiedenis.”

Ons vure sal
steeds helder brand
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Kaapland
Kimberley
op	taaldag,	 14	augustus,	 	 het	 die	noord-kaap	Voortrekkers	 hulle	 spore	 getrap	
met	 die	 85	 jaar	 feesvieringe.	 tydens	 ’n	 spoggeleentheid	 in	 kimberley	 is	 die	
presidentsverkenner-toekenning	 aan	 die	 noord-kaap	 Verkenners	 oorhandig.	
sestig	nuwe	Voortrekkers	 is	 ingelyf.	dit	maak	my	trots	om	hulle	entoesiasme	te	
sien.	hulle	het	die	“sporelied”	pragtig	gesing.	’n	paar	toekennings	vir	besondere	
jeugdiens	 is	 oorhandig	 aan	 volwasse	 lede	 en	 gemeenskapsorganisasies.	 	 die	
sondagoggend	 is	 ’n	 feesmonument	 op	 bodemvas	 deur	 die	 hoofdagbestuur	 en	
noord-kaap	offisiere	onthul.

Om gemiddeld te wees, is die mens se grootste vyand. Beplan vooruit en doen alles wat jy doen so 
gou en so goed as moontlik. Prioritiseer voortdurend. My motto is: Dien die gemeenskap en die mens 
deur ’n Christelike lewenswyse en voorbeeld.

Annatjie du Plessis
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george
die	suid-kaap	Voortrekkers	van	George,	mosselbaai,	riversdal	en	knysna	het	op	
21	augustus,	op	 ’n	heerlike	 lenteoggend,	die	Voortrekkers	 se	85ste	verjaarsdag	
met	 ’n	 spesiale	 erediens	 en	 stylvolle	 funksie	 gevier.	 die	 erediens	 in	 George	
moedergemeente	is	o.a.	bygewoon	deur	die	uitvoerende	burgemeester,	raadslid	
melvin	naik.	die	protea-rangskikkings	uit	riversdal	was	treffend	en	die	klassieke	
orkesbegeleiding	o.l.v.	elsabe	barkhuizen	uitstekend.	ongeveer	120	Voortrekkers	
is	 ingelyf,	 waaronder	 penkoppe	 en	 drawwertjies	 van	 die	 splinternuwe	
Voortrekkerkommando	 in	 knysna.	die	Voortrekkers	 in	 die	 suid-kaap	 trap	beslis	
nuwe	spore	in	die	gemeenskap.	

Voortrekkerspore 1931–2016
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Paarl
op	 27	 augustus	 1933	 is	 die	 afrikaanse	 bybel	 amptelik	 in	 gebruik	 geneem.	 dit	
was	die	 resultaat	van	die	besluit	wat	die	Vrystaatse	sinode	 in	1916	op	voorstel	
van	 dr.	 nj	 van	 der	merwe,	 destyds	 dominee	 in	wepener,	 geneem	 het	 om	 die	
bybel	in	afrikaans	te	vertaal.	die	voorsitter	van	die	bybelvertalingskommissie,	ds.	
jd	kestell,	het	 in	1933	vir	nj	van	der	merwe	die	eer	gegee	om	die	krat	met	die	
eerste	afrikaanse	bybels	oop	te	breek	uit	erkenning	vir	sy	voorstel	en	 jarelange	
dienswerk	as	sekretaris	van	die	vertalingskommissie.	nj	was	toe	ook	hoofleier	van	
die	Voortrekkers.	op	27	augustus	2016	het	ongeveer	1300	wes-kaap	Voortrekkers	
nie	net	die	Voortrekkers	se	85ste	verjaarsdag	gevier	nie,	maar	ook	aan	die	voete	
van	die	taalmonument,	afrikaans	gevier	wat	ons	as	erfgename	van	ons	digters,	
sangers,	 skrywers,	 ouers	 ontvang	 het.	 terwyl	 die	 Voortrekkers	 aan	 die	 voete	
van	die	taalmonument	uitkyk	oor	die	asemrowende	paarlvallei	waar	die	droom	
van	’n	eie	taal	gebore	is,	 is	186	nuwe	penkoppe	en	drawwertjies,	53	hoërskool-
Voortrekkers,	27	volwasse	 lede,	6	 staatmakers	en	7	heemraadslede	 ingelyf.	 jak	
de	priester	het	afrikaans	in	’n	eietydse	idioom	met	sy	musiek	en	liriek	laat	lewe.	
spesiale	 erkenning	 is	 aan	 kultuurleiers	 soos	 dr.	 Carel	 stander	 en	 prof.	matilda	
burden	gegee.	

Jy is ’n Afrikaner omdat jy emosioneel en innerlik daarvan oortuig is. Jy word nie ’n Afrikaner omdat 
daar iewers ’n raad met gesag besluit jy is een nie. Jy bepaal dit self. En met die lied De la Rey sê 
jy openlik dat jy na helde uit jou eie mense se verlede soek. Die verlede van die Afrikaner is ook jou 
verlede. 

Piet Strauss n.a.v. die De La Rey-slagveldtoer 2007
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Port Elizabeth
die	 Voortrekkers	 se	 85-feeste	 het	 afgesluit	met	 ’n	 hoogtepunt-naweek	 van	 14-
16	oktober	in	die	oos-kaap.	in	1923	het	japie	heese	in	Graaff-reinet	die	eerste	
Voortrekkerkommando	 in	 kaapland	 gestig	 en	 in	 april	 2016	 is	 Gamtoosvallei	
(patensie)	 as	 die	 jongste	 kommando	 in	 kaapland	 gestig.	 honderd	 en	 twee	
splinternuwe	oos-kaap	Voortrekkers	is	ingelyf.	die	dinamiese	groei	van	oos-kaap	
Voortrekkers	is	direk	te	wyte	aan	hulle	gemeenskapsfokus.	hulle	het	r21	000	se	
splinternuwe	lapa	boeke	aan	’n	afrikaanse	plaasskool	geskenk.	die	hoof	vra	reeds	
hoe	stig	mens	’n	kommando?	saterdagoggend	het	hulle	Voortrekkerspeletjies	vir	’n	
kinderhuis	in	port	elizabeth	aangebied.	Vrydag-	en	saterdagaand	was	die	skoolsale	
stampvol	met	ouers	en	vriende.	die	hoendervleisoomblik	was	die	spontane	sing	
van	die	“hou	koers	lied”	tydens	die	kranslegging	by	die	retief-monument	waar	
ook	’n	krans	vir	Charl	meyer	gelê	is.

Om ’n Voortrekker te wees, is nie om ’n kappie te dra en ’n walvisgrootte rok aan te trek nie. Dit is om 
bloedbruisende ervarings te beleef, kennis op te doen, te groei, mense te ontmoet en te speel. Voortrek-
kers maak ’n verskil. Ons laat nie op ons wag nie, ons maak self die deur oop en gryp geleenthede 
aan. 

In ons hele skool is ek die enigste Voortrekker, maar ook die enigste een wat met High 5 kon kuier, 
wat met Solidariteit kon debatteer, wat gesprek kon voer met ’n Christen Indiër-predikant en met lede 
van die regering kon praat.

Andrea van Staden, jeugleier van Waterberg-kommando se afskeidboodskap aan ouers  in 2005
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die	namibië	Voortrekkers	se	85-fees	in	swakopmund	met	ongeveer	500	Voortrekkers,	
oud-Voortrekkers,	ouers	en	vriende	was	’n	belewenis.	hulle	het	nie	net	die	geskiedenis	
gevier	nie,	maar	geskiedenis	geskryf	met	hulle	grootste	gebiedskamp	nog	by	myl	4.	
Voortrekkers	 van	 Gobabis,	 otjiwarongo,	 windhoek,	 tsumeb,	 outjo,	 walvisbaai	 en	
swakopmund	 het	 hulle	 tentpenne	 by	myl	 4,	 tussen	 hentiesbaai	 en	 swakopmund,	
kom	 inkap.	 aktiwiteite	 het	 gewissel	 van	 skerpioene	 en	 spinnekoppe	 soek	 in	 die	
woestynnag,	edelgesteentes	slyp	en	silwer	smelt,	diamante	soek	in	die	seesand	tot	
feesvlot	bou	en	walvisbaai	se	hawe	verken.	tweehonderd	Voortrekkers	is	weer	ingelyf,	
o.a.	vier	kleinkinders	van	ons	hoofbeskermheer	nico	tromp.	dit	was	’n	hoendervleis-
ervaring	om	te	hoor	hoe	sing	die	namibiërs	die	“sporelied”	saam	met	jak.	namibië	
Voortrekkers	se	fakkel	brand	helder.	hulle	is	min,	werk	hard,	ry	ver,	maar	doen	dit	uit	
liefde	vir	ons	kinders	en	met	erns	oor	ons	taal	en	kultuur.	
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Die laaste paar jaar is daar ’n nuwe Afrikanerontwaking te bespeur. Met die koms van die nuwe Suid-
Afrika waaraan die Afrikaner heelhartig deelneem en onselfsugtige bydraes en opofferings maak om 
dit te laat slaag, is daar ’n nuwe Afrikanerpatriotisme en Afrikanertrots gebore. Afrikaanse musiek 
het die musiekmark oorgeneem. Anderstaliges sing saam met De la Rey en jongmense van die reën-
boognasie en rock op Karen Zoid se “Afrikaners is plesierig”.

Annatjie Blignaut, GRA-dag, 14 Augustus 2007



Vrystaat
Vegkop
Vroegoggend	het	700	Voortrekkers	en	vriende	uit	die	noord-Vrystaat,	sasolburg,	
parys,	welkom,	heilbron	en	Frankfort	by	Vegkop	saamgetrek.	die	Vegkop-beeld	
op	die	historiese	slagveld	was	Coert	steynberg	se	laaste	groot	werk.	hy	het	dit	aan	
die	hand	van	efesiërs	6	’n	geloofsmonument	genoem.	op	hierdie	terrein	lê	ook	die	
spore	van	die	11-jarige	paul	kruger	wat	vanjaar	180	jaar	gelede	hier	skouer	aan	
skouer	saam	met	40	Voortrekkers	aan	die	slag	van	Vegkop	deelgeneem	het.	dit	
was	’n	vrolike	dag	met	kuier	en	gesels,	boeresport,	 lekker	musiek	en	boonop	’n	
verjaarsdagkoek.	
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Jong Afrikaners is moeg vir uitsluit. Hulle wil almal saamneem wat met hulle assosieer. Hulle sal 
erken dat daar sekere dinge is wat hulle met mekaar deel soos Afrikaans, hulle geskiedenis, hulle 
liefde vir nuwe Afrikaanse musiek, nuwe informele style en lotsverbondenheid omdat ons almal in 
dieselfde bootjie is. Afrikanerskap en ras kan nie langer aan mekaar koppel nie. Afrikanerskap is ’n 
kulturele en nie ’n rasse-etiket nie. 

Piet Strauss, 2007
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bloemfontein
meer	 as	 1500	 Voortrekkers	 het	 ons	 Voortrekkerspore	 op 3	 september	 by	 die	
Vrouemonument	 in	 bloemfontein	 bevestig.	 by	 dié	 geleentheid	 is	 300+	 nuwe	
Voortrekkers	 ingelyf.	 erkenning	 is	 gegee	 aan	 drie	 Vrystaatse	 seuntjies	 wat	 die	
konsentrasiekampe	tydens	die	anglo-boereoorlog	oorleef	het	en	’n	groot	deel	van	
hulle	 lewe	gewy	het	aan	die	 ideale	van	die	Voortrekkers.	nj	van	der	merwe	was	
as	 twaalfjarige	seun	 in	norvalspont.	op	30	september	1931,	met	die	stigting	van	
die	Voortrekkers	in	bloemfontein,	word	hy	as	eerste	hoofleier	verkies.	hy	het	die	
fondamente	 van	 die	 Voortrekkerbeweging	 gelê.	 piet	 Geyer	 is	 in	 1899	 gebore	 en	
het	as	baba	bethulie-konsentrasiekamp	oorleef.	sy	pa	het	as	krygsgevangene	in	st	
helena	gesterf.	hy	het	armoede	oorwin,	was	later	skoolhoof	op	reitz	en	dien	van	
1949	tot	1984	as	die	Vrystaatse	gebiedsleier.	in	sy	termyn	is	doornkloof	ontwikkel	
tot	die	hartklop	en	tuiskomplek	van	die	Vrystaatse	Voortrekkers.	Cr	swart	wat	as	
sewejarige	die	winburg-konsentrasiekamp	oorleef	het,	het	na	die	stigting	van	die	
Voortrekkers	op	die	Vrystaatse	dagbestuur	en	later	jare	as	hoofbeskermheer	gedien.	
in	1939	het	Cr	swart	gehelp	om	die	nodige	fondse	te	bekom	om	doornkloof,	die	
plaas	van	die	Groot	trek	se	geestelike	leier,	sarel	Cilliers,	as	kultuur-	en	kampterrein	
vir	die	Vrystaatse	Voortrekkers	te	koop.	oom	blackie	was	’n	kindervriend	en	het	ook	
liedere	vir	die	Voortrekkersangbundel	geskryf.	doornkloof	is	ook	vir	elkeen	van	die	
drie	kampkinders	’n	tuiskomplek.	nj	van	der	merwe	en	piet	Geyer	is	op	die	plaas	
begrawe.	’n	deel	van	Cr	swart	se	boekversameling,	asook	van	sy	standbeelde,	word	
op	die	plaas	bewaar.	ook	sy	gevandaliseerde	standbeeld	wat	op	kovsies	afgebreek	
is,	gaan	op	doornkloof	’n	tuiste	vind.	dit	is	’n	voorreg	vir	die	Voortrekkers	om	ons	
kultuurerfenis	op	dié	wyse	te	bewaar.	dit	was	lekker	om	te	sien	hoe	jak	de	priester	
se	musiek	die	Voortrekkers	se	voete	gekielie	het.
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natal	het	op	10	en	11	september	die	85-feesvieringe	op	bloedrivier	gevier.	tydens	dié	
spesiale	geleentheid	op	die	historiese	terrein	is	37	nuwe	penkoppe	en	drawwertjies	
ingelyf.	drie	kommando’s	–	dundee,	richardsbaai	en	Vryheid	–	word	gestig.	

KwaZulu-Natal
bloedrivier
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Transvaal
limpopo fietstrap
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monumentkoppie

die	transvaalse	Voortrekkerfees	het	op	erfenisdag	24	september	plaasgevind.	die	
fees	was	indrukwekkend	met	650	nuwe	Voortrekkers	wat	ingelyf	is,	jak	de	priester	
wat	opgetree	het	voor	’n	skare	van	3600+	en	’n	nuwe	beeld	wat	onthul	is.	

Die Voortrekkermonument is ’n bekende baken wat oor Pretoria uittroon. Dit is 
gebou met die ysterklip van Limpopo, die sandsteen van die Vrystaat, graniet uit 
Magaliesberge. Dit is meer as ’n baken, dit vertel ’n grootse storie.

Dit vertel die storie van gewone mense, pa’s en ma’s wat saam met hulle kinders op 
reis gegaan het. Dit is ’n epiese reisverhaal met dramatiese elemente van moord, 
verraad, tragedie, smart, moedeloosheid, blydskap, verwagting, hoop.

Hierdie reis was gedefinieer deur ’n droom. ’n Droom om iewers ’n plekkie onder die 
Afrika-son te kry waar hulle en hulle kinders vry, veilig en voorspoedig kon woon. Vry 
om self te dink, vry om self te sorg, vry om self te besluit.

Hierdie Monument gaan oor ons gees, oor ons menswees, oor ons hartklop, want 
dit vertel ook die storie van die geboorte van ’n volk in Afrika.

As jy die naam Voortrekker dra, is hierdie storie ook jou storie. Hulle storie het ook 
ons Voortrekkerstorie geskryf.

Die storie word vertel met baie simbole. Daar is marmerfriese uit Italië, ’n fakkelvlam 
wat sedert 1938 steeds brand, ’n sonkol op die senotaaf, vlae, skilderye.

Op die vier hoeke van die Monument staan die drie Trekkerleiers uitgebeeld:

· Piet Retief – die visioenêre leier 
· Andries Pretorius – die  heldhaftige 
· Andries Hendrik Potgieter – die onverskrokke Voortrekker

Op die vierde hoek staan, dalk die belangrikste van almal, die beeld vir die 
onbekende Voortrekker. Die onbekende Voortrekker wat met geloofsdapperheid, 
deursettingsvermoë, harde werk, diensbaarheid ’n toekoms vir hulle kinders geskep 
het.

Ons Voortrekkerstorie is geskryf deur duisende onbekende Voortrekkers. 
Spanoffisiere, heemrade, ouers, Voortrekkervriende wat met toewyding, opoffering, 
dikwels ongesiens geslagte en dekades aan een van die Afrikaners se mooiste 
kultuurstorie geskryf het. Aan ons Voortrekkerstorie.

Vanaand wil ons dankie sê aan die onbekende Voortrekkers. Dankie vir julle dienswerk. 
Dankie vir julle liefde. Dankie vir julle geloof in die saak van Die Voortrekkers.

Die Voortrekkermonument bring hulde aan Die Voortrekkers van ouds, maar die 
Voortrekkerbeweging is ’n lewende monument. Ons beweging, ons kinders, is julle 
monument.

Kinders was van die begin af deel van die Voortrekkerstorie. Daarom is 
Voortrekkerkinders uitgekap in marmerfriese.

•	 Die Voortrekkerseun en -dogter wat hulle ma help inpak
•	 Klein Paul Kruger wat die geweer by Vegkop laai
•	 Debora Retief verlang na haar pa by Kerkenberg en verf sy naam op ’n rots
•	 Klein Pieter Retief wat trots kyk hoe teken sy pa die traktaat voordat hy 

oomblikke later wreed vermoor is
•	 Twee sussies en ’n ma wat pleit vir die lewe van haar baba
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•	 Marthinus Oosthuizen
•	 Dirkie Uys wat sy pa beskerm
•	 Louis Nel wat saam met sy pa die gelofte aflê.

Dit is kinders wat geleef, gewerk, gely, gesterf het. Hulle het almal een 
ding in gemeen. Hulle het spore getrap met toekomshoop.

’n Rukkie gelede het ons ’n beeld onthul wat erkenning gee aan vandag 
se Voortrekkerkinders. In ’n tyd waar beelde bestorm, verniel, verwoes, 
verwyder word, kom bou ons ’n beeld wat sê ons kinders leef steeds 
met toekomshoop. Ons Voortrekkerkinders trap steeds nuwe spore.

Daar is ’n Voortrekkerliedjie wat ons sing: “Ons bou vir die toekoms, 
ons bou volgens plan. Ons bou met ons dade so al wat ons kan.” Op 
die terrein is daar baie beelde. Ou beelde. Historiese beelde. Herstelde 
beelde. Beelde wat uit die openbaar verwyder is. Ons toekomsbeeld 
is die eerste splinternuwe beeld op die terrein. Dit is ook die eerste 
beeld van ’n Namibiër op die terrein. Ons beeld is nie ’n stilstaande 
Voortrekker met ’n fakkel in sy hand nie. Ons beeld is nie staties nie, 
maar dinamies. Dit getuig van beweging en lewe. Dis ’n monument wat 
sê: Hier is kinders wat die toekoms tegemoet hardloop, kaalvoet, met 
hoop. Die monument is die werk van ’n Voortrekker van Swakopmund, 
self ’n Presidentsverkenner, ’n beeldhouer, ’n Voortrekker wat hierdie 
hoop, hierdie etos self leef en self verwoord. Duif Keyser, ons sê dankie 
vir hierdie monument vir ons kinders.

Kyk mooi ... wanneer die son agter die Magaliesberge wegsak en 
dit donker word, sal jy ’n klein rooi liggie bo-op die Monument sien 
flits. Aand vir aand. Nag vir nag. Sekonde na sekonde. Aanmekaar. 
Onophoudelik flits die woorde in morsekode vir elkeen om te sien: 
Ons vir jou Suid-Afrika. Dit is ook die woorde wat uitgekerf is op die 
senotaaf.

· Dit is woorde wat sê ons plek is hier. 
· Dit is woorde wat sê ek aanvaar die verantwoordelikheid vir my en 
my kinders se toekoms. 
· Ek sal die Afrikanerstorie deur my denke en dade help skryf, 
· ek sal hier diensbaar leef, 
· ek sal met hoop leef, 
· ek sal rentmeester van my mense se taal en kultuur wees.

Dit is woorde wat sê: Ek sal nuwe spore trap.

Koersvas na die toekoms!

toespraak	van	hoofleier,	danie	langner	op	erfenisdag,	24	september	
2016,	tydens	die	hooffees
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feesdiens, 
Voortrekkermonument
’n Geleentheid soos die Voortrekkerfeesdiens was gekenmerk deur emosies wat 
wissel van klein en nederig voel ... liefde ... trots ... blydskap ... opgewondenheid 
... bewoëndheid oor die aangrypende musiek en sang wat die groot ruimtes van 
die Voortrekkermonument met lofnote vul. Die oorweldigende emosie is egter een 
van ’n ongelooflike diep, diep dankbaarheid teenoor die Here wat Die Voortrekkers 
so onverdiend met die genade van Sy goedheid en guns seën. Dit is goed vir ’n 
organisasie om klein te word voor ’n groot Here. Dan is ons bruikbaar vir Hom.

hoofleier	danie	langner	wat	as	prediker	tydens	die	erediens	opgetree	het.
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Name van
fEESKOmITEES
9 Augustus, Oor die Berg

josua	du	plessis	(voorsitter)
annelie	du	plessis
danie	putter	
Christene	janse	van	rensburg	
jannes	pieterse		
hein	swanevelder	
herman	hearn	
jp	jordaan		
rassie	bruwer		
danie	langner	
willie	engelbrecht
karin	stofberg	
dawid	Grobbelaar	
jaco	jansen	van	rensburg	
tom	beukes	
pieter	breytenbach	
samuel	brayshaw	
piet	lotter	
johan	laubscher	
nicol	jacobs	
Corne	van	der	merwe	
andre	muller	
tekkies	kotze	
werner	beineke	
elna	Visagie	
marlize	marais	
Cobus	muller	
Christiaan	swart	
johan	janse	van	Vuuren	
john	rossouw	

14 Augustus, Kimberley, Noord-Kaap

jannie	stroebel	(voorsitter)
Charon	streit	
michelle	van	wyk
loret	pieter
schalk	kruger
Freda	keyer
Chris	human
monique	le	roux
dave	simmons
koos	pieters
adele	de	klerk
Corne	kruger
yolande	botes
sumari	posthumus	
lizle	van	tonder	
annette	Venter	
santie	van	der	merwe	
susan	huxham

21 Augustus, George, Suid-Kaap

Gerda	stols	(voorsitter)
tielman	roos	
schalk	van	Vuuren	
esther	byleveld

27 Augustus, Swakopmund, Namibië

mildred	van	wyk	(voorsitter)
marie	louw
schalk	jordaan
hanli	jacobs
tanya	maritz
hermie	van	Zyl
pieter	de	waal
hennie	van	Zijl
yolanda	botha
duif	keyser
jorica	Viviers
yolanda	botha
ansonet	knoetze
annamarie	jordaan

27 Augustus, Taalmonument, Kaap

anton	erwee	(voorsitter)
hannalene	swart				
joe	kotze																			
jan	en	heleen	nel					
Christo	smit																
liezie	nel																					
johan	minnie											
adriaan	lotriet										

3 September, Vegkop, Noord-
Vrystaat

dawid	rossouw	(voorsitter)
elna	rossouw
Christa	human
dawn	rall
alida	vd	lingen
elbé	de	jager
maralda	meyer
susan	rautenbach
adriaan	bester

3 September, Vrouemonument, 
Bloemfontein

jaco	ackerman	(voorsitter)
Carin	ackerman
willie	engelbretch
Chantel	thomas
jan	van	der	walt

marietjie	van	der	walt
james	havenga
ronel	havenga
elma	Viljoen
mariane	Visagie
bertie	eimer

22 September, Oord Limpopo 
Fakkeltrap

magda	wentzel	(voorsitter)
helgard	wentzel	
muela	Cilliers	
landi	durand	
riette	meyer	
rozanne	smit				
Corlia	smit	
karien	poortier	
henk	lottering	
ben	olivier	
lenette	hall	
Frikkie	Grobler	

24 September, Transvaal

Chaleen	strydom	(voorsitter)
philip	de	kock	
don	jordaan	
ansie	von	molendorff	
Chris	rootman	
Colleen	engelbrecht	
Zandria	jordaan	
mona	du	plessis	
derek	van	der	merwe	
Freek	eek	
jaco	van	der	walt	
nina	van	heerden	
willem	scholtz	

14 Oktober, Port Elizabeth

riana	breytenbach	(voorsitter)
hanelise	du	plessis	
nelmari	oosthuizen	
ilse	Ferreira	
amelia	boshoff	
anmagreth	van	der	merwe	
paul	roets	
marike	engelbrecht	
adri	steyn	
jana	stander	
san-mari	breytenbach

Dankie aan elke Reëlingskomitee en rolspelers wat gehelp het om die 85-feeste te reël
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Ons almal bou
’n hegte band

Dirkie Uys

Elandsprag

dirkie	uys-kommando	se	matrieks	het	die	Voortrekkers	se	85ste	jaar	se	tema	“trap	nuwe	spore”	letterlik	gevat	en	in	
maart	die	argus	Fietsrywedren	in	kaapstad	gaan	trap.

elandsprag	het	85	jaar	gevier	tydens	hulle	waatlemoenfees.

Ons jeug is ons grootste rykdom. Sonder hulle sou ons sonder hoop wees. Hulle prikkel ons tot die 
hoogste inspanning en dien as ’n inspirasie vir ons volk.

Miems Swanepoel na afloop van die 1985-kongres
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Generaal	hertzog	 se	Voortrekkers	 trap	diep	spore	die	 jaar	en	vier	 fees	met	elke	geleentheid.	met	ons	gesamentlike	
byeenkoms	op	18	julie	2016	was	die	tema	“Volg	in	jesus	se	voetspore”	en	die	hoofgedagte	vir	die	geleentheid	is	geneem	
uit	1	petrus	2:21:	“juis	hiervoor	is	julle	ook	geroep,	omdat	Christus	self	vir	julle	gely	en	so	vir	julle	’n	voorbeeld	gestel	het,	
sodat	julle	in	sy	voetspore	kan	volg.”
die	kinders	was	in	vier	groepies	opgedeel	en	het	by	elke	punt	’n	kort	bespreking	gehad	in	verband	met	voetspore	wat	
ons	reeds	volg	en	wat	ons	graag	wil	volg.	aktiwiteite	by	die	vier	punte	het	ingesluit:	trap	jou	eie	voetspoor	met	verf,	
grootvoetresies	en	voete-koekies.	dit	was	groot	pret!	

Garsvallei

Generaal Hertzog

die	Voortrekkers	is	85	jaar	in	2016	en	Garsvallei	het	hul	jaarprogram	aangepas.	sodoende	word	daar	op	verskeie	terreine	
nuwe	spore	getrap.

’n	regte	verjaarsdagpartytjie	is	gehou.	elke	span	moes	sy	eie	verjaarsdagkoek	versier	met	’n	spore-tema	en	die	simboliek	
daarvan	kon	verduidelik.	Garsvallei	gaan	nog	lank	diep	spore	trap	in	die	gemeenskap.

Garsvallei	se	spore-lap	 is	getrap	en	verwerk	tot	tafeldoek,	muurbehangsel,	ens.	Gereelde	 interaksie	 is	met	die	ouers	
gehou	en	na	kommandobyeenkomste	is	daar	gebraai,	en	saam	met	roosterkoek	of	stokbrood	geëet.	die	“sporelied”	en	
dans	is	by	hierdie	geleenthede	gesing	en	gedans.

Dit is goed om stil te staan en weer ’n keer te dink aan iets wat ’n mens as vanselfsprekend begin 
aanvaar het. 

Bill Kruger, Tranvaalse Provinsieleier, 1988
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Ons moet realistiese idealiste wees en die jeug besiel om dit te wees. Ons moet die werklikhede om 
ons verstaan en ons moet bid dat die Skepper ons die vermoëns sal gee om te verstaan wat ons taak 
is. Ons moet verby onsself kyk en ons land raaksien, want ons land is meer as ons, en die volk wat 
ons dien, is groter as onsself. Sonder ’n volk het ons nie ’n stem in hierdie wêreld nie, sonder ’n land 
het ons nie ’n plek in hierdie wêreld nie. Ons moet leer om ons verskille ondergeskik te maak aan die 
liefde vir ons vaderland, ons volk en ons ideale. 

PW Botha op 8 November 1985 tydens die aanvaarding van sy amp as Hoofbeskermheer 

Gobabis

Nelsdrift

Gobabis	Voortrekkers	het	die	85-jaar	feesvieringe	gekombineer	met	’n	speletjiesaand	waar	fondse	ingesamel	is	vir	die	
plaaslike	ouetehuis.	deel	van	die	proses	was	dat	die	kinders	hulle	toekomswense	vir	die	Voortrekkers	op	groot	“spore”	
geskryf	het.		

nelsdrift	het	kommandokamp	gehou	naby	bultfontein.	die	Voortrekkers	het	lekker	lyf	natgemaak	in	die	plaasdam.
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Die geskiedenis van Suid-Afrika en dié van die Afrikaner is gekenmerk deur talle uitdagings wat dit 
dikwels moeilik gemaak het om koers te hou. Tog het ons altyd deur ons geloof, toewyding en die wil 
om voort te bestaan, daarin geslaag. Dit is kwalik onmoontlik om ’n sinvolle bydrae te lewer tensy 
elke gemeenskap sy godsdiens, sy kulturele erfenis , sy taal en tradisies met trots kan bewaar en 
bevorder, terwyl hy dieselfde reg aan ander gun. Veral wat die jeug betref, het die Voortrekkerbewe-
ging ’n onmisbare diens aan die Afrikaner gelewer. Die standvastigheid waarmee baie van ons lei-
ers op talle terreine die koers hou en die wa deur die drif trek, is deels te danke aan die Christelike 
waardes en kulturele norme wat hulle deelname aan Die Voortrekkers vir hulle op hulle lewenspad 
meegegee het. 

Uiteindelik is die heil van ons land geleë in die vermoë om met geloof en hernuwende denke by ve-
randerede tye en omstandighede te kan aanpas sonder om hierdie waardes en norme prys te gee.

PW Botha tydens die Hou Koers se vyftigste verjaarsdag, Januarie 1988

Oom Vossie

Oord Goudrand

op	29	april	2016	het	bellville	oom	Vossie	hulle	jaarlikse	kommandokamp	te	wemmershoek	gehou.		soos	altyd	was	dit	’n	
onvergeetlike	kamp.		Van	die	spesialisasies	waaraan	gewerk	is	was	onder	andere	kind	van	jesus,	die	kok,	toeka,	Vasbyt	
en	weerkennis.		party	spesialisasies	is	tydens	die	kamp	afgehandel	en	ander	is	gedeeltelik	voltooi.

tydens	die	kamp	het	elke	 lid	ook	 ’n	voetafdruk	 in	klei	gemaak	wat	hulle	kan	bêre	om	hulle	altyd	te	 laat	onthou	van	
die	“nuwe	spore”	wat	ons	moet	trap.	daar	is	ook	uitbeeldings	van	die	85-fees	in	die	veld	gemaak	met	dennebolle	en	
dennenaalde.

oord	Goudrand	het	die	85ste	bestaansjaar	van	die	
Voortrekkers	gevier	met	’n	kuier	en	dienslewering.	
die	Verkennerkuier	wat	saamval	met	die	oord	se	
Voorslagafronding	was	’n	lekker	partytjie	met	dans	
en	balonne!	die	graad	7’s,	Verkenners	en	offisiere	
het	 ook	 ten	 bate	 van	 tutela	 ou	 klere,	 komberse	
en	 speelgoed	 ingesamel.	 watter	 beter	 manier	
as	 dienslewering	 is	 daar,	 om	die	 Voortrekkers	 se	
verjaarsdag	te	vier.	op	die	foto	is	die	Voortrekkers	
saam	met	belinda	Grobler	van	tutela.
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Ek was lid van Die Voortrekkers nog voor ek op skool was. In graad 1 was ek ’n penkop. Teen die tyd 
wat ek in matriek was, was ek die leier van Die Voortrekkers in my skool. Ons het ons bestaansreg 
nie geregverdig op grond van die gebreke van ander bevolkingsgroepe nie. As kind en jongmens het ek 
geleer dat Die Voortrekkers dit wat edel uit ons geskiedenis was, gebruik as rigsnoer vir ons toekoms-
bepaling. Ons het nie gehaat nie, ons het ons land liefgehad en ons het aan andere gegun wat wat 
hulle toekom. Ons het nie geglo dat ons onsself moet handhaaf deur op andere neer te sien nie. Die 
boodskap was duidelik: behoud van die eie is slegs moontlik deur prestasie van die eie. Daar is geen 
manier waarop ons onsself kan handhaaf anders as deur ons eie inherente vermoë om dit wat ons 
hoog ag, voorop te stel en by wyse van prestasie te anker en te bevestig.

Minister Pik Botha, 1988

Oord Kaapstad

Oord Outeniqua

oord	 kaapstad	 het	 jeugdag	 gevier	 en	 sommer	 as	
deel	van	hulle	gemeenskapsprojek	by	’n	plaasskool	
warm	komberse,	kussings	en	verskeie	ander	items	
uitgedeel.	dit	was	vir	almal	’n	ongelooflike	ervaring	
om	vir	die	jeug	van	die	toekoms	iets	te	kon	beteken.

oord	outeniqua	se	pV-kandidate	by	die	afrondingskamp	
se	dinee.	

Voortrekkers	 tydens	 hulle	 eerste	 kamp	 in	 daleen	
matthee	se	knysnabos.
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Doornkloof is ’n geskenk van die Here. Soos die sonstraal beeld is van die son, so is Doornkloof 
simbool van die Here se voorsienigheid aan ons. 

As storms van rassestryd en identiteitsoeke nog voortduur, moet Doornkloof die huistoekomplek 
vir die Afrikanerseun en -dogter wees waar hul hulself kan vind. 

As die aarde swik onder die aanslag van besoedeling deur die mens, moet Doornkloof die stukkie 
egtheid wees waar jy aan kan raak om te onthou hoe alles eintlik moet wees.

Johan van der Walt tydens die 50 jaar fees van Doornkloof, 1989

Oord Panorama

Parys

delwers	se	tentedorp	word	ervaar.

parys	Voortrekkers	trap	in	2016	inderdaad	nuwe	spore!	en	party	van	hulle	is	modderspore,	soos	wat	gebeur	het	tydens	
die	GGn!	

immigrante	smul	heerlik	aan	hulle	duitse	kos.
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Parys

Robertson

Sasolburg

parys	het	ook	vanjaar	deelgeneem	aan	die	parys	parkrun,	
al	 langs	 ons	 pragtige	 rivier.	 die	 fikses	 en	 flukses	 het	
die	 afstand	 sommer	 voor	 die	 dou	 van	 die	 gras	 af	 was,	
kafgedraf.	 ander	 het	 die	 vroeëmôre	 stap	 baie	 geniet!	
oupas	en	oumas	het	sommer	ook	deelgeneem.

met	 ondersteuning	 van	 ol	 jan	 nel	 en	 aGl	 bemarking	
johan	minnie,	 het	 die	 Voortrekkers	 hierdie	 jaar	 herleef	
op	 robertson	 en	 weggespring	 met	 verskeie	 aktiwiteite	
om	 lede	 te	 betrek	 by	 die	 jeugorganisasie.	 ’n	 prettige	
vrugtefees,	oesdag-uitstappie,	stokbroodbraai,	kolwyntjie-
projek	en	kookdag	het	onder	meer	gesorg	vir	’n	feestelike	
luim	reg	deur	die	jaar.	Gedurende	die	85-jaar	fees	by	die	
taalmonument	is	ons	eerste	drie	lede	formeel	ingelyf	en	
ons	verwag	nog	vele	meer.	robertson	hou	koers!

sasolburg	 Voortrekkers	 het	 ’n	 besoek	 aan	 Vaaldam	
gebring	op	27	april.	ons	het	fisies	oor	die	damwal	gestap	
en	die	gids	het	ons	drie	verdiepings	afgeneem	in	die	wal.	
’n	onvergeetlike	ondervinding.

Doornkloof, jy het van my mens gemaak. Jy het my help groei en jy het my geleer om te klim tot my 
droom verwesenlik word. Ek het aan jou vasgegroei soos die mos op die klippe in die spruit. 

Corrie Scheepers, 1989 tydens Doornkloof 50-fees



109

Sesmylspruit

Suiderkruis

die	 luiperds	 (Gr	 10)	 se	 voorstelling	 van	 die	 “oor	 die	
berg”-trek	vroeër	hierdie	 jaar	 in	die	“Vt	85	 jaar	spore”-
kategorie.

Foto’s	 geneem	 ter	 viering	 van	 die	 Voortrekkers	 se	 verjaarsdagvieringe.	 	 elke	 kind	 het	 ’n	 boodskappie	 van	 hoe	 hul	
voetspore	gaan	nalaat	aan	die	ballon	vasgemaak	en	daarna	vrygelaat.

ons	was	verras		deur	’n	spesiale	eregas	–	niemand	anders	
as	jak	de	priester	nie	–	wat	darem	gou	kon	glimlag	vir	’n	
fotosessie	saam	met	die	eekhoring-span!

Hoop is om te doen. 

Miems Swanepoel tydens die 1989-kongres na haar herverkiesing as onderhoofleidster
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Tant Tibbie Visser

Touleier

tant	tibbie	Visser-kommando	het	’n	85	jaar	feespartytjie	
gehad	 op	 17	mei.	 die	 pd’s	 het	 kolwyntjies	 versier	met	
rooi,	wit	en	blou	versiersuiker.	’n	Voortrekkervlag	is	gepak	
met	die	 lekker	kolwyntjies	wat	die	kinders	gesmeer	het.	
die	kinders	het	dit	baie	geniet.

ons	boodskap	vir	die	85	jaar-feesviering		is:

Voortrekkers	 is	vir	ons	soos	asemhaling.	ons	 leer	al	hoe	
meer	hoe	wonderlik	God	ons	en	die	natuur	geskape	het	
en	 dat	 ons	 hom	 elke	 sekonde	 nodig	 het.	 dan	 kan	 ons	
ook	dankie	sê	vir	die	Voortrekkers	wat	ons	 leer	van	ons	
afrikaans	menswees	en	om	ons	kultuur	te	behou	en	nie	
laat	uitsterf	nie.	baie	dankie,	Voortrekkers,	vir	julle	85	jaar	
van	Geloof,	hoop	en	liefde.	

met	ons	kommandokamp	het	die	groep	uitbeweeg	om	in	die	berg	te	gaan	stap	vir	die	dag.	hulle	het	dit	baie	geniet.	die	
kommandokamp	was	gebaseer	op	die	idee	van	spore	–	loop	in	die	berg	en	ervaar	die	natuur	om	jou	saam	met	ander	van	
jou	groep.		los	ook	net	spore	om	sodoende	jou	impak	op	die	natuur	om	jou	te	beperk.

Ek vestig u aandag op die doelstelling van ons beweging:

Nie gewoon die oordrag van kultuur nie, maar die uitbou daarvan, nie gewoon die verankering in die 
verlede nie, maar die bou van ’n toekoms op dit wat goed en mooi is. Jong Afrikanerleiers wat weet 
waar hulle vandaan kom en daarom ook die koers vorentoe ken. Dit lê in die aard van die Voortrek-
kerbeweging dat die toerusting en opleiding wat hy gee, die opvoedingsproses  wat hom in sy span-
byeenkomste en kampe voltrek word, ’n proses is wat jong leiers toerus om staande te bly en hulle 
identiteit te behou afgesien van die politieke onwikkelinge in die land.

Prof. Bart Oberholzer tydens openingsrede van die 1989-kongres
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Vader Visser

Vorentoe

die	 jaarlikse	 kommandokamp	 vir	 Graad	 4–7	 is	 altyd	 ’n	
hoogtepunt.	hier	leer	ons	meer	van	die	natuur	by	amanzi.

die	kommando	het	“cupcakes”	gemaak	om	die	verjaarsdag	te	vier.

die	Graad	3-spanne	het	gaan	spoorsny	op	naval	hill.		 Godsdiens	in	die	ope	lug.

die	 Graad	 6-spanne	 gaan	 besoek	 die	 olea	
kankersorgsentrum	 in	 bloemfontein	 en	 oorhandig	
nie-bederfbare	 produkte	 as	 deel	 van	 die	 mara	 theron	
Gemeenskapsprojek.

Die Voortrekkersaak is ’n geloofsdaad. ’n Verkiesing tot Voortrekkerleier is ’n roeping tot diens. 

IJ Lessing, 1989, by sy verkiesing as Hoofsekretaris
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Die Voortrekkers is nie bloot ’n klub waarby enige persoon hom sal tuisvoel nie. Ons is ’n kultuurbe-
weging wat die belange van ’n bepaalde groep, naamlik die Afrikanervolk, op die hart dra. Deelname  
sal afhang van die persoon se opregte bedoeling  om hom met die Afrikaner te vereenselwig  en die 
aanvaarding deur die Afrikaner. 

Johan van der Walt, Mei 1992

Welkom

Weltevreden

welkom	 Volkskool	 se	 Voortrekkerkommando	 het	 op	 26	
julie	2016	die	Voortrekkers	se	85ste	bestaansjaar	gevier.	
almal	 het	 dit	 vreeslik	 geniet	 om	die	 feesgeleentheid	 te	
kon	vier,	wat	ŉ	voorreg	om	ŉ	Voortrekker	 te	kan	wees!	
ons	het	saam	heerlik	gesmul	aan	die	Voortrekkerkoek	en	
het	saam	die	dag	verder	geniet.		

weltevrede	Voortrekkers	het	die	tweede	kwartaal	afgesluit	met	’n	Gemeenskapsprojek	–	“ons	trap	nuwe	winterspore”	
–	waar	tweedehandse	skoene	ingesamel	en	verpak	is	in	bruin	papiersakkies	saam	met	’n	koeldrank,	skyfies	en	lekkers.	
die	kinders	het	die	pakkies	versier	deur	hulle	eie	voetspoor	daarop	af	te	trek	en	daarna	verder	te	versier	met	plakkers	en	
boodskappies	vir	die	ontvanger	van	die	pakkie	met	skoene.	dit	is	versprei	aan	die	minderbevoorregte	gemeenskap	van	
emtonjeni	in	honeydew,	wat	warm	voete	kon	hê	die	winter.
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Ons moet jeuggerig dink en bly. Vyftien jaar gelede  het daar vir my ’n keerpunt gekom toe ek deur 
die wagte wakker gemaak is omdat ’n maagepidemie in die kamp uitgebreek het. Ons het tot ligdag 
badkamers geskrop en ek het myself afgevra of dit die pad is wat die Afrikanerseun en -dogter moet 
loop? Was primitiewe geriewe en outydse standaarde ons voorland, of moes ons byderwets en gereed 
wees vir die ruimte-eeu? 

Johan van der Walt, 1994 

Dankie is ’n woordjie 
WAT ONS OPREg bEDOEl
tydens	elke	fees	het	die	Voortrekkers	dankie	gesê	aan	enkele	gemeenskapsleiers	en	Voortrekkervriende	vir	hulle	
ondersteuning.	

Noord-Kaap

penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	mnr.	riaan	van	rooyen	(bestuurder	van	Clover	kimberley)
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	Charles	hall
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	koos	pieters	(rocco	knobel	kommando)

Namibië

penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gemeenskap	–	nico	kotze
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	Cea	naylor
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	Frederik	(Frikkie)	louw
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	andré	ross

Wes-Kaap

penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	die	hanekom-familie
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	dr.	Carel	stander
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gebied	–	prof.	matilda	buren

Vegkop

toekenning	vir	uitstaande	jeugdiens:	brons	–	Qaurta	pretorius
toekenning	vir	uitstaande	jeugdiens:	brons	–	lenord	le	hanie

Bloemfontein

penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gemeenskap	–	prof.	barry	Very
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gemeenskap	–	ds.	retief	botha
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gemeenskap	–	mnr.	johan	van	Zyl

Transvaal

penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gemeenskap	–	ZZ2
penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gemeenskap	–	uitkyk	slaghuis

Oos-Kaap

penning	vir	uitstaande	jeugdiens:	Gemeenskap	–	pierre	hauman
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Ons wil ons
harte vir jou wys

Herman van  Zyl Alex van Rooyen
J’Dene Riekert Alex van Rooyen
Jan-Hendrik Britz Arbeidsvreugde
Zeanca Nel Arbeidsvreugde
Grace Gower Biddulphsberg
Hilary de Klerk Biddulphsberg
Isabel Jardim Biddulphsberg
Wally Hepton Biddulphsberg
Charl Coetzee Brandkop
Janel Havinga Brandkop
Nicolette Coertzen Brandkop
Welmari Volschenk Brandkop
Wernie Visser Brandkop
Juan-Pierre Nel C.de Wet Verkenners
Bernardt Geldenhuys Ceres
Dewald van Eck Despatch
Rian Sean Lizamore Despatch
Jarrod Ferreira Die Kruin
Juandré van Aardt Die Kruin
Leandré Steenberg Die Kruin

Melissa Nel Die Kruin
Barend Steenkamp Dirkie Uys
Cecile Kruger Dirkie Uys
Dean Hugo Dirkie Uys
Eduard Stoffberg Dirkie Uys
Elsje Taljaard Dirkie Uys
Gerhard Erasmus Dirkie Uys
Gerrit Philip Coetzer Dirkie Uys
Nicola Strydom Dirkie Uys
PW du Plessis Dirkie Uys
Rudolph Strydom Dirkie Uys
Tanri de Witt Dirkie Uys
William Bence Dirkie Uys
Jolene Breedt Doornkraal
Michelle Janse van Rensburg Doornkraal
Daniël Hanekom Garsvallei
Herman Erasmus Garsvallei
Jessica Bergh Garsvallei
Stefan Alberts Garsvallei
Charl Roux George

Cara Pawson Goudveld
Chris van Rensburg Goudveld
Christine de Jager Goudveld
Emile van der Linde Goudveld
Esmarie Henning Goudveld
Filip Myburgh Goudveld
Nadine Bester Goudveld
Sanja Delport Goudveld
Suné Delport Goudveld
Paula van der Merwe Guldenskat
Albert de Wet Harrismith
Marise van Wyk Hartbeespoort
Elchristi de Wit Heilbron
Johanné Scheepers Heilbron
Juanté Cloete Heilbron
MJ Rothman Heilbron
Tommy Watson Heilbron
Willie Matthee Heilbron
Carla Jacobs Hoogland
Koos Muller Johan Blignault
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Magiel Nicolaas van der Merwe Kathu
Herman du Preez Koersvas
Rayno Hattingh Koersvas
Stefan de Beer Koersvas
Jeanine Steyn Kosie Alberts 
Coetzee Kapp Kraggakamma
Ian Arpin Kraggakamma
Anri Kasselman Kroon
Christi Louw Kroon
Linda Grobbelaar Kroon
Nadine Oelofse Kroon
Riaan Knoetze Kroon
Suzanne Lombard Kroon
Elize Venter Kruinsig
Ly-Mari Marais Laeveld
Martin Douglas Laeveld
Maryke Steynvaart Laeveld
Mimi-Mari van Wyk Laeveld
Ghyon de Kock Magalieskruin
Martionette Booyse Magalieskruin
Ashley Lauren Flores Bartoli Oom Vossie
Dylan Manfred Malan Oom Vossie
Frans Nicolaas Smit Oom Vossie
Gert Rutger Van Lill Oom Vossie
Lauren Huskisson Oom Vossie
Aneke Coetzer Oos-Londen
Daniel Conradie Oos-Londen
Monique Vosloo Oos-Londen
Hendrik Johannes Visser Paarl
Franco Sadie Parys
Tiaan Broodryk Parys
Lelanie Steyn Petrus van Wyk 
Desere van der Merwe Piet Geyer
Erika Benadé Piet Geyer
Janco Oosthuizen Piet Geyer
Dané Joubert Polsslag
Germari Bos Polsslag
Jaques Lötter Polsslag
Marie Snyman Polsslag
Mariëtte Smith Polsslag
Zander Riekert Noome Polsslag
Ané Bekker Pres. M.T. Steyn
Gracia Booyens Pres. M.T. Steyn
Christo van Staden Riebeeckstad
Francois van Zyl Riebeeckstad
Antoinette de Vries Rietvallei
Carmen Joubert Rietvallei
Jan Greyling Rietvallei
Janine Potgieter Rietvallei
Jeanine Roux Rietvallei
Marizaan Kleynhans Rietvallei

Miné de Vries Rietvallei
Tiaan Muller Rietvallei
Anika Oosthuizen Riversdal
Benedict Cronje Riversdal
Celine Geldenhuys Riversdal
Chantel van Deventer Riversdal
Chris de Wit Riversdal
Marse Calitz Riversdal
Sanja Steenekamp Riversdal
Abraham Petrus Johannes Cronje Rocco Knobel
Carlo Visser Rocco Knobel
Catharina Elizabeth van der Merwe Rocco Knobel
Michael Juan du Plessis Rocco Knobel
Andries Miller Rooihuiskraal
Dailin Botha Rooihuiskraal
Hendri Botes Rooihuiskraal
Elmarie van der Merwe Schuinshoogte
Jan-Hendrik Visagie Schuinshoogte
Jean van der Linde Schuinshoogte
Ansophi Madsen-Leibold Somerset-Wes
Eugene Donovan Varley Somerset-Wes
Daniel Johannes van Zyl Stellenbosch
Johan Cillie Stellenbosch
Lydia Randewijk Stellenbosch
Monique Kruger Stellenbosch
Wilna Pieterse Stellenbosch
Anjosene du Plessis Strand
Beancia Abigale Hittler Strand
Calvin Casper Kruger Strand
Ewane Quintin Kruger Strand
Mari Coetzee Strand
Marko Miko Willemse Strand
Armand Loggenberg Suiderkruis
Clarissa Meyer Suiderkruis
Corneli Coetzee Suiderkruis
Frederick Eek Suiderkruis
Jean-Pierre Strydom Suiderkruis
Liza-Mari Scheepers Suiderkruis
Louis Naudé Suiderkruis
Marnus Nel Suiderkruis
Ryno Smith Suiderkruis
Wiehan Reyneke Suidpunt
Hendrik Willem Theron Swartland
Wian Treurnicht Swartland
Wouter Bester Swartland
Carla Eksteen Swellendam
Johan Alberts Swellendam
Julia Barnard Swellendam
Lize le Roux Swellendam
Stephanie Eksteen Swellendam
Abraham Ryke Totius

Alberto Casaleggio Totius
Bartho Coetzer Totius
Charné van der Merwe Totius
Marlize le Roux Totius
Christopher van der Westhuizen Unika
Kale Neethling Unika
Marco van Staden Unika
Marlou Botha Unika
Monique de Witt Unika
Quintin Alan Strydom Unika
Reuben Kruger Unika
Suzanne van de Venter Unika
Cecile Bester Vader Kestell   
 Verkenners
Jacobus Nigrini Valsrivier
Andries van Ryneveld Voor-die-Berg
Clarissa Botha Voor-die-Berg
Corien Rossouw Voor-die-Berg
Eduann Potgieter Voor-die-Berg
Hanno Smith Voor-die-Berg
Karla Saayman Voor-die-Berg
Monique Hendrikz Voor-die-Berg
Surien Venter Voor-die-Berg
Biance Welthagen Voorslag
Erika van der Merwe Voorslag
Hein Koen Voorslag
Janke Hurter Voorslag
Lienke Botha Voorslag
Nadia Jansen v Rensburg Voorslag
Pieter Niemand Voorslag
Theana Jacobs Voorslag
Willem de Kock Voorslag
Carolien de Klerk Vryburg
Deon Besselaar Vryburg
Genene Strauss Vryburg
Francesca Visage Wamakers
Theon Theron Wamakers
Ursula Voigt Wamakers
Jan-Jac Grobler Welkom Gimnasium
Carmia Botma Wenhoogte
Christine Dreyer Werk en Wen
Corli Bekker Werk en Wen
Gideon du Plessis Werk en Wen
Hennis Kleingeld Werk en Wen
Johndé Victor Werk en Wen
Wesley Schutte Werk en Wen
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Ons is diensbaar 
hIER EN IN ElKE hUIS

Kontakbesonderhede: hoofbestuur

hooFkantoor

mev.	sinta	robbertse	–	tel:	012	329	6011	–	Faks:	086	613	9913	–	
e-pos:	hkvoort@iafrica.com
webadres:	www.voortrekkers.co.za
boekhoudster:	mev.	hester	oberholzer	–	tel/Faks:	012	329	9602	–	
e-pos:	hester@iafrica.com

hooFdaGbestuur

hoofleier	danie	langner	–	sel:	084	257	9164	–	e-pos:	danielanger@
fak.org.za
ahl	[admin]	willie	engelbrecht	–	sel:	082	728	1489	–	e-pos:	
willie7@iburst.co.za
ahl	[Finansies]	mauritz	meiring	–	sel:	082	450	5394	–	e-pos:	mm@
mmeiring.co.za
ahl	[Volwasse	sake]	karin	stoffberg	–	sel:	082	789	6002	–	e-pos:	
karin.stoffberg1@gmail.com
ahl	[Verkenners]	Chris	human	–	sel:	082	305	3846	–	e-pos:	chris@
gariepkunstefees.co.za
ahl	[penkoppe	en	drawwertjies]	magda	wentzel	–	sel:	083	680	
7185	–	e-pos:	mwentzel@crocuta.co.za

GebiedsdaGbestuur	–	kaapland

Gebiedsleier	jan	palm	–	sel:	082	573	
0050	–	e-pos:	janpalm@jpce.co.za
aGl	[admin]	juanine	kok	–	sel:	082	490	
8666	–	e-pos:	juaninek@fairfieldtours.com
aGl	[Finansies]	[pl	wes-kaap]	Constantine	Varley	–	sel:	
083	445	1165	–	e-pos:	varley@synfin.co.za
aGl	[bemarking]	johan	minnie	–	sel:	084	220	
0074	–	e-pos:	johan.minnie@aurecongroup.com
aGl	[Volwasse	sake]	riana	breytenbach	–	sel:	084	517	
6319	–	e-pos:	amsbreytenbach@gmail.com
aGl	[Verkenners]	Charon	streit	–	sel:	082	374	
6743	–	e-pos:	charon@telkomsa.net
aGl	[penkoppe	en	drawwertjies]	elizma	smith	–	sel:	082	
629	6415	–	e-pos:	elizma@adept.co.za
Gebiedskantoor:	mev.	hesti	meyer	–	tel:	086	122	
3423	–	Faks:	086	653	8878	–	e-pos:	kplvoort@iafrica.com
webadres:	http://kaapland.voortrekkers.org.za

GebiedsdaGbestuur	–	namibië

Gebiedsleier	(wnd.)	jan	du	plessis	–	sel:	+264	813	594	201	–	e-pos:	
jan.duplessis@ymail.com
aGl	[admin]	hanli	jacobs	–	sel:	+264	812	498	466	–	e-pos:	
swhkvoort@gmail.com
aGl	[Finansies]	tania	maritz	–	sel:	+264	817	307	595	–	e-pos:	
tania.namibia@gmail.com

aGl	[Finansies]	schalk	jordaan	–	sel:	+264	811	292	887	–	
e-pos:	schalk@namibnet.com
aGl	[Verkenners]	mildred	van	wyk	–	sel:	+264	812	558	373	–	e-pos:	
adventdest@iway.na
aGl	[penkoppe	en	drawwertjies]	marie	louw	–	sel:	+264	813	085	
100	–	e-pos:	marielouw@gmail.com
Gebiedskantoor:	e-pos:	swhkvoort@gmail.com
webadres:	http://netwerk-plek.org/voortrekkers

GebiedsdaGbestuur	–	transVaal

Gebiedsleier	johan	laubscher	–	sel:	082	454	
0583	–	e-pos:	johanla@absa.co.za
aGl	[admin]	elsa	schnetler	–	sel:	082	707	
2010	–	e-pos:	elsies1@afrihost.co.za
aGl	[Finansies]	niel	basson	–	sel:	083	448	3816	–	
e-pos:	radius1@mweb.co.za
aGl	[bemarking]	Freek	eek	–	sel:	083	302	
5898	–	e-pos:	eekf@ieee.org
aGl	[Volwasse	sake]	Zandra	machin	–	sel:	082	775	
1944	–	e-pos:	zandra@voortrekkers.org.za
aGl	[Verkenners]	nicolette	koukeas	–	sel:	082	921	
5955	–	e-pos:	nikkik@iburst.co.za
aGl	[penkoppe	en	drawwertjies]	anine	
wheeler	–	sel:	084	767	4608	–	e-pos:	anine.wheeler@
sabs.co.za
Gebiedskantoor:	mev.	Gerda	theron	–	tel:	012	430	
3914	–	Faks:	086	613	9934	–	e-pos:	transvaal@
voortrekkers.org.za
webadres:	http://transvaal.voortrekkers.org.za

GebiedsdaGbestuur	–	Vrystaat

Gebiedsleier	samuel	brayshaw	–	sel:	084	603	3853	–	e-pos:	
sambray@skysat.co.za

aGl	[admin]	Chantél	tomas	–	sel:	083	391	8667	–	e-pos:	
chanteltomas@yahoo.com
aGl	[Finansies]	Cornel	Zandberg	–	sel:	082	562	8567	–	e-pos:	
zancor@webmail.co.za
aGl	[bemarking]	maralda	meyer	–	sel:	084	653	3850	–	e-pos:	
meyermaralda@gmail.com
aGl	[Volwasse	sake]	dawn	rall	–	sel:	072	254	9891	–	e-pos:	
dawnrall@telkomsa.net
aGl	[Verkenners]	Corlia	botha	–	sel:	082	550	2071	–	e-pos:	
corliab45@gmail.com
aGl	[penkoppe	en	drawwertjies]	rensché	van	wyk	–	sel:	082	780	
3679	–	e-pos:	rensche.vanwyk@mediclinic.co.za
Gebiedskantoor:	mev.	lynette	nortier	–	sel:	072	651	0394	–	Faks:	
086	613	9936	–	e-pos:	vrystaat@voortrekkers.org.za
webadres:	http://sites.google.com/site/dievoortrekkersvrystaat
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nasionale	staatmakerraad

Voorsitter:	werner	beineke	–	sel:	071	105	3705	–	e-pos:	
nasionaal@staatmakers.co.za
Zandria	jordaan	–	sel:	083	279	3974	–	e-pos:	nasionaal@
staatmakers.co.za

Voortrekkerdepot

bestuurderes:	mev.	annatjie	wood	–	tel:	012	329	0198/99	–	Faks:	
012	329	0200	of	086	613	9907	–	e-pos:	vtdepot@iafrica.com

Plaaslike Voortrekkers

KAAPLAND

OORD GARIEP (Noord-Kaap)

ol	koos	pieters	–	sel:	082	308	1701	–	e-pos:	hoffepark@
telkomsa.net

Rocco Knobel (Kimberley)

kl	dave	simmons	–	sel:	082	446	9932	–	e-pos:	d.simmons@
vodamail.co.za

akl	[admin]	Freda	keyser	–	 	sel:	084	383	9205	–	e-pos:	
rocco.knobel@gmail.com

Guldenskat (Hartswater)

kl	 annette	 Venter	 –	 	 sel:	 084	 400	 3101	 –	 e-pos:	
annetteventer@live.co.za

OORD KALAHARI (Noord-Kaap)

ol	johan	teessen	–	sel:	082	443	1617	–	e-pos:	admin@
bsarek.co.za

aol	[admin]	santie	van	der	merwe	–	sel:	083	485	5611	–	
e-pos:	santievdm@kat.ncrfet.co.za

Kathu (Kathu)

kl	 steven	 botha	 –	 sel:	 072	 511	 1820	 –	 e-pos:	 steven.
botha@angloamerican.com	

akl	 [admin]	 isabel	 botha	 –	 sel:	 072	 038	 3776	 –	 e-pos:	
isabel.botha1@angloamerican.com

Olyvenhoutsdrift (Upington)

kl	johan	teessen	–		sel:	082	443	1617	–	e-pos:	teessenj1@
telkomsa.net

akl	[admin]	susan	huxham	–	sel:	082	773	1911	–	e-pos:	
huxhams@lantic.net

Vryburg (Vryburg)

kl	elaine	strauss	–		sel:	082	850	0738	–	e-pos:	elstrauss@
justice.gov.za

akl	[admin]	marietjie	opperman	–	sel:	082	563	5494	–	
e-pos:	mopperman@justice.gov.za

OORD HANEKAM (Oos-Kaap)

ol	 riana	 breytenbach	 –	 	 sel:	 084	 517	 6319	 –	 e-pos:	
amsbreytenbach@gmail.com

aol	 [admin]	hanelise	 du	 plessis	 –	 sel:	 082	 814	 2392	 –	
e-pos:	hanelise.d@bayradiology.co.za

Despatch (Despatch)

kl	johan	hugo	–	sel:	083	233	3176	–	e-pos:	johan.hugo@
nmmu.ac.za

akl	 [admin]	 sonja	 barry	 –	 sel:	 083	 780	 4315	 –	 e-pos:	
1sonja2barry@gmail.com

Gamtoosvallei  (Patensie)
kl	johan	kritzinger	–	sel:	082	494	0250
akl	 [admin]	anmagreth	 van	der	merwe	–	 sel:	 072	 434	
1255
Kraggakamma (Port Elizabeth)
kl	 karen	 hauman	 –	 sel:	 084	 620	 7323	 –	 e-pos:	
haumankaren7@gmail.com
akl	 [admin]	 Corrie	 nieuwoudt	 –	 sel:	 082	 657	 2326	 –	
e-pos:	nieuwoudtf@telkomsa.net
Patensie (Patensie)
kl	johan	kritzinger	–	sel:	082	494	0250
akl	 [admin]	anmagreth	 van	der	merwe	–	 sel:	 072	 434	
1255
Ruiterwag (Port Elizabeth)
kl	ilse-marie	Ferreira	–	sel:	082	321	1886	–	e-pos:	ilse@
lvraccount.co.za
akl	 [admin]	 louise	botha	–	 sel:	 072	226	2526	–	e-pos:	
verkenner@telkomsa.net
Sirius Staatmakers (Despatch)
Gl	 robert	 Griebenow –	 sel:	 082	 498	 5182	 –	 e-pos:	
griebenowrobert@gmail.com
Uitenhage (Uitenhage)
kl	 renaldo	 oelofse	 –	 sel:	 079	 247	 7089	 –	 e-pos:	
ronaldooelofse@hotmail.com	
akl	[admin]	rene	barnardo	–		sel:	073	119	1004	–	e-pos:	
renebarnardo@gmail.com
OORD GRENS  (Oos-Kaap)
ol	susan	mulder	–		sel:	082	921	4861	–		e-pos:	susan@
gbggroup.co.za
aol	lizaan	burger	–	sel:	084	036	0209	–	e-pos:	diklizzy@
gmail.com
Oos-Londen (Oos-Londen)
kl	willem	petzer	–		sel:	083	236	2826	–	e-pos:	wilpet99@
mweb.co.za
akl	 [admin]	 sanet	Vosloo	–	sel:	 083	651	3571	–	e-pos:	
sanetsvosloo@gmail.com
Somerset-Oos (Somerset-Oos)
kl	lizaan	burger	–		sel:	084	036	0209	–	e-pos:	diklizzy@
gmail.coma
akl	 [admin]	 hanelise	 du	 plessis	 –	 sel:	 082	 814	 2392	 –	
e-pos:	hanelise.d@bayradiology.co.za
OORD KAAPSTAD (Wes-Kaap)
ol	 izak	hattingh	–	sel:	078	302	9052	–	e-pos:	 ihattingh.
vt@gmail.com
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aol	 [admin]	mirinda	 ellis	 –	 sel:	 084	 410	5297	 –	 e-pos:	
taxmgr@nexiasa.com

President (Vrijzee)

kl	dirk	Visser	–	sel:	082	927	9709	–	e-pos:	dirk.suzette@
gmail.com

akl	[admin]	suzette	Visser	–	sel:	082	921	8426	–	e-pos:	
dirk.suzette@gmail.com

Kanonkop (Brackenfell)

kl	 pieter	 bezuidenhout	 –	 	 sel:	 081	 354	 2519	 –	 e-pos:	
bezuidp@telkom.co.za

akl	[admin]	hannalene	swart	–	sel:	084	433	6309	–	e-pos:	
hannalene.swart@sanlam.co.za

Kraaifontein (Kraaifontein)

kl	nicolene	de	witt	–	sel:	082	892	4848	–	e-pos:	nicolene@
limecoal.co.za

akl	[admin]	nicolene	de	witt	–	sel:	082	892	4848	–	e-pos:	
nicolene@limecoal.co.za

Oom Vossie (Bellville)

kl	 izak	hattingh	–	 	sel	078	302	9052	–	e-pos:	 ihattingh.
vt@gmail.com

akl	[admin]	martinette	smit	–		sel:	083	541	3680	–	e-pos:	
ovvoortrekkers@gmail.com

Doordekraal (Tygervallei)

kl	 johan	 nel	 –	 sel:	 079	 269	 3456	 –	 e-pos:	
doordekraalvoortrekkers@gmail.com

akl	 [admin]	maryna	 steenkamp	–	 sel:	 072	 123	 1183	 –	
e-pos:	marynasteenkamp7@hotmail.com

Tierkop (Parow)

kl	elizma	smith	–	 sel:	 082	629	6415	–	e-pos:	 	 elizma@
adept.co.za			tierkopvoortrekkers@gmail.com

akl	 [admin]	 juanine	 kok	 –	 sel:	 082	 490	 8666	 –	 e-pos:		
juaninek@fairfieldtours.com

De Kuilen (Kuilsrivier)

kl	 Chris	 richter	 –	 	 sel:	 073	 396	 6112	 –	 e-pos:	 chrisj.
richter@yahoo.com

akl	 [admin]	anne-mare	richter	–	 	 sel:	 073	396	6112	–	
e-pos:	bokkalina@yahoo.com

OORD BOLAND (Wes-Kaap)

ol	jan	nel	–		sel:	083	455	5299	–	e-pos:	janel@telkomsa.
net

aol	[admin]	susan	malherbe	–	sel:	082	408	7360	–	e-pos:	
sswoodcreations@gmail.com

Ceres (Ceres)

kl	anton	 erwee	 –	 	 sel:	 082	 828	 7370	 –	 e-pos:	 anton@
source.co.za

akl	[admin]	Gerrit	bezuidenhout	–	sel:	082	785	5857	–	
e-pos:	ceres.voortrekkers@outlook.com

Paarl (Paarl)

kl	pieter	scheepers	–	sel:	073	396	8035	–	e-pos:	hvg10@
lando.co.za

akl	[admin]	erna	scheepers	–	sel:	078	803	3387	–	e-pos:	
escheepe@mf.co.za

Pres. Swart

kl	magda	millen	–	sel:	071	826	2554	–	e-pos:	mmillen@
sars.gov.za	

Robertson

kl	huibrecht	araujo	–	e-pos:	huibrecht@ogf1812.co.za

Swartland (Malmesbury)

kl	sunet	de	jongh	–	sel:	082	877	4789	–	e-pos:	dejonghs@
swartland.org.za

akl	 [admin]	 helene	 nel	 –	 sel:	 083	 455	 5299	 –	 e-pos:	
janel@telkomsa.net

Wamakersvallei (Wellington) 

kl	 pierre	 Voigt	 –	 sel:	 084	 656	 6611	 –	 e-pos:	 pierre@
madmouse.co.za

akl	[admin]	danta	van	Zyl	–	sel:	083	462	7356	–	e-pos:	
buchu@telkomsa.net

Weskus (Vredenburg, Saldanha, Langebaan, Hopefield, 
Velddrift)

kl	 elize	 herbst	 –	 sel:	 082	 332	 3553	 –	 e-pos:	 eherbst@
mussels.co.za

akl	[admin]	Zuanda	botha	–	sel:	082	771	8535	–	e-pos:	
kendo@netactive.co.za

OORD HELDERBERG (Wes-Kaap)

ol	 hannalize	 Varley	 –	 sel:	 083	 445	 2616	 –	 e-pos:	
hannalize@synfin.co.za

aol	[admin]	susan	marais	–	sel:	072	411	7466	–	e-pos:	
helderberg@synfin.co.za

Somerset-Wes (Somerset-Wes)

kl	Quinton	strick	–	sel:	082	877	8247	–	e-pos:	quintin_
strick@yahoo.com

akl	 [admin]	 susan	 marais	 –	 sel:	 0724117466	 –	 e-pos:	
somersetwes@synfin.co.za

Stellenbosch (Stellenbosch)

kl	johann	marais	–	sel:	082	771	1880	–	e-pos:	johann@
johannmarais.co.za

akl	 [admin]	susan	marais	–	sel:	072	411	7466	–	e-pos:	
stellenbosch@synfin.co.za

Stellenbosch Staatmakers (Stellenbosch)

Gl	 lauren	 hauptfleisch	 –	 sel:	 083	 613	 0801	 –	 e-pos:	
laurenhaup@gmail.com

Strand (Strand)

kl	 Christa	 smart	 –	 sel:	 082	 551	 9550	 –	 e-pos:	 christa.
smart@momentum.co.za

akl	 [admin]	susan	marais	–	sel:	072	411	7466	–	e-pos:	
strand@synfin.co.za

Suidpunt (Bredasdorp)

kl	rolene	roux	–	sel:	082	496	7885	–	e-pos:	roleneroux1@
gmail.com

akl	 [admin]	 marelize	 van	 wyk	 –	 sel:	 071	 879	 7806	 –	
e-pos:	vanwyk.marelize@gmail.com

Swellendam (Swellendam)

kl	alet	streicher	–	sel:	082	936	8969	–	e-pos:	andriesalet@
barvallei.co.za

akl	 [admin]	Carinie	 van	der	westhuizen	–	tel:	 072	574	
9679	–	e-pos:	excelsior2000@hotmail.com

Valsbaai Staatmakers (Somerset-Wes)

Gl	 henco	 bezuidenhout	 –	 sel:	 073	 996	 4402	 –	
e-pos:	hencobez18@gmail.com
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OORD OUTENIQUA (Suid-Kaap)

ol	Gerda	stols	–	sel:	083	772	8252	–	e-pos:	gerdastols@
telkomsa.net

aol	 [admin]	 schalk	 van	 Vuuren	 –	 sel:	 083	 628	 7900	 –	
e-pos:	wilmarcor@telkomsa.net

George (George)

kl	lou	du	plessis	–	sel:	083	306	2329	–	e-pos:	louduplessis@
hotmail.com

akl	 [admin]	tanya	Venter	–	 sel:	 082	490	4852	–	e-pos:	
georgevoortrekkers@gmail.com

Riversdal (Riversdal)

kl	tielman	G	roos	–	sel:	083	261	6630	–	e-pos:	roosprok@
isat.co.za

akl	[admin]	jolandi	barnard	–	sel:	076	303	2773	–	e-pos:	
roosprok@isat.co.za

Knysna (Knysna)

kl	 stephan	 lamprechts	 –	 sel:	 083	 456	 6896	 –	 e-pos:	
stephan@venturesolutions.co.za

akl	 [admin]	 Charmaine	 ellman	 –	 sel:	 0614919848	 –	
e-pos:	charmaine.ellman@gmail.com	

STAATMAKERS

Gsl	julia	Varley	–	sel:	083	675	2341	–	e-pos:	julia@varley.
co.za

aGsl	[admin]	jessica	daffue	–	e-pos:	jessicavoortrekkers@
gmail.com

NAMIBIË

Alex van Rooyen (Swakopmund)

kl	mildred	 van	wyk	–	 sel:	 00264	811	281	678	–	 e-pos:	
adventdest@iway.na

akl	 [admin]	yolanda	botha	–	sel:	00264	812	558	373	–	
e-pos:	dcs@iway.na

Boet Bothma (Walvisbaai)

kl	 elmine	mcCarthy	 –	 sel:	 00264	 81	 2370350	 –	 e-pos:	
elmine@indigolearning.co.za		

akl	 [admin]	nadia	 van	 Zyl	 –	 sel:	 00264	 81	 673	 0680	 –	
e-pos:	nadia@consult.com.na			

Gobabis (Gobabis)

kl	marco	bernhardt	 –	 sel:	 00264	811	404	058	–	 e-pos:	
bernhardtm@namwater.com.na

akl	 [admin]	 ella	 rudolph	 –	 sel:	 00264	 812	 693	 515	 –	
e-pos:	rudolphs@iway.na

Kosie Alberts (Tsumeb)

kl	 schalk	 jordaan	 –	 sel:	 00264	 81	 129	 2887	 –	 e-pos:	
schalk@namibnet.com	

akl	 [admin]	deanne	 steyn	–	 sel:	 00264	812	430	440	–	
e-pos:		jsteyn@iway.na

Petrus van Wyk (Otjiwarongo)

kl	 marié	 louw	 –	 sel:	 00264	 813	 085	 100	 –	 e-pos:	
marielouw@gmail.com

akl	[admin]	hettie	oosthuizen	sel:	00264	813	103	633	–	
e-pos:	hoosthuizen@iway.na
Windhoek-Noord (Windhoek)
kl	 rika	 pretorius	 –	 sel:	 +264	 811	 278	 817	 –	 e-pos:	
rikaepos@gmail.com	

Schlengemann (Windhoek)
kl	 alex	maritz	 –	 sel:	 00264	 81	 1285405–	 e-pos:	 alex@
fossilfuel.com.na
akl	[admin]	mari	maritz	–	sel:	00264	81	1279030	–	e-pos:	
marimaritz99@gmail.com
TRANSVAAL
OORD BOSVELD (Noordwes)
ol	marita	 swart	 –	 sel:	 	 082	 471	 0047	 –	 e-pos:	 mcjs@
lantic.net
aol	[admin]	erika	munnik	–	sel:	083	708	4387	–	e-pos:	
erika.munnik@mediclinic.co.za	
Elandsprag (Mooinooi)
kl	 johan	 steenkamp	 –	 sel:	 082	 449	 0204	 –	 e-pos:	
jsteenkamp.htm@gmail.com
akl	[admin]	therina	Crous	-	sel:	078	476	5425	–	e-pos	:	
therinac@atkv.org.za
Hartbeespoort (Hartbeespoort)
kl	adele	 Fourie	 –	 sel:	 083	 261	 8449	 –	 e-pos:	 afourie@
broll.com
akl	[admin]	nolene	van	wyk	–	sel:	083	572	4994	–	e-pos:	
nolenevanwyk@gmail.com
Koersvas (Brits)
kl	 adele	 hattingh	 –	 sel:	 073	 216	 7117	 –	 e-pos:	 adele.
hattingh@lonmin.com
akl	[admin]	lise	van	niekerk	–	sel:	082	885	5299	–	e-pos:	
lise.vanniekerk@lonmin.com
Magalieskruin (Rustenburg)
kl	 blackie	 swart	 –	 sel:	 082	 828	 1377	 –	 e-pos:	
magalieskruin@webmail.co.za
akl	[admin]	karin	Ferreira	–	sel:	083	607	5283	–	e-pos:	
karin.ferreira@angloamerican.com
Langberg Staatmakers 
Gl	ruan	Vermeulen	–	sel:	072	239	3884	
aGl	 [admin]	 karen	 barns	 –	 sel:	 074	 791	 6610	 –	 e-pos:	
langberg@staatmakers.co.za		
OORD GOUDRAND
ol	estelle	erasmus	–	sel:	083	499	5047-	e-pos:	erasmusn@
absamail.co.za
aol	[admin]	marilize	botha	–	sel:	082	859	3605	–	e-pos:	
marilizeb@gmail.com	
Klipfontein
kl	elize	janse	van	rensburg	–	sel:	082	495	2052	–	e-pos:	
elizejvr@hrexpress.co.za	
akl	[admin]	jacqui	Verryne	–	sel:	083	307	8369	–	e-pos:	
admin@klipfontein.org.za
Muldersdrif (Muldersdrif)
kl	 estelle	 strohmenger	 –	 sel:	 084	 300	 2460	 –	 e-pos:	
estelle.strohmenger@gmail.com
akl	 [admin]	 Virgie	 smit	 –	 sel:	 083	 320	 4757	 –	 e-pos:	
virgie.smit@polka.co.za
Unika (Randburg Robindale, Fontainebleau, Boskruin)
kl	 Gerhard	 keyter	 –	 sel:	 082	 856	 0735	 –	 e-pos:	 kl@
unikavories.org.za

akl	 [admin]	 	adele	slazus	–	sel:	082	400	8550	–	e-pos:	
adele.slazus@gmail.com
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akl	[admin]		marietjie	maritz	–	sel:	083	277	0770	–	e-pos:	
mmaritz69@gmail.com	

Weltevrede (Fairland, Weltevredenpark, Roodepoort, 
Northcliff)

kl	 &	 akl	 [admin]	 anna	 herbst	 –	 sel:	 082	 578	 5632	 –	
e-pos:	acherbst@yebo.co.za

Weltevede Staatmakers

Gl	elsje	erasmus	–	sel:	071	877	2933	

aGl	[admin]	julius	landman	–	sel:	082	602	6953	–	e-pos:	
weltevrede@staatmakers.co.za	

OORD LIMPOPO (Limpopo)

ol	(wnd.)	helgard	wentzel	–	sel:	082	823	5060	–	e-pos:	
turksvy@crocuta.co.za

aol	 [admin]	 Corlia	 smit	 –	 sel:	 082	 541	 2991	 –	 e-pos:	
Corlia.smit@exxaro.com

Doornkraal (Polokwane)

kl	helgard	wentzel	–	sel:	082	823	5060	–	e-pos:	tuksvy@
crocuta.co.za

akl	[admin]	magda	wentzel	–	sel:	083	680	7185	–	e-pos:	
mwentzel@crocuta.co.za

Ellisras (Ellisras)

kl	Corlia	smit	–	sel:	082	541	2991	–	e-pos:	Corlia.smit@
exxaro.com

akl	[admin]	riekie	boshoff	–	sel:	072	185	1373	–	e-pos:	
oosbos@vodamail.co.za

Genl Piet Joubert (Louis Trichardt)

kl	rina	eybers	–	sel:	083	929	7730	–	e-pos:	 rinaeybers.
mail@gmail.com

akl	 [admin]	mavis	 Groenewald	 –	 sel:	 076	 971	 2847	 –	
e-pos:	mavisgroen@gmail.com	

Kameeldoring (Potgietersrus)

kl	 Frikkie	 kruger	 –	 sel:	 071	435	3626	–	 e-pos:	 frikkie@
krugies.co.za

akl	[admin]	rozanne	smit	–	sel:	076	408	0259	–	e-pos:	
rozanne.smit@yahoo.com	

Kranskop (Nylstroom)

kl	tjaart	du	plessis	–	sel:	082	655	4765	–	e-pos:	tjaart73@
gmail.com

akl	[admin]	elbie	janse	van	Vuuren	–	sel:	084	764	9484	–	
e-pos:	danie.elbiejansevanvuuren@gmail.com	

Letaba (Tzaneen)

kl	udette	kruger	–	sel:	083	338	7868	–	e-pos:	udettek@
gmail.com

akl	[admin]	richenda	wright	–	sel:	072	376	6838	–	e-pos:	
richendawright@gmail.com	

Waterberg (Vaalwater)

kl	 ds	 johan	 bosman	 –	 sel:	 082	 409	 0185	 –	 e-pos:	
bosmanjnr@absamail.co.za	

akl	[admin]	karien	poortier	–	sel:	082	468	1185	–	e-pos:	
waterbergkommando@gmail.com

OORD MONUMENT (Centurion)

ol	philip	 de	kock	–	 sel:	 082	657	3300	–	 e-pos:	 pwdk@
absamail.co.za
aol	[admin]	willem	scholtz	–	sel:	082	823	9446	–	e-pos:	
willem.scholtz@telkomsa.net	

Midstream (Midstream)
kl	eric	brand	–	sel:	082	468	8188	–	e-pos:	kl.midstream.
voortrekkers@gmail.com	
akl	 [admin]	 elmarie	 ackerman	 –	 sel:	 082	 614	 5443	 –	
e-pos:	elmaries@gmail.com
Polsslag (Lyttelton, Doornkloof)
kl	piet	lötter	–	sel:	082	374	7274	–	e-pos:	kommandoleier@
polsslag.co.za			
akl	[admin]	joan	seyffert	–		sel:	084	581	8205	–	e-pos:	
administrasie@polsslag.co.za		
Rooihuiskraal (The Reeds, Rooihuiskraal)
kl	burnie	nawn	–	sel:	072	134	5352	–	e-pos:	 jbnawn@
hotmail.com
Sesmylspruit (Hennopspark, Zwartkops, Wierdapark)
kl	phillip	de	kock	–	sel:	 082	657	3300	–	e-pos:	pwdk@
absamail.co.za
akl	 [admin]	 jaconette	 de	 kock	 –	 sel:	 083	 376	 7149	 –	
e-pos:	smsvt.a@gmail.com
Sytze Wierda (Wierdapark, Eldoraigne, Valhalla)
kl	jaco	havenga	–	sel:	082	574	0306	–	e-pos:	jacohavenga@
imaginet.co.za
akl	[admin]	Candace	kotze	–	sel:	082	563	2181	–	e-pos:	
sytzewierda.vtks@gmail.com	
OORD MOOIRIVIER (Noordwes)
ol	don	jordaan	–	sel:	082	463	2139	–	e-pos:	donhuman@
lantic.net
aol	 [admin]	 jakkie	 Casaleggio	 –	 sel:	 082	 821	 9091	 –	
e-pos:	carstensjakkie@gmail.com	
Mooirivier Staatmakers (Totius en NWU)
Gl	&	aGl	[admin]	amalia	thomas	–	sel:	083	456	6293	–	
e-pos:	mooirivier@staatmakers.co.za
Orion (Vanderbijlpark)
kl	 stephanus	 blignault	 –	 sel:	 082	 587	 5533	 –	 e-pos:	
stephanus.blignault@gmail.com
akl	[admin]	andries	Visagie	–	sel:	083	405	0736	–	e-pos:	
andries.visagie@gmail.com
Suikerbos  (Heidelberg)
kl	willem	sprong	–	sel:	083	611	9589	–	e-pos:	wsprong@
gibb.co.za
akl	 [admin]	sarita	sprong	–	sel:	082	927	5720	–	e-pos:	
saritasprong@lantic.net
Totius (Potchefstroom)
kl	Gert	van	deventer	–	sel:	083	566	7700	–	e-pos:	gert@
profert.co.za
akl	[admin]	susan	Conradie	–	sel:	082	563	1207	–	e-pos:	
totiusadm@gmail.com	
Vryheidsmonument (Vereeniging, Drie Riviere)
kl	adriaan	hall	–	sel:	082	445	6576	–	e-pos:	adriaan.hall@
gmail.com
akl	 [admin]	 louis	 keyser	 –	 sel:	 083	 308	 1757	 –	 e-pos:	
lkeyser@mweb.co.za
OORD OOSVAAL (Gauteng)
ol	 josua	 du	 plessis	 –	 sel:	 083	 268	 0250	 –	 e-pos:	
josuaduplessis@flysaa.com
aol	[admin]	marietjie	bodenstein	–	sel:	083	721	0093	–	
e-pos:	marietjieb@gpg.gov.za	
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Baanbreker (Boksburg)
kl	hennie	Venter	–	sel:	083	560	7574	–	e-pos:	ahventer45@
gmail.com
akl	[admin]	annatjie	Venter	–	sel:	082	773	3902	–	e-pos:	
ahventer45@gmail.com
Eben Dönges (Benoni)
kl	 tarina	 van	 der	merwe	 –	 sel:	 083	 785	 5345	 –	 e-pos:	
tarina@gkbenoni.co.za
akl	 (admin)	 Gys	 hough	 –	 sel:	 079	 497	 6637	 –	 e-pos:	
hough@mailone.co.za	
Hoogland (Birchleigh)
kl	 Gawie	 van	 jaarsveld	 –	 sel:	 083	 306	 4649	 –	 e-pos:	
vjgawie@gmail.com	
akl	 (admin)	 nicol	 jacobs	 –	 sel:	 083	 601	 4905	 –	 e-pos:	
nicolj@hyundai.co.za	
Impala (Kemptonpark, Nimrodpark, Aston Manor, Allen 
Grove)
kl	 annalie	 du	 plessis	 –	 sel:	 082	 336	 7351	 –	 e-pos:	
voortrekkers.impala@gmail.com
akl	[admin]	Christine	janse	van	rensburg	–	sel:	082	897	
9893	–	e-pos:	czs@vodamail.co.za	
JC Calitz (Elspark, Sunwardpark, Klippoortjie, Elsburg, 
Germiston, Lambton)
kl	tanja	lange	–	sel:	083	412	0489	–	e-pos:	tanja.lange3@
gmail.com
akl	(admin)	lelanie	van	wyk	–	sel:	084	986	4236	–	e-pos:	
coecks@gmail.com	
Kruinsig (Glen Marais, Aston Manor, Nimrodpark Allen 
Grove, Kemptonpark, Terrenere)
kl	 marilize	 marais	 –	 sel:	 079	 523	 3930	 –	 e-pos:	
marilizemarais1@gmail.com
akl	[admi])	jessica	Goosen	–	sel:	083	431	5252	–	e-pos:	
jessicad@thrifty.co.za	
Suiderlig (Alberton, Brackenhurst, Brackendowns)
kl	Gerhard	Gericke	–	sel:	083	270	1630	–	e-pos:	Gerhard.
gericke@eskom.co.za
akl	[admin]	engelie	botha	–	sel:	082	332	7717	–	e-pos:	
quadgs@icon.co.za	
Susan Badenhorst (Witfield, Jansenpark, Marlands, 
Boksburg)
kl	 louis	 Grobler	 –	 sel:	 082	 495	 5969	 –	 e-pos:	 louisg@
ppecb.com
akl	(admin)	schantell	de	la	Fontaine	–	sel:	084	955	4889	
–	e-pos:	cleanstormclean@gmail.com
Tant Tibbie Visser (Kemptonpark, Rhodesfield, 
Bonaeropark, Impalapark)
kl	kobus	pelser	 –	 sel:	 082	691	8338	–	 e-pos:	 kpelser@
vodamail.co.za
akl	 [admin]	 Craig	munro	 –	 sel:	 081	 478	 1905	 –	 e-pos:	
creig.lipster@gmail.com
Oosvaal Staatmakers
Gl	joha	enslin	–	sel:	072	874	1719	–	e-pos:	joha.enslin@
yahoo.com
aGl	 [admin]	 Cristeline	 kruger	 –	 sel:	 072	 989	 1960	 -	
oosvaal@staatmakers.co.za
OORD PANORAMA (Mpumalanga)

ol	 mellanie	 wright	 –	 sel:	 084	 767	 4608	 –	 e-pos:	
hoedspruitvoortrekkers@webmail.co.za

aol	[admin]	jacoret	bothma	–	sel:	071	679	0587	–	e-pos:	
jacoret@vodamail.co.za	

Belfast (Belfast)

kl	 hendrie	 pieters	 –	 sel:	 082	 828	 0664	 –	 e-pos:	
hendriepieters@webmail.co.za

akl	[admin]	marlene	louw	–	sel:	061 522 8289	–	e-pos:	
zimzeni291@gmail.com

Hoedspruit (Hoedspruit)

kl	 mellanie	 wright	 –	 sel:	 084	 767	 4608	 –	 e-pos:	
hoedspruitvoortrekkers@webmail.co.za

akl	 [admin]	 jan	 jordaan	–	sel:	 082	464	24443	–	e-pos:	
jandjordaan@gmail.com	

Komati (Komatipoort)

kl	jorietha	heymans	–	sel:	082	438	8438	–	e-pos:	jorietha.
heymans@gmail.com	

akl	 [admin]	maritza	 uys	 –	 sel:	 082	 965	 0950	 –	 e-pos:	
komativories@lantic.net	

Laeveld (Nelspruit)

kl	 hannes	 van	 wyk	 –	 sel:	 071	 580	 8609	 –	 e-pos:	
hannesvw@xon.co.za	

akl	[admin]	laetitia	du	toit	–	sel:	082	963	6711	–	e-pos:	
admin@nelle.co.za	

OORD PIONIER (Pretoria Sentraal)

ol	anna-marie	 scheepers	 –	 sel:	 082	462	8419	–	 e-pos:	
famscheepers@mweb.co.za

aol	 [admin]	 elize	 henn	 –	 sel:	 082	 554	 3817	 –	 e-pos:	
hennenes@gmail.com	

Christiaan de Wet (Brooklyn)

kl	 jaco	 erasmus	 –	 sel:	 083	 389	 1751	 –	 e-pos:	
jacoerasmus1@vodamail.co.za

akl	 [admin]	 maretha	 minnaar	 –	 sel:	 084	 403	 0971	 –	
e-pos:	roelofm@iburst.co.za	

Dirkie Uys (Groenkloof)

kl	 kobus	 van	 der	merwe	 –	 sel:	 083	 406	 0408	 –	 e-pos:	
kjvdm@xsinet.co.za

akl	[admin]	linda	van	der	Zwaard	–	sel:	082	576	9898	–	
e-pos:	vdzdebtors@mweb.co.za	

Kruithoring (Menlopark)

kl	john	de	jager	–	sel:	082	554	0594	–	e-pos:	jdejager@
dtss.co.za

akl	[admin]	bonita	spiwak	–	sel:	083	269	3889	–	e-pos:	
bonitaspiwak@iafrica.com	

Soetdoring (Lynnwood)

kl	 bert	wiltz	 –	 sel:	 083	 770	 2104	 –	 	 e-pos:	 bertwiltz@
lantic.net

akl	[admin]	tahlita	segaar	–	sel:	071	386	9838	–	e-pos:	
segaart@yahoo.com

Suiderkruis (Murrayfield, Silverton, Meyerspark)

kl	willem	boshoff	–	sel:	082	890	2644	–	e-pos:	boshows@
mweb.co.za
akl	[admin]	arlien	pretorius	–	sel:	082	376	0848	–	e-pos:	
suiderkruiskommando@gmail.com
Touleier (Menlopark, Lynnwood)
kl	hennie	lombaard	–	sel:	083	407	8633	–	e-pos:	hennie.
lombaard73@gmail.com
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akl	[admin]	mireille	bezuidenhout	–	sel:	083	285	2983	–	
e-pos:	mirb@ccarchitects.co.za
Touleier Staatmakers 
Gl	hendri	havenga	–	sel:	082	961	0169	–	e-pos:	
aGl	[admin]	Francois		thiart	–	sel:	072	925	1269	–	e-pos:	
touleier@staatmakers.co.za
Tuks Staatmakers
Gl	talitha	schoonraad	–	sel:	071	605	4514		
aGl	 [admin]	 Chani	 van	 niekerk	 –	 sel:	 081	 414	 9092	 –	
e-pos:	tuks@staatmakers.co.za
Uysbere (Dirkie Uys)
Gl	edwin	Fullard	–	sel:	076	911	3146
aGl	[admin]	Cecile	doman	–	sel:	084	298	5489	–	e-pos:	
uysbere@staatmakers.co.za	
OORD PRETORIA-MOOT (Mootarea)
ol	mona	du	plessis	–	sel:	072	562	2985	–	e-pos:	mona@
ddpvervoer.co.za
aol	 [admin]	retha	 jacobs	–	sel:	072	458	1941	–	e-pos:	
magrieta.jacobs@gauteng.gov.za	
Genl Hertzog (Rietfontein, Villieria, Waverley)
kl	willem	van	der	merwe	–	sel:	082	920	3132	–	e-pos:	
willemvdm@xsinet.co.za
akl	[admin]	mona	du	plessis	–	sel:	072	562	2985	–	e-pos:	
mona@ddpvervoer.co.za
Queenswood (Queenswood, Kilnerpark)
kl	johan	hendriks	–	sel:	082	882	4588	–	e-pos:	umfundi1@
gmail.com
akl	 [admin]	 louise	 esterhuisen	 –	 sel:	 083	 291	 7183	 –	
e-pos:	Queenswood.voortrekkers@gmail.com
Sentaurus Staatmakers (Queenswood)
Gl	siobhan	laubscher	–	sel:	071	369	9722
Gl	marius	olivier	–	sel	079	605	9348	–	e-pos:	sentaurus@
staatmakers.co.za	
Theuns Meyer (Mayville, Wonderboom)
kl	erika	ahrens	–	sel:	082	878	5366	–	e-pos:	erika.ahrens@
up.ac.za
akl	 [admin]	sonja	ahrens	–	sel:	082	873	2109	–	e-pos:	
ahrenss@saps.org.za
OORD PRETORIA-OOS
ol	anita	bezuidenhout	–	sel:	082	451	1549	–	e-pos:	anita.
bezuidenhout@vodamail.co.za
aol	[admin]	susan	senekal	–	sel:	083	376	7286	–	e-pos:	
susan.senekal13@gmail.com	
Garsvallei (Garsfontein, Constantiapark)
kl	 annemaré	 de	 kock	 –	 sel:	 083	 554	 2181	 –	 e-pos:	
adkock@lantic.net
akl	 [admin]	 yvette	 van	 Vuuren	 –	 sel:	 083	 302	 2198	 –	
e-pos:	garsvallei@gmail.com
Klapperkop (Waterkloof, Monumentpark)
kl	 dirk	 van	 den	 berg	 –	 sel:	 082	 418	 9467	 –	 e-pos:	
vdbergdj@mweb.co.za	
akl	[admin]	nicci	kleynhans	-	sel:	083	303	3061	–	e-pos:	
nicci@visions.co.za	
Rietvallei (Elarduspark, Pierre van Ryneveld, 
Monumentpark, Erasmuskloof, Wingatepark)
kl	nina	van	heerden	–	sel:	082	880	0017	–	e-pos:	nina@
biq.co.za

akl	[admin]	Gerhard	Griesel	–	sel:	083	304	5817	–	e-pos:	
grieselg1@telkomsa.net	

Rietvallei Staatmakers

Gl	ben-albert	van	der	schyf	–	sel:	082	377	4951	

aGl	 [admin]	 Cecilia	 haasbroek	 –	 sel:	 082	 730	 3095	 –	
e-pos:	rietvallei@staatmakers.co.za

Wapadrand (Wapadrand, Monumentpark, 
Constantiapark)

kl	thinus	nienaber	–	sel:	083	772	5533	–	e-pos:	mhfs@
mweb.co.za

akl	[admin]	marli	duvenhage	–	sel:	082	377	1056	–	e-pos:	
duvenhagema@gmail.com

OORD TRANSMAGALIES

ol	 Chris	 koukeas	 –	 sel:	 082	 922	 0021	 –	 e-pos:	
transmagalies@voortrekkers.org.za	

aol	[admin]	elzette	de	lange	–	sel:	083	307	6261	–	e-pos:	
elzette.delange@standardbank.co.za	

Arbeidsvreugde (Amandasig, Theresapark, Ninapark, 
Orchards, Karenpark)

kl	 liesl	 van	 deventer	 –	 sel:	 082	 899	 7254	 –	 e-pos:	
lieslvd888@gmail.com

akl	[admin]	rinnie	henning	–	sel:	082	602	0178	–	e-pos:	
rinniehenning@gmail.com

Die Kruin (Magalieskruin, Montana, Doornpoort)

kl	nico	thirion	–	sel:	082	569	8209	–	e-pos:	kl.diekruin@
gmail.com	

akl	[admin]	nicoleen	thirion	–	sel:	082	924	9606	–	e-pos:	
die.kruin@gmail.com

Kaptein Jack Hindon (Pretoria-Noord, Onderstepoort)

kl	elzette	de	lange	–	sel:	083	307	6261	–	e-pos:	elzette.
delange@standardbank.co.za

Noordpos (Doornpoort, Sinoville, Wonderboom, 
Magalieskruin, Montana)

kl	 anine	wheeler	 –	 sel:	 082	 459	 7157	 –	 e-pos:	 anine.
wheeler@sabs.co.za

akl	 [admin]	 angeline	 van	 aardt	 –	 sel:	 072	 528	 2628	 –	
e-pos:	vaardtlc@telkomsa.net

Voor-die-Berg (Wonderboom, Annlin, Doornpoort)

kl	 danie	 erasmus	 –	 sel:	 082	 338	 6075	 –	 e-pos:	
voordieberg@gmail.com	

akl	[admin]	reinet	de	koker	–	sel:	082	929	9866	–	e-pos:	
voordieberg.adm@gmail.com

Overberg Staatmakers

Gl	 armand	 mare	 –	 sel:	 078	 309	 4321	 –	 e-pos:	
armandmare@gmail.com

aGl	[admin]	janru	rossouw	–	sel:	082	736	8349	–	e-pos:	
overberg@staatmakers.co.za	

VRYSTAAT

OORD HORISON (Bloemfontein)

ol	 jaco	 erwee	 –	 sel:	 083	 346	 7554	 –	 e-pos:	 	 erweej@
gmail.com

aol	 Carin	 ackerman	 –	 sel:	 084	 343	 2233	 –	 e-pos:	
carincoetzee@iburst.co.za
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Brandkop (Faunasig)

kl	willie	engelbrecht	–	sel:	082	728	1489	–	e-pos:	willie7@
iburst.co.za

akl	 [admin]	 jaco	 erwee	 –	 sel:	 	 083	 346	 7554	 –	 e-pos:	
erweej@gmailcom

Christiaan de Wet Verkenners (Bloemfontein)

kl	 jaco	 ackerman	 –	 sel:	 082	 309	 5207	 –	 e-pos:	 akies.
jaco@yahoo.com

akl	[admin]	Carin	ackerman	–	sel:	084	343	2233	–	e-pos:	
carincoetzee@iburst.co.za

Jim Fouché (Fichardtpark)

kl	naomi	wiese	–	sel:	082	079	6575	–	e-pos:	zetta@psjf.
co.za

akl	[admin]	thea	de	necker	–	sel:	084	842	5056	–	e-pos:	
theadenecker@gmail.com

Olienhout (Fichardtpark)

kl	 Chantél	 tomas	 –	 sel:	 083	 391	 8667	 –	 e-pos:	
chanteltomas@yahoo.com

akl	 [admin]	 luzanne	 strydom	 –	 sel:	 082	 455	 9735	 –	
e-pos:	luzanne.botha@yahoo.com

Pres Brand (Pellissier)

kl	 mariana	 Visagie	 –	 sel:	 084	 430	 6796	 –	 e-pos:	
voortrekkers@presidentbrand.co.za

akl	 [admin]	 antoinette	 Viljoen	 –	 sel:	 	 083	 451	 3746	 –	
e-pos:		antoinette@presidentbrand.co.za

Voorslag (Fichardtpark)

kl	 bertie	 eimer	 –	 sel:	 083	 984	 2113	 –	 e-pos:	 	 bertie.
voorslag@gmail.com

akl	[admin]	suzette	pienaar	–	sel:	082	577	8872	–	e-pos:		
suzette.pienaar@fssocdev.gov.za

OORD BLOEMFONTEIN-NOORD

ol	jan	van	der	walt	–	sel:	082	370	1267	–	e-pos:	 	 jan@
ofm.co.za

aol	[admin]	marietjie	van	der	walt	–	sel:	083	415	1755	–	
e-pos:	marietjie@ufs.ac.za

Pres MT Steyn (Brandhof)

kl	 mike	 jacobs	 –	 sel:	 082	 850	 3313	 –	 e-pos:	 tralie@
internext.co.za

akl	 [admin]	 elma	Viljoen	 –	 sel:	 084	 487	 9192	 –	 e-pos:	
viljoene@ufs.ac.za

Universitas (Universitas)

kl	 lizette	 buys	 –	 sel:	 082	 443	 4456	 –	 e-pos:	 lizette@
tjokkies.fs.school.za

akl	[admin]	hannelise	smith	–	sel:	072	435	2674	–	e-pos:	
hannelise@dextrus.co.za

Vader Visser (Danhof)

kl	Cornelle	jordaan	–	sel:	079	525	9568	–	e-pos:	cornelle.
jordaan@gmail.com

akl	 [admin]	 sanja	harvey	 -	 sel:	 083	 432	 0624	 –	 e-pos:	
sanjah04@gmail.com

Vorentoe (Noordstad)

kl	 stephanie	 Visser	 –	 	 sel:	 072	 283	 7376	 –	 e-pos:	
stef3visser@gmail.com

akl	[admin]	machel	pretorius	–	sel:	082	682	1150	–	e-pos:	
machelpretorius@gmail.com

Wenhoogte

kl	 Corlia	 botha	 –	 sel:	 0825502071	 –	 e-pos:	 corliab45@
gmail.com

akl	[admin]	lynette	nortier	–	sel:	0726510394	–	e-pos:	
vrystaat@voortrekkers.org.za

Werk-en-Wen (Danhof)

kl	marietjie	 van	der	walt	 –	 sel:	 083	415	1755	–	 e-pos:	
marietji@ufs.ac.za

akl	 [admin]	 sorine	 swanepoel	 –	 sel:	 083	 631	 3663	 –	
e-pos:		swanepoelsc@yahoo.com

PSMK

kl	 Culien	 van	 der	merwe	 –	 sel:	 072	 062	 6515	 –	 e-pos:	
culien.vandermerwe@gmail.com

akl	 [admin]	marquerite	marais	 –	 sel:	 076	 296	 5027	 –	
e-pos:	2012047839@ufs4life.ac.za

OORD FYNGOUD

ol	ester	Griesel	–	sel:	083	308	4549	–	e-pos:	estergriesel@
gmail.com

aol	hester	nortje	–	sel:	07160440790	–	e-pos:	h.nortje@
gouties.co.za

Dagbreek (Welkom)

kl	 wynand	 du	 buisson	 –	 sel:	 082	 784	 7191	 –	 e-pos:	
wynandm@webmail.co.za

Goudveld (Welkom)

kl	 lizann	 van	 waltsleven	 –	 sel:	 082	 221	 2722	 –	
e-pos:	lizann@gouties.co.za

akl	 [admin]	 hester	 nortje	 –	 sel:	 sel:	 083	 204	 3312	 –	
e-pos:	hesternortje.hn@gmail.com

Hennenman (Hennenman)

kl	Cj	schlebusch	–	sel:	072	355	9679

akl	[admin]	jaentelle	schlebusch	–	sel:	076	142	7197	–	
e-pos:	jaentell@gmail.com

Nelsdrift (Moreskof)

kl	Gert	vd	merwe	–	sel:	083	316	2396	–	e-pos:	nelsdrift@
mweb.co.za

Riebeeckstad (Riebeeckstad)

kl	 tersia	 louwrens	 –	 sel:	 082	 334	 8692	 –	 e-pos:	
louwrenstersia@gmail.com

akl	 [admin]	 susan	 kotze	 –	 sel:	 072	 226	 1808	 –	 e-pos:	
susan.kotze66@gmail.com

Welkom (Doorn, Welkom)

kl	 judy	 de	 lange	 –	 sel:	 082	 712	 8550	 –	 e-pos:	 judy1@
afrihost.co.za

akl	 [admin]	karen	bezuidenhout	–	sel:	072	463	4985	–	
e-pos:	karenbezuidenhout@yahoo.com

Welkom Gimnasium (Welkom)

kl	hendrik	deysel	–	sel:	071	516	1643	–	e-pos:	admin@
wgim.co.za

akl	[admin]	Valrie	musgrave	–	sel:	071	094	8914	–	e-pos:	
valriemusgrave@gmail.com

OORD KROONDOORN

ol	 peet	 de	 beer	 –	 sel:	 082	 872	 0391	 –	 e-pos:	 peet.
debeer@premierFmCG.com

aol	[admin]	henda	barnard	–	sel:	083	659	3730	–	e-pos:	
hendra_lab@yahoo.com
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Kroon (Kroonstad)

kl	 thea	 steenekamp	 –	 sel:	 084	 208	 8366	 –	 e-pos:	
tsteenekamp@telkomsa.net

akl	 [admin]	 lana	 schindehutte	 –	 sel:	 076	 457	 0860	 –	
e-pos:	lschindehutte@gmail.com

Kroonheuwel (Kroonstad)

kl	jan	de	beer	–	sel:	076	217	6177	–	e-pos:	 jgdebeer@
vodamail.co.za

akl	[admin]	hannelie	Grobler	–	sel:	081	309	6107	–	e-pos:	
hanneliegrobler@telkomsa.net

Valsrivier (Kroonstad)

kl	peet	de	beer	–	sel:	082	872	0391	–	e-pos:	peet.debeer@
premierFmCG.com

akl	[admin]	rika	denner	–	sel:	071	485	6744	–	e-pos:	rika.
denner@netcare.co.za

OORD RIEMLAND

ol	 Christa	 human	 –	 sel:	 084	 466	 1386	 –	 e-pos:	
christahuman@gmail.com

aol	[admin]	elbie	de	jager	–	sel:	083	689	7335	–	e-pos:	
hennie.dejager@vodamail.co.za

Frankfort (Frankfort)

kl	john	jackson	–	sel:	082	362	5084	–	e-pos:	johnjack@
telkomsa.net

akl	[admin]	Christel	jacobs	–	sel:	082	499	3695	–	e-pos:	
wilgeskool@lantic.net

Heilbron (Heilbron)

kl	dawid	rossouw	–	 sel:	 082	977	9661	–	 e-pos:	 elna@
dimssa.co.za

akl	[admin]	elna	rossouw	–	sel:	082	827	2006	–	e-pos:	
elna@dimssa.co.za

Parys (Parys)

kl	 dawn	 rall	 –	 sel:	 072	 254	 9891	 –	 e-pos:	 dawnrall@
telkomsa.net

akl	 [admin]	 allezetth	 ribberink	 –	 sel:	 082	 466	 2250	 –	
e-pos:	allezeth@gmail.com

Sasolburg (Sasolburg)

kl	 alida	 van	 der	 lingen	 –	 sel:	 082	 774	 9549	 –	 e-pos:	
alidavdl@execnet.co.za

akl	[admin]	marika	van	der	lingen	–	sel:	082	586	2528	–	
e-pos:	marikav@telehost.co.za

Vaalpark (Vaalpark)

kl	 elbe	 de	 jager	 –	 sel:	 083	 689	 7335	 –	 e-pos:	 hennie.
dejager@vodamail.co.za

akl	[admin]	julia	van	tonder	–	sel:	072	627	0105	–	e-pos:	
julievtonde@gmail.com

OORD DRAKENSBERG

ol	 annemie	 bosman	 –	 sel:	 082	 929	 3123	 –	 e-pos:	
manager@careinaction.co.za

aol	 [admin]	 thian	heyns	 –	 sel:	 083	 985	 9917	 –	 e-pos:	
tjtheyns@gmail.com

Biddulphsberg (Senekal)

kl	rita	hepton	 –	 sel:	 083	 554	9010	 –	 e-pos:	 fin@pehs.
co.za

CR Swart (Bethlehem)

kl	suzette	heyns	–	sel:	083	586	1914	

akl	 [admin]	 rensché	 van	 wyk	 –	 sel:	 082	 780	 3679	 –	
e-pos:	rensche.vanwyk@mediclinic.co.za

Harrismith (Harrismith)

kl	 lynnette	 van	 niekerk	 –	 sel:	 082	 935	 9451	 –	 e-pos:	
dries2@telkomsa.net

akl	[admin]	yolandi	vd	schyff	–	sel:	082	511	9276

Johan Blignaut (Bethlehem)

kl	 wilmari	 Geldenhuys	 –	 sel:	 082	 820	 3638	 –	 e-pos:	
wilmari_bubb@yahoo.com

akl	[admin]	Francois	Geldenhuys	–	sel:	083	304	8070	–	
e-pos:	fransgeld@gmail.com

Jordania (Bethlehem)

kl	 annemie	 bosman	 –	 sel:	 082	 929	 3123	 –	 e-pos:	
manager@careinaction.co.za

Piet Geyer (Reitz)

kl	 lizette	 bonthuys	 –	 sel:	 074	 134	 5226	 –	 e-pos:	
mariusbont@vodamail.co.za

akl	[admin]	Freda	van	tonder	–	sel:	072	323	9468	–	e-pos:	
fvtonder@gmail.com

Vader Kestell (Ficksburg)

kl	ann	midgley	–	sel:	083	645	6628	–	e-pos:	fxbprimary@
telkomsa.net

akl	 [admin]	 thian	 heyns	 –	 sel:	 083	 985	 9917	 –	 e-pos:	
tjtheyns@gmail.com

Vader Kestell Verkenners (Ficksburg)

kl	 sanet	 van	 schalkwyk	 –	 sel:	 083	 352	 5236	 –	 e-pos:	
sanetvs@yahoo.com

akl	[admin]	rozanne	burger	–	sel:	072	598	0475	–	e-pos:	
fxbskool@telkomsa.net

OORD NATAL 

ol	hetta	muller	–	sel:	073	545	4585	–	e-pos:	sgbc4djs@
gmail.com

aol	[admin]	 james	millen	–	sel:	060	974	1449	–	e-pos:	
sekretaris.voortrekkersnatal@gmail.com

Matriarg (Richardsbaai)

kl	leonard	Viljoen	–	sel:	071	640	5488	–	e-pos:	leonard.
Viljoen@za.bellequipment.com

akl	 [admin]	 lindy	Viljoen	–	 sel:	 083	454	8019	–	e-pos:	
lindyv.lemontree@gmail.com

Schuinshoogte (Newcastle)

kl	 pendie	 van	 staden	 –	 sel:	 083	 419	 1123	 –	 e-pos:	
vonkmy@outlook.com

akl	 [admin]	maxi	 Visagie	 –	 sel:	 083	 415	 5076	 –	 e-pos:	
mmvisagie@vitalitybroadband.co.za

Talana (Dundee)

kl	 brits	 maree	 –	 sel:	 082	 940	 5908	 –	 e-pos:	 maree@
dundeejs.co.za

akl	 [admin]	hetta	müller	 –	 sel:	 073	545	4585	–	 e-pos:	
sgbc4djs@gmail.com

Vryheid (Vryheid)

kl	hannelie	van	dyk	–	sel:	084	549	7999	–	e-pos:	vdyk.
hanlie@gmail.com

akl	[admin]	heyle	stewart	–	sel:	083	652	9940	–	e-pos:	
hstewart@lantic.net
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KAAPLAND
NOORD-KAAP
Kalahari 4x4
kampleier:	 johan	 teessen	 –	 sel:	 082	 443	 1617	 –	 e-pos:	
teessenj1@telkomsa.net
	
Meerkatkamp
kampleier:	 schalk	 kruger	 –	 sel:	 082	 498	 1842	 –	 e-pos:	
schalk101@webmail.co.za
	
Senior P/D en Verkenner-Gebiedskampe
kampleier:	 jannie	stroebel	–	sel:	073	206	6812	–	e-pos:	
janniestroebel@gmail.com

Senior P/D-Gebiedskamp Graad 4
kampleier:	 anneline	 besselaar	 –	 sel:	 083–995–9234	 –	
e-pos:	annelinebesselaar@live.com

Senior P/D-Gebiedskamp Graad 5
kampleier:	 elaine	 strauss	 –	 sel:	 082	 850	 0738	 –	 e-pos:	
elstrauss@justice.gov.za

Senior P/D-Gebiedskamp Graad 6
kampleier:	 koos	 pieters	 –	 sel:	 082	 308	 1701	 –	 e-pos:	
hoffepark@telkomsa.net

Jag en Wildbeheer Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	dave	simmons	–	 sel:	 082	446	9932	–	e-pos:	
dave.simmons@tfmc.co.za	

Varswaterkunde Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	 schalk	 kruger	 –	 sel:	 082	 498	 1842	 –	 e-pos:	
schalk101@webmail.co.za

Veldvernuf Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	 johan	 teessen	 –	 sel:	 082	 443	 1617	 –	 e-pos:	
teessenj1@telkomsa.net

Selfverwesenliking Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	Flip	van	der	steen	–	sel:	082	491	0401	–	e-pos:	
flip@pompenpyp.co.za

Dienaarleier Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	 susan	huxham	–	sel:	 082	773	1911	–	e-pos:	
huxhams@lantic.net

Junior P/D-Gebiedskamp
kampleier:	 jannie	stroebel	–	sel:	073	206	6812	–	e-pos:	
janniestroebel@gmail.com

Kampleiers
OOS–KAAP
Keurkamp 
kampleier:	willem	 petzer	 –	 sel:	 083	 236	 2826	 –	 e-pos:	
wilpet99@mweb.co.za

Baasverkennerkamp
kampleier:	 muntie	 Griebenow	 –	 sel:	 083	 945	 6535	 –	
e-pos:	muntieg@telkomsa.net

Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	 susan	mulder	 –	 sel:	 082	 921	 4861	 –	 e-pos:	
susan@gbggroup.co.za

Medemenskamp 
kampleier:	 riana	 breytenbach	 –	 sel:	 084	 517	 6319	 –	
e-pos:	amsbreytenbach@gmail.com

Seekunde Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	hanelise	du	plessis	–	sel:	082	814	2392	–	e-pos:	
hanelisem@yahoo.co.uk	

Strandvernuf Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	Christo	boshoff	–	sel:	083	590	6350	–	e-pos:	
christo_boshoff@telkomsa.net

Afrikanergeskiedenis Verkenner-Gebiedskamp
kampleier:	 muntie	 Griebenow	 –	 sel:	 083	 945	 6535	 –	
e-pos:	muntieg@telkomsa.net

KABA Selfbehoud 
kampleier:	willem	petzer	–	sel:	083	236	2826	–	e-pos:
wilpet99@mweb.co.za

Junior Oord Hanekam P/D-kamp
kampleier:	amelia	boshoff	–	sel:	084	678	3535	–	e-pos:	
1amelia2boshoff@gmail.com

Senior Oord Hanekam P/D-kamp
kampleier:	ilse	Ferreira	–	sel:	082	321	1886	–	e-pos:	ilse@
lvraccount.co.za

Senior PD Gebiedskamp
kampleier:	johan	hugo	–	sel:	083	233	3176	–	e-pos:	johan.
hugo@nmmu.ac.za	

WES–KAAP

P/D-Gebiedskamp
kampleier:	 pierre	 Voigt	 -	 sel:	 084	 656	 6611	 –	 e-pos:	
pierre@madmouse.co.za
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Graad 12-Bakenkamp
kampleier:	 anton	 erwee	 –	 sel:	 082	 828	 7370	 –	 e-pos:	
anton@source.co.za

Winter Waterwerke Kamp
kampleier:	 barbie	 laurie	 –	 sel:	 082 426 6778 – E-pos: 
barbie@radiohelderberg.co.za

SSBMW (Son, See, Berge, Meer en Wind)
kampleier:	tobie	huyshamen	–	sel:	082	868	3699	–	e-pos:	
t_boerewors@yahoo.com

Graad 7-Noorkapper Gebiedskamp
kampleier:	 elizma	 smith	 –	 sel:	 082	 629	 6415	 –	 e-pos:	
elizma@adept.co.za

Graad 8-Gebiedskamp 
kampleier:	 jan	 palm	 –	 sel:	 082	 573	 0050	 –	 e-pos:	
janpalm@jpce.co.za

Graad 9-Veldbewustheid Gebiedskamp
kampleier:	 anton	 erwee	 –	 sel:	 082	 828	 7370	 –	 e-pos:	
anton@source.co.za

Graad 10-Lewensvaardigheid Gebiedskamp
kampleier:	Constantine	Varley	–	sel:	083	445	1165	–	e-pos:	
varley@synfin.co.za

Buitepos Selfbehoudkamp
kampleier:	wilhelm	herbst	–	sel:	082	655	5026	–	e-pos:	
wherbst@optron.com

NAMIBIË

aGl	[Verkenners]	mildred	van	wyk	–	sel:	 	+264	812	558	
373	–	e-pos:	adventdest@iway.na	

TRANSVAAL

P/D-KAMPE
	
Hoëveld PD-kamp
kampleier:	 philip	 de	 kock	 –	 sel:	 082	 657	 3300	 –	 e-pos:	
pwdk@absamail.co.za
kampsekretaris:	nina	van	heerden	–	sel:	082	880	0017	–	
e-pos:	nina@biq.co.za

Jakaranda PD-kamp
kampleier:	jan-albert	de	kock	–	sel:	071	380	9757	–	e-pos:	
global75@starmail.co.za
kampsekretaris:	annemare	de	kock	–	sel:	083	554	2181	–	
e-pos:	adkock@lantic.net			

Noordelike PD-kamp
kampleier:	henk	 lottering	–	 sel:	 084	409	0132	–	e-pos:	
henk.101@curro.co.za

kampsekretaris:	yolande	stoumann	–	sel:	082	515	5250	–	
e-pos:	stoumann@mweb.co.za

Oostelike PD-kamp
kampleier:	mellanie	wright	–	sel:	072	038	0643	–	e-pos:	
hoedspruitvoortrekkers@webmail.co.za
kampsekretaris:	richenda	wright	–	sel:	072	376	6838	–	
e-pos:	richendawright@gmail.com

Sentraal PD Waterwerkkamp
kampleier:	 johanna	Greeff	–	sel:	082	562	3894	–	e-pos:	
spdw@webmail.co.za
kampsekretaris:	marietjie	bodenstein	–	sel:	083	721	0093	
–	e-pos:	marietjie.bodenstein@gauteng.gov.za

Swartvlei Seekamp
kampleier:	 tekkies	 kotze	 –	 sel:	 082	 852	 6171	 –	 e-pos:	
tekkies.kotze@gmail.com
kampsekretaris:	 annerie	 kotze	 –	 sel:	 083	 415	 2186	 –	
e-pos:	annerie.kotze@gmail.com

Venterskroon PD-kamp
kampleier:	 annemie	 hall	 –	 sel:	 082	 494	 8305	 –	 e-pos:	
adriaan.hall@gmail.com
kampsekretaris:	adriaan	hall	–	sel:	082	445	6576	–	e-pos:	
adriaan.hall@gmail.com

VERKENNERKAMPE

Lunsklip Selfbehoudkamp
kampleier:	malan	 le	 roux	 –	 sel:	 071	 609	5167	 –	 e-pos:	
malanl@alsgroup.co.za
kampsekretaris:	janie	van	heerden	–	sel:	082	582	6354	–	
e-pos:	janie.vanheerden@gmail.com

Nakuphi
kampleier:	jaco	van	der	walt	–	sel:	072	312	7722	–	e-pos:	
jaco.vn.dr.walt@gmail.com
kampsekretaris:	sylvia	van	der	neut	–	sel:	082	374	5928	–	
e-pos:	sylvialo@absa.co.za

Rhus Keeti
kampleier:	 Chris	 koukeas	 –	 sel:	 082	 922	 0021	 –	 e-pos:	
nikkik@iburst.co.za
kampsekretaris:	nicolette	koukeas	–	sel:	082	921	5955	–	
e-pos:	nikkik@iburst.co.za

Thaba
kampleier:	willie	wagner	 –	 sel:	 082	 921	 3822	 –	 e-pos:	
wagnerw@lantic.net
kampsekretaris:	 janina	 schultz	 –	 sel:	 083	 686	 8644	 –	
e-pos:	janina.schultz@telkomsa.net

Seejol
kampleier:	 koos	 stofberg	 –	 sel:	 082	 577	 1234	 –	 e-pos:	
koosstofberg@sanlam4u.co.za
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kampsekretaris:	 retha	 knoetse	 –	 sel:	 072	 104	 2286	 –	
e-pos:	rethak@lantic.net

Wilgedraai
kampleier:	 nicol	 jacobs	 –	 sel:	 083	 601	 4905	 –	 e-pos:	
nicolj@hyundai.co.za
kampsekretaris:	nicoleen	thirion	–	 sel:	 082	924	9606	–	
e-pos:	die.kruin@gmail.com

VRYSTAAT

Graad 4 – Doornkamp
kampleier:	Christa	human	–	sel:	 084	466	1386	–	e-pos:	
christahuman@gmail.com
kampadjudant:	 pieter	 wessels	 –	 sel:	 082	 417	 7296	 –	
e-pos:	pwessels@gc.co.za	

Graad 5 – Kamp Klitsgras
kampleier:	rensché	van	wyk	–	sel:	082	780	3679	–	e-pos:	
renschevw@gmail.com
kampadjudant:	marianne	bekker	 –	 sel:	 082	823	6682	–	
e-pos:	drmmcb@gmail.com

Graad 6 – Kamp Murgpyp
kampleier:	annemie	bosman	–	sel:	082	929	3123	–	e-pos:	
manager@careinaction.co.za
kampadjudant:	bertie	eimer	–	sel:	083	984	2113	–	e-pos:	
bertie.voorslag@gmail.com

Graad 7 – Avontuurkamp
kampleier:	 Corlia	 botha	 –	 sel:	 082	 550	 2071	 –	 e-pos:	
corliab45@gmail.com
kampadjudant:	edward	Zimmerman	–	sel:	072	380	7588	–	
e-pos:	muissa@webmail.co.za

Graad 4–7 – Herfskamp
kampleier:	maralda	meyer	–	sel:	084	653	3850	–	e-pos:	
meyermaralda@gmail.com
kampadjudant:	 Collin	 vd	 werff	 –	 sel:	 082	 493	 1989	 –	
e-pos:	fswelkom.lcrc.facial@saps.org.za

Graad 8 – Ontdekkerskamp
kampleier:	 Chantel	 tomas	–	 sel:	 083	391	8667	–	 e-pos:	
chanteltomas@yahoo.com
kampadjudant:	jana	snyman	–	sel:	072	304	1505	–	e-pos:	
jana.snyman7@gmail.com

Graad 9 – Kompetisiekamp
kampleier:	willie	engelbrecht	–	sel:	082	728	1489	–	e-pos:	
willie7@iburst.co.za
kampadjudant:	jaco	erwee	–	sel:	083	346	7554	–	e-pos:	
erweej@gmail.com

Graad 10 – Leierskamp
kampleier:	 hester	 nortjé	 –	 sel:	 071	 604	 4079	 –	 e-pos:	
h.nortje@gouties.co.za
kampadjudant:	liezel	naudé	–	sel:	072	606	3058	–	e-pos:	
liezel.naude22@gmail.com

Graad 11 – Veldkamp
kampleier:	 pieter	 Viljoen	 –	 sel:	 084	 680	 0066	 –	 e-pos:	
piet@gc.co.za
kampadjudant:	elma	Viljoen	–	sel:	084	487	9192	–	e-pos:	
viljoene@ufs.ac.za
	
Graad 12 – Seniorkamp
kampleier:	tronell	vd	lingen	–	sel:	082	927	8609	–	e-pos:	
tronell@xsinet.co.za
kampadjudant:	shaun	peens	–	sel:	083	500	7155	–	e-pos:	
4shauna@gmail.com

Selfbehoudkamp - Graad 10 en 11
kampleier:	Cornél	Zandberg	–	sel:	082	562	8567	–	e-pos:	
zancor@webmail.co.za
	
Winterkamp – Graad 8 tot 12
kampleier:	jan	van	der	walt	–	sel:	082	370	1267	–	e-pos:	
jan@ofm.co.za
adjunkkampleier	 –	 sarel	 Cilliers:	 pieter	 bosman	 –	 sel:	
082	929	3124	–	e-pos:	bosmanpj@telkomsa.net




