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VIR MELKKOEIE 

‘n opsomming van die Verkennerlewe 

  

Opgedra aan die Tierboskatte van 2017 
Moet nooit iets verwag nie want dan sal jy nooit teleurgestel wees nie 



 

BELANGRIK 
 

PV vir Melkkoeie is ‘n opsomming wat gebruik kan word om die werk in die 
Verkennerlewe te hersien. Die PV teoretiese vraestel word opgestel uit die inhoud van 

die Verkennerlewe en dit is noodsaaklik om gedurende jou Verkennerloopbaan deur die 
boek te werk.  

 
Hierdie dokument kan vir jou aandui watter afdelings in die Verkennerlewe jy in meer 

detail moet hersien.  
 

Sterkte met jou PV voorbereiding! 
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1. MY LOOPBAAN AS VERKENNER 
ABC-erkenningstelsel 
Dit is 'n erkenningstelsel waar jy tot jou eie voordeel werk. Jy verdien punte vir deelname 
aan spanbyeenkomste, kommando-aktiwiteite, oord- en gebiedsaktiwiteite, spesialisasies 
wat jy suksesvol afhandel en werwing van nuwe lede. 

 
2. SAMESTELLING EN FUNKSIONERING VAN DIE VOORTREKKERS 
 

‘n Kieskollege = 'n groep mense wat aangewys is om te mag stem. 
 

Sekundus = 'n persoon wat aangewys word om in die plek van iemand anders 'n 
vergadering by te woon met alle regte. 
 
KONGRES 
Die hoogste gesag in Die Voortrekkers. Die kongres vergader minstens elke vier jaar. 
Verteenwoordiging op die kongres word bepaal deur Die Voortrekkers se reglemente. 
 
HOOFBESTUUR 
Wanneer die kongres nie in sitting is, word die magte en pligte binne Die Voortrekkers 
oorgedra aan die Hoofbestuur. Die Hoofbestuur vergader so dikwels as wat nodig is maar 
minstens een keer per jaar. Verteenwoordiging op die Hoofbestuur word bepaal deur Die 
Voortrekkers se reglemente. Elke Gebied wat binne Die Voortrekkers geregistreer is het 
verteenwoordiging op die Hoofbestuur ooreenkomstig die bepaling in die reglemente van 
Die Voortrekkers. Die Staatmakers het ook verteenwoordiging op die Hoofbestuur soos 
bepaal in die betrokke reglement. 

 
HOOFDAGBESTUUR 
Die Hoofdagbestuur vergader so dikwels as wat nodig is maar ten minste een keer per 
kwartaal. Die Hoofdagbestuur bestaan uit die Hoofleier wat op die kongres verkies word, 
die Adjunk Hoofleier [Administrasie] wat deur 'n kieskollege verkies word, drie of meer 
Adjunk Hoofleiers soos deur die Hoofbestuur bepaal, verkies deur 'n kieskollege. 
Die Hoofdagbestuur se dienstermyn is vier jaar en strek van een kongres tot die volgende 
kongres.  
 
GEBIEDSRAAD 
Die Gebiedsraad vergader elke vier jaar op 'n tyd en plek soos deur die Gebiedsbestuur 
bepaal. Elke kommando/los veldkornetskap wat binne die betrokke gebied geregistreer is 
het verteenwoordiging op die gebiedsraad soos wat die reglemente van Die Voortrekkers 
voorskryf. Die twee Gebiedsjeugleiers van die gebied het ook verteenwoordiging op die 
Gebiedsraad.  
 
GEBIEDSBESTUUR 
Die Gebiedsbestuur vergader so dikwels as wat nodig is, maar ten minste een keer per 
jaar. Die Gebiedsbestuur bestaan uit die lede van die Gebiedsdagbestuur, die Oordleiers in 
die gebied en die 2 Gebiedsjeugleiers van die betrokke gebied. Die Gebiedsbestuur se 
termyn is vier jaar. 
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GEBIEDSDAGBESTUUR 
Die Gebiedsdagbestuur vergader so dikwels as wat nodig is, maar ten minste een keer per 
kwartaal. Die Gebiedsdagbestuur bestaan uit die Gebiedsleier, die Adjunkgebiedsleier 
[Administrasie] entwee of meer Adjunkgebiedsleiers. 
Die dienstermyn van die Gebiedsdagbestuur is vier jaar en strek oor dieselfde tyd as dié 
van die Gebiedsbestuur. Die Gebiedsbestuur groepeer al die kommando's en 
veldkornetskappe in die gebied in oorde om goed te kan funksioneer.  
 
OORDBESTUUR 
Die Oordbestuur vergader minstens een keer per jaar. Die Oordbestuur bestaan uit die lede 
van die Oorddagbestuur,Kommandoleiers in die oord, veldkornette of hoofgroepleiers van 
los veldkornetskappe in die oord, oordjeugraadsverteenwoordiger. 
 
OORDDAGBESTUUR 
Die Oorddagbestuur vergader ten minste een keer per kwartaal. Die Oorddagbestuur 
bestaan uit die Oordleier, die Adjunkoordleier [Administrasie] en ten minste een bykomende 
Adjunkoordleier. Die dienstermyn van die Oorddagbestuur is vier jaar en strek oor dieselfde 
tyd as die van die Oordbestuur. 
 
JAARVERGADERING 
Die hoogste gesag in 'n kommando.Elke kommando moet ten minste een Jaarvergadering 
hou per jaar. Die Jaarvergadering bestaan uit die Kommandodagbestuur, die Offisiereraad, 
Ouers van jeuglede en ander belanghebbendes in die gemeenskap 
 
KOMMANDOBESTUUR 
Die Kommandobestuur is die gesagsliggaam van 'n kommando wat verantwoordelik is vir 
die ordelike verloop en bestuur van alle sake binne die kommando. Die Kommandobestuur 
vergader minstens een keer per kwartaal. Die Kommandobestuur bestaan uit die 
Kommandodagbestuur, die offisiereraad, die Heemraadslede, die hoofgroepleier en 
Groepleiers van die Staatmakers (indien die kommando Staatmakers het) en die 
Kommandojeugleiers. 
 
KOMMANDODAGBESTUUR 
Die Kommandodagbestuur hanteer en bestuur die betrokke kommando se sake. 
Die Kommandodagbestuur bestaan uit die Kommandoleier, die adjunkkommandoleier 
[Administrasie], die adjunkkommandoleier [Finansies] indien nodig en een of meer 
Adjunkkommandoleiers volgens die kommando se behoefte. Die dienstermyn van die 
Kommandodagbestuur is twee jaar en val saam met die dienstermyn van die 
Kommandobestuur. 
 
Volwassenes in die kommando funskioneer as Offisiere, Heemraadslede of Staatmakers. 
Jeuglede binne kommando's word verdeel in verskillende veldkornetskappe 
[Penkopveldkornetskap, Drawwertjieveldkornetskap, Verkennerseunsveldkornetskap en 
Verkennerdogtersveldkornetskap]  
 
Elke veldkornetskap bestaan uit 'n aantal spanne. Elke span het 'n spanoffisier. Elke span 
het ook 'n spanleier en adjunkspanlei 
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JEUGLEIERS 
Jeugleiers speel 'n belangrike rol in Die Voortrekkers. Juis daarom het jeugleiers 
verteenwoordiging in alle besture binne Die Voortrekkers. In kort kom dit daarop neer dat jy 
as Verkenner 'n direkte skakeling het vanaf jou span tot op nasionale vlak in die vorm van 
jeugleiers wat jou verteenwoordig. 
 
Daar elke jaar 'n spanleier en adjunkspanleier in jou span verkies. Hulle is jou eerste stap 
van verteenwoordiging binne die Voortrekkers. Hulle verteenwoordig julle span by die 
kommando se Verkennerraad. Die Verkennerraad se doel is om die Verkenners se 
belange by die Kommandobestuur te behartig. 
 
Jou kommando moet elke jaar Kommandojeugleiers verkies uit die graad 10- of 
11-Verkenners. Hierdie Kommandojeugleiers het volle verteenwoordiging in jou kommando 
se Kommandobestuur. Jy en jou span kan dus direkte kommunikasie bewerkstellig na julle 
kommandobestuur deur. die leiers in jou span. 
 
Elke gebied in Die Voortrekkers verkies jaarliks Gebiedsjeugleiers. Daar word gewoonlik 
ses Gebiedsjeugleiers (2 hoof, 4 adjunk) verkies. Die twee Gebiedsjeugleiers van elke 
gebied in Die Voortrekkers dien almal in die Nasionale Jeugraad. 
 

3. DIE GRONDSLAG, WESE EN KODE VAN DIE VOORTREKKERS 
Neem kennis dat die Wese en Kode verander het by Kongres 2017 en is tans soos hier 
geskryf. 
 
GRONDSLAG  
God Drie-enig se openbaring aan ons deur die Bybel en die skepping.  
 
WESE 
Die Voortrekkers is ’n kultuurbeweging wat ons lede, in besonder die jeug, toerus om as 
moderne Afrikaners, positiewe Burgers en konsekwente Christene hulle roeping deur 
diensbaarheid uit te leef. 
 
KODE  

1. ’n Voortrekker glo in die Drie-enige God en dien Hom. 
2. ’n Voortrekker se woord is sy eer. 
3. ’n Voortrekker is gehoorsaam. 
4. ’n Voortrekker leef met respek. 
5. ’n Voortrekker is trots op ons taal, kultuur en erfenis. 
6. ’n Voortrekker leer uit die geskiedenis en bou daarop voort. 
7. ’n Voortrekker waardeer en bewaar sy omgewing. 
8. ’n Voortrekker neem leiding. 
9. ’n Voortrekker is oplettend en weerbaar 
10. ’n Voortrekker is diensbaar. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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4. DIE VERKENNERBELOFTE 
Op my eer beloof ek dat ek sal strewe om God te eer, 
Om my volk, my land en my medemens te dien en 
Om die Voortrekkerkode na te leef. 
 
“Dat ek sal strewe” - ek probeer my bes en sal aanhou probeer 
“Om my volk te dien” - jy is deel van unieke taal & kultuur en bevorder dit 
“Om my land te dien” - jy is burger van die land en moet dit bewaar 
“Om my medemens te dien” - enige iemand wat jy daagliks teekom  
“Om die Voortrekkerkode na te leef” - probeer om die Voortrekkerkode daagliks in jou 
lewe waar te maak 
 

5. SIMBOLE VAN DIE VOORTREKKERS 
VOORTREKKERWAPEN 

● Voorwiel van ‘n Kakebeenwa met 10 speke 
○ Dui op rigting en vooruitgang 
○ 10 Speke vir 10 Kodes 

● Brandende Fakkel vasgemaak met 2 blou linte 
○ Vlam simboliseer Christelike leefwyse 

 
Die idee van die wiel & fakkel kom van Prof. B Taute 
Die blou lint met leuse “Hou Koers” kom van eerste Hoofleier Dr. NJ van der Merwe 

 
VOORTREKKERVLAG 
Vlag van Republiek Natalia 
Rooi: Dapperheid en Durf 
Wit: Reinheid en Vrede 
Blou: Hoopvolle uitsig 
 
Voorstel van die vlag is deur eerste Adjunk-Hooflier Mev. MM Jansen 
Onthou! Rooi bo (son), blou onder (water). Ons het nie Lava in Suid-Afrika nie!  
 
HOU KOERS LIED 
Lirieke: Ansie du Plesis 
Melodie: Christa Steyn 
In 1993 tydens Kongres bekend gestel. 
Vers 1 is vir alle Voortrekkers, Vers 2 vir Verkenners en Vers 3 vir Volwasselede 
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6. GESKIEDENIS VAN DIE VOORTREKKERS 
Alhoewel dr. C.F. Visser reeds in 1913 begin planne maak het vir die stigting van 'n 
Afrikaanse jeugbeweging, het dit eers in 1920 tot uitvoer gekom. Die eerste Kommando is 
in Bloemfontein gestig, aan die skool wat vandag die Sentrale Hoërskool is. Heeltemal 
losstaande hiervan het mnr. Japie Heese in 1923 ook 'n kommando op Graaff-Reinet gestig 
en mnr. De Wet Laubscher een op Nieuwoudtville. 
 
In hierdie tyd begin daar onderhandelinge met die Boy Scouts om te probeer om 'n 
gemeenskaplike basis vir een enkele jeugbeweging te vind. Hierdie pogings, wat verskeie 
jare lank duur, stort elke keer in duie oor kwessies soos die vlag, belofte en amptelike taal 
vir so 'n gesamentlike beweging. 
 
Op 30 September 1931 word Die Voortrekkers eindelik amptelik gestig, en lyf die destydse 
Eerste Minister, genl. J.B.M. Hertzog die eerste Voortrekkers in Bloemfontein in. Aangesien 
dr. C.F. Visser verantwoordelik was vir die stigting en die naam van ons jeugbeweging 
staan hy bekend as Vader Visser, die Vader van Die Voortrekkers. Dr. N.J. van der Merwe 
word in 1931 as die eerste Hoofleier van Die Voortrekkers verkies. Onder sy leierskap (tot 
1940) beleef Die Voortrekkers hul eerste groot openbare optrede met die landswye 
fakkellope van 1938. Dit het groot luister verleen aan die hoogtepunt, die hoeksteenlegging 
van die Voortrekkermonument in Pretoria. 
 
In 1940 word dr. C.F. Visser die volgende Hoofleier. In 1949 word die 
Voortrekkermonument in Pretoria voltooi en feestelik ingewy en Die Voortrekkers het 'n 
groot aandeel in die verrigtinge. In 1952, met die Van Riebeeckfees in Kaapstad, speel Die 
Voortrekkers ook 'n belangrike rol. 
 
In 1959 word dr. J. de V. Heese, wat sedert die stigting van Die Voortrekkers die 
hoofsekretaris was, die nuwe Hoofleier. Met die Republiekwording in 1961 is Die 
Voortrekkers betrokke by die inhuldiging van ons land se eerste staatspresident, adv. C.R. 
Swart. 
 
Mnr. J.F.P. Badenhorst word in 1966 Hoofleier. In dieselfde jaar neem Die Voortrekkers 
deel aan die landwye Republiekfees. Hier word die balkies van die eerste 
Presidentverkenners deur die staatspresident aan hulle oorhandig. In 1972 is Die 
Voortrekkers teenwoordig toe die nuwe monument by Bloedrivier ingewy word en in 1975 
speel Die Voortrekkers ook 'n groot rol in die taalfeeste en inwyding van die Taalmonument 
te Paarl. 
In 1981 sterf Hoofleier J.F.P. Badenhorst onverwags. Die hoofbestuur verkies op 10 Julie 
1981 mnr. B.H. Badenhorst, die vorige hoofsekretaris, tot Hoofleier. By die kongres op 15 
Julie 1981 word prof. C.W.H. Boshoff as die volgende Hoofleier verkies. In 1988 neem Die 
Voortrekkers aan drie groot feeste deel: die Diazfees, die Hugenotefees en die herdenking 
van die Groot Trek. By die kongres in 1989 tree prof. Boshoff uit en word ds. J.P.L. van der 
Walt in sy plek as Hoofleier verkies. In 1991 kon Die Voortrekkers landswyd fees vier omdat 
ons jeugbeweging 60 jaar oud was. Ds. Van der Walt tree op sy beurt in 1997 uit en word 
deur prof. T.P. Dreyer as Hoofleier opgevolg. 
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In 2001 word prof. Dreyer opgevolg deur prof. P.J. Strauss wat in 2013 afgetree het as 
Hoofleier. In 2013 word Dr. Danie Langner aangewys as huidige Hoofleier van Die 
Voortrekkers.  
OPSOMMING: HOOFLEIERS VAN DIE VOORTREKKERS 

1 1931 Dr. NJ van der Merwe 

2 1940 Dr. C.F. Visser (Vader Visser) 

3 1959 Dr. J. de V. Heese 

4 1966 Mnr. J.F.P. Badenhorst 

5 1981 Mnr. B.H. Badenhorst 

6 1981 Prof. C.W.H. Boshoff 

7 1989 Ds. J.P.L. van der Walt 

8 1997 Prof. T.P. Dreyer (Oom Tom Dreyer) 

9 2001 Prof. P.J. Strauss 

10 2013 Dr. Danie Langer 

 
7. VOORTREKKERDRAG 

Groepkenteken 
“V” vir Verkenners 
“P” of “D” vir PD’s 
Kremetartboom vir Staatmakers 
Vakkel vir Offisiere 
“H” vir Heemraadslede 

Voortrekkerwapen 

Voorslag 
“V” in goud, silwer of brons (opsioneel) 

Gebiedswapen 

ABC toekenning 
Verskillende kleure gebaseer op jou punte 

Kommandonaam 

Spesiale Onderskeidingkentekens 
Kentekens wat jy op kampe verdien 

Spankenteken 

 Rangkentekens 
Kruithorings vir Verkenners (1, 2 of 3) 

 Getroue Diensjare 
1 jaar = oranje jukskei 
2 jaar = groen jukskei 
3 jaar = blou jukskei 
4 jaar = rooi jukskie 
5 jaar = oranje voorjuk 
(Herhaal kleure - bv 6 jaar = Oranje 
Voorjuk + Oranje Jukskei. 14 jaar = Groen 
Voorjuk + Rooi Jukskei) 
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 Graadwiele 
Elke jaar wat jy die Verkennerwerk 
afgehandel het (oranje, groen, blou en rooi) 

8. DIE VOORTREKKERS SE EIE ABC 
Moderne Afrikanerskap, Positiewe Burgerskap en Konsekwente Christenskap 
 
Konsekwente Christenskap 
Soek die wil van God in alles wat jy dink, sê of doen. Gehoorsaam die Here omdat hulle 
Hom vertrou. Dit is Christene wat eenvoudig glo dat die pad van die Bybel altyd die beste 
pad is om te loop. 
 
Moderne Afrikanerskap 
Moderne Afrikaners wil Afrikaners bly al voel hulle die negatiewe effekte van die 
Afrikanerverlede. Afrikaners in die 21ste eeu. Afrikanerkultuur moet aanhou ontwikkel. Ons 
hou ons taal en kultuur in ere en bou op die mooie in ons verlede. 
 
Positiewe Burgerskap 
Voortrekkers is ook deel van die land waarin ons woon. Die politiek van die dag het ook 'n 
invloed op taal, kultuur en die jeug sodat Die Voortrekkers as beweging die politiek nie kan 
ignoreer nie. Op een groot voorwaarde: ons bly 'n kultuurbeweging wat hom nie aan 'n 
bepaalde politieke party verbind nie. Voortrekkers lewer dus 'n bydrae tot positiewe 
burgerskap vanuit die hoek van die Christen-Afrikanerkultuur. Dit beteken dat ons al ons 
lede aanmoedig om as Christene 'n beter plek te maak van die land waarin hulle woon, 'n 
beter plek waarin almal regverdig behandel word 
 

9. KAMPE EN STAPTOERE 
 

Enige Verkenner wat gereeld kamp sal maklik die vrae in die afdeling kan uitwerk. 
Lees deur die afdeling in die Verkennerlewe.  
Dink logies oor die vrae wat gevra word: 

- Wat is 5 noodsaaklike items wat jy in jou rugsak dra tydens ‘n staptog? 
- Gee 3 maatreels wat jy moet tref indien jy ‘n vuur in die veld wil maak. 
- Gee ‘n kort oorsig van hoe jy ‘n skuiling sou bou 
- Wat sal jy doen met jou lee koeldrankblikkie en lekkergoedpakkie in die 

veld? 
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10. SPELETJIES 
Ons speel om: 

● te oefen op liggaam of geestesvlak 
● Te ontspan 
● Verhoudings te ontwikkel 
● Verantwoordelikheid aan te leer 
● Situasies te oordeel 

 
Klassifisering van speletjies: 

● Ysbrekers (groep ken mekaar nie) 
● Binnenshuise spele (om ‘n tafel) 

○ Geheue speletjies, Woord of rympiespeletjies, raaispeletjies etc. 
● Buitenhuise speletjies 

○ Individuele Kragspeletjies (armdruk) 
○ Span Kragspeletjies (toutrek) 
○ Voorwerp of Bal speletjies  
○ Bewegingspeletjies (middelman of boompie-verplant) 
○ Tradisionele Boeresport 

 
Spelleier - Leier van die speletjie en moet groep kan hanteer 
Moet reels van speletjie ken, groep kan organiseer, entosiasties wees en saam die speletjie 
geniet.  

 
11. SEREMONIES 

Seremonieleier (SL) 
Die persoon in beheer van die seremonie en/of aangewys om die seremonie te behartig. 
Seremonie-Adjudant (SA) 
Persoon aangewys deur die SL en aangetree buite 'n blok deelnemers aan 'n seremonie 
wat help om probleme wat in die blok mag ontstaan, op te los en te help met die goeie orde 
tydens die seremonie. Die persoon moet hom gedurende die seremonie posisioneer dat hy 
die hele blok, waarvoor hy verantwoordelik is, onder oë kan hou. Wanneer hy optree in die 
blok om sy taak uit te voer, mag hy vrylik beweeg, maar so onopsigtelik en met die minste 
steuring moontlik. 
Saluutoffisier (SO) 
'n Persoon met die hoogste rang wat deelneem aan die seremonie en aangewys word deur 
die seremonieleier. Die persoon met die hoogste rang kan ook die seremonieleier versoek 
om eerder 'n ander persoon aan te wys om die saluut te neem. 
Merker (M) 
'n Persoon uit die geledere van die deelnemers met die hoogste rang. Die persoon tree een 
meter voor die regterkant van die blok se spanleiers aan. 
Spanleier (Spl) 
Die persone wat gewoonlik heel regs van 'n span of gelid aantree, wanneer daar na die 
seremonieleier, offisier of 
vlae gekyk word. Die persoon is gewoonlik die een met die hoogste rang in die gelid. 
Wanneer twee (2) blokke aantree, kan die spanleiers van een (1) blok ook aan die 
linkerkant aantree sodat die twee (2) blokke se spanleiers naaste aan mekaar is. 
Vlagparade (VP) 
Die persone wat aangewys is om tydens 'n seremonie die vlae te hanteer. 
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'n Blok persone 
'n Blok persone word gevorm deur 'n minimum van twaalf (12) en 'n maksimum van 100 
lede. 
Voortrekkers 
Die aanspreekvorm van persone wat aan 'n seremonie deelneem. (Die spannaam kan ook 
gebruik word.) 
Saluut 
Die voorgeskrewe saluut soos beskryf in die reglement. 
Geledere 
'n Ry persone langs mekaar. 
Kolom 
'n Ry persone wat reg agter mekaar staan. 
Seremoniële area 
'n Geskikte terrein waar die seremonie plaasvind 
Protokol 
Die korrekte optrede/protokol tydens funksies en seremonies. Hoe moet jy jou eregaste 
uitnooi en hanteer, wie skep eerste, wie word gevra om die saluut te doen etc. 
 

12. KNOOPWERK 
 

Skuifknoop Twee tou van selfte dikte vas te maak 

Voorslagknoop Dikker tou aan ander tou vas te maak. Algemeen: hystou 
aan die vlag  

Agtslag Stopper aan ‘n tou te maak - soos as jy ‘n tou deur ‘n gaatjie 
moet druk waar hy nie weer kan uittrek nie 

Kruisvaswoel Twee pale in ‘n kruis vas te maak - veral tydens vlotvaart 

Kniehalter Om ‘n tou aan ‘n paal vas te maak - mees algemeen om die 
vlagtoue aan die vlagpaal vas te maak. 

Booglynknoop Om ‘n lus in ‘n tou te maak wat nie gaan toeskuif nie. 

 
13. ORIENTERING EN NAVIGASIE - Maak seker jy kan die volgende doen: 

a) Gemaklik met die skaal op ‘n topografiese kaart kan werk (bv. Hoe ver in kilometer 
is 1.5cm op ‘n 1:25000 skaal kaart?) 

b) Gemaklik ‘n peiling op ‘n kaart kan trek (bv. Waar sou jy uitkom as jy 5km op 175 
grade van Punt A sou stap?) 

c) Gemaklik ‘n koordinaat van die kaart kan lees, en ook ‘n koordinaat op ‘n kaart kan 
aandui. 

d) Gemaklik is om ‘n peiling van ‘n kaart (ware Noord) na ‘n kompas (magnetiese 
Noord) te lees, en vice versa.  

e) Op ‘n topografiese kaart belangrike punte se simbole herken en uitwys (bv. Paaie, 
brue, hoogtemerkers, geboue etc.) 

f) Op ‘n topografiese kaart hoogtelesings kan neem deur na die kontoerlyne te kyk. Jy 
moet ook kan bepaal of dit ‘n krans, kloof, waterval etc. is. 
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13. GESKIEDENIS VAN DIE AFRIKANER 
Jan van Riebeeck word deur die VOC as stigter vir ‘n verversingspos gestuur en arriveer 
6 April 1652 in die Kaap. Britte neem die Kaap oor, die Nederlanders kry dit terug en Britte 
vat dit weer. Baie verskeie groepe is tans in die Kaap: Nederlanders, Duitsers, Franse, 
Britte (1820 Settelaars). 
 
In 1836 begin die Voortrekkers uit die Kaap trek. Baie Voortrekkerleiers vertrek uit die Kaap 
maar Piet Retief speel een van die grootste rolle. In 1838 word Piet Retief deur Dingaan, 
die Zoeloe-koning vermoor in Natal. Op 16 Desember 1838 word die Slag van Bloedrivier 
geveg en Geloftedag ontstaan. 
 
Verskeie klein Boererepublieke kom tot stand. Verskeie dorpe word gestig (Potchefstroom, 
Pretoria). Hierdie groepe en mense was nog nie “Afrikaners” nie maar eerder trekgroepe.  
 
In 1875 word die eerste koerant in Afrikaans gedruk tydens die Eerste Taalbeweging - dit 
is belangrik want dit is die eerste keer wat Afrikaans as taal een van die Afrikaner se teken 
van ontstaan is. 
 
Hierna ontstaan die Vrystaat en ZAR. Die Britte probeer die twee republieke oorneem en ‘n 
oorlog breek uit. Op 27 Februarie 1881 word die Slag van Amajuba beslis en die Afrikaner 
se eerste oorwinning oor die Britte word gevier. Brittanje sluit vrede. Die ZAR word 
ekonomies belangrik want hy kan onafhanklik voortbestaan. 
 
In 1899 breek die Anglo-Boereoorlog uit. Die ontdekking van goud speel ‘n belangrike rol 
in Britanje se belangstelling in die ZAR. Brittanje wen die oorlog en baie vrouens en kinders 
sterf in konsentrasiekampe.  
 
Op 31 Mei 1902 word die Vrede van Vereeninging gesluit en die Anglo-Boereoorlog kom 
tot ‘n eiende.  
Die Afrikanervolk word eers regtig gevestig na die Boereoorlog.  
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31 Mei 1910 Uniewording Kaapland, Vrystaat, Natal en Transvaal 
verenig  

1914 1914-Rebellie Afrikaners word verdeel as gevolg van die 
opstanding teenoor Afrikaner se 
betrokkenheid saam met Engeland in 
WW1 

1938 Voortrekkermonument 
Hoeksteenlegging 

Eeufees na die Voortrekkers se vertrek uit 
die kaap 

1939 Tweede Wereldoorlog  

1948 Nasionale Party kom aan 
bewind 

 

1961 Republiekwording  

1966 Sluipmoord op Verwoerd  

1988 Einde van Angola-oorlog Namibie word onafhanklik 

1990 ANC word ontban  

1992 Mandela word vrygelaat  

1994 Eerste demokratiese 
verkiesing 

ANC kom aan bewind 

 
 

14. LID VAN ‘N VOLK 
Kenmerke van ‘n Volk: 

● Gesamentlike Kultuur 
● Geskiedenis en Tradisies 
● Herkoms  
● Taal 
● Bodemgebondheid (Grond - ons bly in selfde plek) 

 
Jy is deel van ‘n volk as die volk jou aanvaar en jy die volk se kultuur, tradisies, taal en 
geskiedenis aanneem as jou eie. Enige iemand kan deel van ‘n volk wees al het hy nie 
noodwendig al die kenmerke nie. 
 
'n Held is 'n persoon wat groot dapperheid en moed aan die dag lê, wat deur grootse dade 
onderskei word.  
'n Rolmodel as 'n persoon wat as navolgbare model deur iemand of baie mense beskou 
word.  
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15. VELDSLAE VAN DIE AFRIKANERVOLK 
Bloedrivier 
Gelofte afgelê deur Sarel Cilliers. 
Die Slag van Bloedrivier het op Sondag 16 Desember 1838, tydens die Groot Trek, 
plaasgevind toe 'n Voortrekkerkommand, onder bevel van Andries Pretorius, 'n 
Zoeloemag op die oewer van die Buffelsrivier (nou Bloedrivier). Die Voortrekkers se 
oorwinning oor die Zoeloes tydens die Slag van Bloedrivier het die voortgang van die Groot 
Trek verseker op 'n stadium waar dit wou voorkom asof dit laat vaar moes word. 
 
Die geveg is ook om 'n ander rede van groot belang, naamlik die aflegging van die Gelofte 
wat dit op 9 Desember 1838 by Wasbank vooraf gegaan het. Die Gelofte is hierna tydens 
elke godsdiensgeleentheid tot en met 15 Desember herhaal. Terwyl die Trekkers 
Zoeloeland ingetrek het, het hulle die hulp van die Drie-enige God afgesmeek. Hulle het 
onderneem dat, indien hulle die oorwinning sou behaal, die eer van die oorwinning aan God 
gegee sou word; om 'n kerk ter ere van God op te rig; om die dag van die oorwinning in die 
toekoms as 'n dankdag, soos 'n Sabbat, te gedenk en om die verhaal van die oorwinning 
aan die nageslag te vertel.  
Daar is op verskeie maniere aan die Gelofte uitvoering gegee: die bou van die Geloftekerk 
in Pietermaritzburg en die jaarlikse herdenkingsbyeenkomste wat landwyd op 16 
Desember gehou word. Dit is die plig van Die Voortrekkers om die instandhouding van die 
Gelofte tot in die verre toekoms te help verseker. 

16. MONUMENTE 
Gaan Google hoe die monumente lyk indien jy nie weet nie - jy moet hulle kan uitken! 
 
Die Voortrekkermonument 
Die Voortrekkermonument in Pretoria is seker een van die bekendste monumente van die 
Afrikanervolk en een van die grootste toeriste-aantreklikhede in ons land. Gerhardt 
Moerdyk was die argitek en die oprigting het geduur van 1938 - 1949. Die massiewe 
monument staan binne 'n laer van 64 ossewaens. Voor die monument staan 'n vrouebeeld 
wat haar kinders beskerm. Binne is 'n marmerfries wat 27 belangrike gebeurtenisse in die 
geskiedenis van die Voortrekkers uitbeeld. Onder in die senotaafsaal is die woorde : 
"Ons vir jou Suid- Afrika". Hierop val 'n sonkol deur 'n opening in die dak presies om 
twaalfuur op 16 Desember elke jaar. Honderde mense kom jaarliks op hierdie dag daar 
byeen om die Gelofte van Bloedrivier te herdenk en te sien hoe die son skuif tot dit presies 
om twaalfuur op die woorde val.  

 
Die Bloedriviermonument 
Tot eer van die Slag van Bloedrivier en die Gelofte. Die monument is deur Coert Steynberg 
geskep in die vorm van 'n kakebeenwa op 'n voetstuk van oplopende trappies, alles in 
graniet. Die Bloedrivierterrein is later pragtig ontwikkel en, behalwe vir die monument, is 
daar ook 'n laer met bronswaens en 'n museum. Dit is in die omgewing van Dundee in 
Natal, op pad na Vryheid geleë en beslis 'n besoek werd.  

 
Die Nasionale Vrouemonument 
Aan die einde van die Anglo-Boereoorlog het die dodetal gestaanop meer as 4,000 vroue 
en 22,000 kinders wat gedurende die oorlog en in die konsentrasiekampe gesterf het. Die 
Vrouemonument in Bloemfontein bestaan uit 'n gedenknaald met 'n vrouegroep aan die 
voet daarvan. Die gedenknaald is so opgerig dat dit met die tipiese Vrystaatse topografie, 
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met sy koppies en vlaktes, 'n mooi harmonie vorm. Tydens die inwyding is dit duidelik 
gemaak dat die monument nie opgerig is om enigiemand seer te maak of te verwyt nie. Die 
gedenknaald simboliseer die veredelende strewe en verhewe gedagtes. Die beeldegroep 
wek deernis by die toeskouers. By die monument is die oorskot van D.J. Kestell (die 
Godsman), genl. C.R. de Wet (die krygsman) en pres. M.T. Steyn (die staatsman) begrawe. 
Ook die oorskot van Emily Hobhouse en mev. Steyn is hier begrawe. Op dieselfde terrein is 
die bekende Oorlogsmuseum. 

 
Die Taalmonument by die Paarl 
Aan die suidehang van die Paarlberg staan die pragtige Taalmonument wat opgerig is ter 
ere van Afrikaans. Die monument versinnebeeld kragtige groei en spreek van lewe en die 
voortbestaan van ons taal wat inhoud aan jou lewe gee. Uit inskrywings in die 
besoekersboek spreek dit duidelik dat hierdie monument vir die Afrikaanssprekende en ook 
vir die anderstaliges kulturele en estetiese waarde inhou. Bronsletters op die monument lui: 
"Dit is ons erns". Hierdie besondere monument is in die Paarl omdat die Eerste 
Taalbeweging, wat hom beywer het vir die ontwikkeling van die Afrikaanse taal tot skryftaal, 
hier ontstaan het. Hulle het ook pogings aangewend om die Bybel in Afrikaans te vertaal. 
 

17. TAALGESKIEDENIS 
Afrikaans het ontstaan uit 'n mengelmoes van tale en daar bestaan verskeie teorieë oor 
watter van die tale nou eintlik die meeste verantwoordelik was vir Afrikaans: 

● Nederlands (Grootste) 
● Duits (Groot) 
● Frans (Groot) 
● Maleis-Portugees (Klein) 
● Engels (min) 
● Khoi (min) 

 
Idiome is uitdrukkings wat mense in hul spreektaal gebruik om iets te beskryf op 'n manier 
wat iets anders uitbeeld. 

 
18. SIMBOLE VAN ONS VOLK 

Die Stem van Suid-Afrika 
Met Unie van Suid-Afrika was ‘God save the King’ en toe later ‘God save the Queen’ 
gesing. Op 2 Mei 1957 word Die Stem die enigste nasionale lied. 
Digter: C.J. Langenhoven 
Komponis: M.L. de Villiers 
 
Die Vlaglied 
Digter: C.J. Langenhoven 
Komponis: F.J. Joubert 
 

19. VERGADERINGSPROSEDURES 
‘n Vergadering is ‘n ordentelike byeenkoms van twee of meer persone en einde 
gemeenskaplike sake te bespreek en besluite te neem.  
 
Kennisgewing/Oproep vir ‘n vergadering 

Datums/uitnodigings van vergadering word gegee aan betrokke lede 
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Sakelys (Agenda) 
Die sake waaroor daar op vergadering gepraat moet word. Word deur sekretaris 
saamgestel en word met voorsitter uitgeklaar. Word vooraf versprei aan lede. 

Kworum 
Die minimum getal lede van die vergadering wat teenwoordig moet wees om ‘n 
besluit regsgeldig te maak.  

Voorsitter 
Neem leiding van vergadering en is verantwoordelik vir ordelike en billike 
afhandeling van sakelys.  

Sekretaris 
Hanteer administratiewe sake van die vergadering 

Notule van vergadering 
Geskrewe weergawe van die sake wat op vergadering hanteer is en besluite wat 
geneem is.  

Mosie/Voorstel 
‘N lid van die vergadering gee ‘n voorstel oor ‘n saak. Sekondant is ‘n ander lid wat 
die mosie sekondeer (saamstem). Amendement is ‘n positiewe verandering van die 
voorstel.  

Stemming 
Voorsitter bepaal wanneer daar oor ‘n saak gestem moet word.  

Staking van stemme 
As alle sake waaroor gestem word dieselfde aantal stemme kry, het die voorsitter 
die beslissende stem.  

 
20. SIMBOLE VAN ONS LAND 

Nasionale Vlae 
Lengte is altyd een en ‘n half maal die breedte 
3 Standaard groottes: 

● Stormvlag 90x60cm 
● Standaardgrootte 180x120cm 
● Seremoniele vlag 270x180cm 

 
Nasionale vlag word op 27 April 1994 in gebruik geneem. 
Geen simboliek aan kleure van die vlag nie - slegs die Y patroon wat ineenskakeling 
van verskiee strome in Suid-Afrika aandui. 
 
Nasionale Lied 
Nkosi Sikelel’ iAfrika 
15 Maart 1994 as amptelike nasionale lied verklaar. Dit is ‘n gebed geskryf deur Enoch 
Sontogo.  

 
Suid-Afrikaanse Landswapen 
Landswapen is die hoogste visuele simbool van die staat.  
27 April 2000 in gebruik geneem. Maak seker jy kan al die elemente van die 
landswapen uitken en die betekenis verduidelik. 
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21. VUURWAPENS EN DIE WAPENWET 
Basiese Reëls van wapenveiligheid: 
1. Hanteer elke wapen asof dit gelaai is 
2. Rig geen wapen op enigiets nie, tensy jy in staat en bereid is om dit te skiet 
3. Sorg dat die loop en aksie vry van obstruksies is 
4. Geen wapen mag onbewaak gelaat word nie 
5. Mens speel NOOIT met wapens nie 
6. Gebruik slegs droë, skoon ammunisie van die regte kaliber 
8. Sneller trek eis helder denke - kruit en alkohol meng nie! 
9. Kennis leer respek. Leer hoe om wapens te hanteer 
10. Maak veiligheid 'n gewoonte gedane sake het geen keer nie 
 
Die Wet op Vuurwapens en Ammunisie, Wet 60 van 2000: 
Infaseer in 2003 
Die doel van die wet: 
• Om die konstitusionele reg op lewe en integriteit te verbeter 
• Om die regering in staat te stel om wapens, wat onwettig besit word, te verwyder 
• Om die verspreiding, besit, veilige bewaring, vervoer en gebruik van vuurwapens te 
beheer 
• Om die nalatige of misdadige gebruik van vuurwapens te herken en te straf 
• Om 'n omvattende en effektiewe sisteem met betrekking tot vuurwapenbeheer en -bestuur 
daar te stel en 
 
Lisensiëring van vuurwapens: 
Geen persoon mag 'n vuurwapen besit indien hy nie in besit is van 'n vuurwapenlisensie, 
permit of magtiging nie. Die persoon moet oor 'n aparte lisensie vir elke wapen beskik. 'n 
Persoon moet ouer as 21 wees om 'n vuurwapenlisensie te ontvang. 
 
Moet jy enige skietopleiding ontvang voor 'n lisensie uitgereik word? Ja. Teoreties en 
Praktiese opleiding. Moet bevoegdheidsertifikaat kry.  
Mag 'n ander persoon jou vuurwapen gebruik? Ja, maar slegs onder jou direkte toesig. 
Wat van addisionele lisensies vir een vuurwapen? Ja, indien 1 vuurwapen in huis by 
selfde adres is kan ander mense in huis ook lisensie kry vir die wapen (bv. Pa en Ma) 
Hoeveel vuurwapens mag jy besit? 1 vir selfverdediging, Jag of Sport = 4.  
Hoeveel ammunisie mag 'n persoon aanhou? Nie meer as 200 rondtes per vuurwapen 
Die wettige gebruik van 'n wapen teen 'n ander persoon? Slegs selfverdediging en 
arrestasie (polisie)  
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22. NOODHULP 
Lewenstekens 
Ondersoek voordat jy begin met noodhulp 
 

Asemhaling Kyk vir borskasbeweging, voel met hand oor mond 

Sirkulasie Pols 

Temperatuur Rugkant van hand teen voorkop. Warm, normaal of koud 

Velkleur Rooi - koorsig. Bleek - ernstige bloeding. Blou - asemhaling of hart 

 
Bloeding 
Handskoene!  
Algemeen skraapwonde, snywonde.  
 
Neusbloeding 
Kop effens vorentoe, drukking op kraakbeen van neus vir ten minste 5 min. 
 
Asemnood 
Die algemene oorsake van asemnood is: 
• Verdrinking • Elektriese skok • Verstikking • Borskasbeserings • Verwurging • Beroerte  
• Vermorsing • Hartaanval • Giftige gasse inasem • Hoofbeserings 
 
Laat persoon plat op rug le. Oop lugweg, kyk vir asemhaling. Geen asemhaling = KPR 

 
 

KPR 

Mond-tot-mond metode: 
• Sit 'n KPR-mondstuk in die persoon se mond 
• Laat die duim en wysvinger van die hand wat die kop vashou, onder die plasties ingly 
en knyp die neus toe 
• Trek jou asem diep in en sit jou mond oor die mondstuk sodat dit dig seël 
• Blaas stadig in vir 2 tellings 
• Kyk of die persoon se borskas uitsit 
• Hou die lugweg oop, draai jou kop dwars en neem weer 'n asemteug 
• Voltooi 10 inblase en voel die pols vir 5-10 tellings na elke 10 inblase 
• Herhaal ritmies teen 'n tempo van 12-20 maal per minuut 
 
Kaakligmetode: 
• As 'n nek- of rugbeserings vermoed word, moet die kaakligmetode gebruik word 
• Lig die kaak met die vingers van albei hande 
• Laat die duime onder die plastiek ingly en druk die neus toe 
• Blaas soos by die vorige metode by die mond in 
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Beenbreuke 
Tekens en simptome: 

• Die persoon kon 'n klapgeluid gehoor het 
• Die ledemaat is pynlik, geswel, misvorm, verkort en verkleur 
• Die ledemaat kan nie lekker beweeg nie of beweeg abnormaal 
• Daar kan knoppe of vervorming onder die vel wees 
• Daar is 'n geluid van bene wat op mekaar knars 
• Die persoon ly aan skok 

 
Imoblisering van persoon met beenbreuk: 
Harde spalke: 
Dit kan reguit stukke plank, metaal, plastiek en selfs draad wees. 'n Gevoude koerant of 
tydskrif kan ook uitstekende spalke wees. Bedek altyd die spalk voor jy dit gebruik. 
Sagte spalke soos kussings en klere kan ook gebruik word.  Dit word om die ledemaat 
gevou en met verbande vasgemaak. 
Verbande: 
Dit is nie altyd nodig om spalke te gebruik nie - 'n gebreekte bo-arm kan met verbande aan 
die borskas vasgemaak word en 'n gebreekte been kan aan die gesonde been vasgemaak 
word. 
 
Vervoer van beseerde persoon 
Daar is verskeie maniere om 'n beseerde persoon te help om 'n voertuig te bereik. 
1. Saamstap 
2. Swaardra (Driehandmetode/Vierhandmetode) 
3. Brandweermandra (Eenpersoonmetode/Tweepersonemetode) 
4. Draagbaar 
5. Reddingsknoop 

 
Brandwonde 
Oorsake van brandwonde: 
1. Vogtige hitte: kookwater, kookolie, warm kos en drank 
2. Droë hitte: son, elektrisiteit, weerlig, wrywing ('n tou wat deur die hande gly) 
3. Bytende chemikalieë: 

• Gekonsentreerde sure (soutsuur, swaelsuur, salpetersuur) 
• Gekonsentreerde alkalieë (seepsoda, ongebluste kalk) 
 

Oppervlakkige brandwonde: 
• Die area is rooi en pynlik en swelling mag voorkom 
• Hou die brandwond dadelik onder koue lopende water en spuit iets soos 
“Burn-o-caine” op die brandwond. (Vra jou apteker watter middel hy sal aanbeveel) 

Diep brandwonde: 
• Blase, met 'n liggeel vloeistof daarin, vorm op die vel en dieper weefsel mag 
vernietig of verkool wees 
• Koel die brandwond met koue water vir tien minute af as die brandoppervlakte 
minder as 10% is 

Chemiese brandwonde: 
• Word veroorsaak deur sure of alkalieë. Spoel die aangetaste deel aanhoudend 
met 'n sterk stroom water af en beveilig jouself tydens die wasproses 
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• Verwyder besoedelde klere en hanteer verder soos hitte brandwonde 
• Droë kalk moet eers afgeborsel word voor die wasproses begin 

Brandwonde veroorsaak deur weerlig of elektrisiteit: 
• Daar is dikwels min sigbare uitwendige brandtekens omdat die weefsels inwendig 
beskadig word 
• Die pasiënt is dikwels bewusteloos en haal nie asem nie. Hartstilstand kom ook 
dikwels voor 
• Moenie aan 'n persoon raak wat 'n elektriese skok opgedoen het voordat die krag 
afgeskakel is nie. As daar nie 'n skakelaar naby is nie, moet jy die elektriese draad 
van die persoon verwyder met 'n nie-geleier soos 'n stuk hout 
• Pas dadelik kunsmatige asemhaling toe as die persoon nie asemhaal nie 
• Sodra die asemhaling herstel is, kan jy na die brandwonde omsien en die persoon 
vir skok behandel 

Oogbrandwonde: 
• Spoel die oog met groot hoeveelhede koue water uit 
• Bedek die oë met 'n klam verband of 'n skoon lap 
• Neem pasiënt dadelik na die hospitaal 
 

Bysteke  
Verlig die pyn deur 'n koue kompres op die steekplek te sit. 
As die persoon 'n allergiese reaksie toon soos asemhalingsprobleme, 'n droë tong, 
“galbulte” of erge swelling, moet 'n antihistamientablet geneem word en die persoon moet 
so vinnig as moontlik na 'n dokter of hospitaal vervoer word. 
 
Skerpioensteek  
'n Skerpioensteek is baie pynlik, maar nie altyd gevaarlik nie. 'n Steek van die skerpioen 
met klein knypertjies en 'n dik stert, kan dodelik wees. 
 
• Sit 'n koue kompres of yspak op die steekplek - dit verlig die pyn en vertraag die 
verspreiding en werking van die gif 
• Laat persoon 'n antihistamien neem as daar 'n allergiese reaksie is 
• Ondersteun die ledemaat 
• Indien nodig, pas kunsmatige asemhaling toe 
• Ontbied so gou as moontlik hulp 
• Vervoer die persoon so vinnig as moontlik na 'n hospitaal 
 
Slangbyt  
Die meeste slange is gevaarlik en 'n paar slangsoorte is dodelik giftig. Die giftige slange is 
pofadders, mambas, kobras, rinkhalse, boomslange en voëlslange. Die meeste van die 
slange vlug vir voetstappe, behalwe die pofadder wat moeilik sigbaar is in die veld en wat 
bly lê tot jy langs hom of op hom trap en dan pik. Die meeste pofadderbyte is gewoonlik 
aan die voet of been van die mens of dier. As jy deur 'n mamba of boomslang gepik word, 
is spoedige mediese behandeling uiters noodsaaklik. 
 
Hantering van slangbyte 
• Maak seker of die persoon werklik gepik is en probeer om 'n presiese beskrywing van die 
slang te kry 
• Beveilig die omgewing 
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• Kalmeer die pasient en laat hom lê 
• Sorg vir 'n oop lugweg en kontroleer asemhaling en sirkulasie 
• Moenie die bytplek probeer behandel nie 
• Sit die kussinkie van 'n drukverband op die bytplek en draai die verband styf vas 
• Draai 'n crepéverband stewig om die hele ledemaat, van onder na bo 
• Hou die tone of vingers oop om die sirkulasie te kontroleer 
• Spalk die hele ledemaat 
• Behandel die persoon deurentyd vir skok. Kalmeer hom en hou hom rustig. Vervoer die 
persoon op 'n draagbaar na die hospitaal 
 
Slangif in die oë 
Sekere slange soos die kobras kan baie ver spoeg. As iemand in die oë gespoeg is, spoel 
die oë herhaaldelik met koue water uit. Swelling, pyn, ligskuheid en tydelike blindheid 
verdwyn gewoonlik sonder permanente skade. 
 
Bloublasies  Hierdie slymerige blou diertjie wat lyk soos 'n blasie met 'n lang stert, vang 
baie swemmers onverhoeds. Die suiertjies aan die lang stert suig op 'n mens se vel vas en 
laat 'n pynlike rooi swelsel op die vel agter. Die pyn kan verlig word deur vleisversagter op 
nat gaas te sprinkel en op die swelsel te sit. 'n Antihistamien salf kan ook aangesmeer 
word. 
 
Allergiese reaksies  Dit kom voor wanneer die liggaam in aanraking kom met 'n stof 
waarvoor hy baie allergies is. Die vreemde stowwe kan ingeasem, ingesluk, ingespuit of 
deur die vel ingeneem word. 
Tekens en simptome 

• Die vel word rooi, jeuk of swel op (“galbulte”) 
• Oë traan en jeuk en neus loop 
• Benoud as gevolg van die lugpype wat toeswel 
• Moeilike, fluitende asemhaling 
• Vinnige pols 
• Persoon is beangs en gaan in 'n skoktoestand 

Behandeling 
• Behandel vir skok 
• Laat persoon 'n antihistamien kou voordat hy dit insluk 
• Vervoer na 'n hospitaal of geneesheer 

 
Verstikking 
Verstikking vind plaas wanneer iets die lugweg blokkeer en is een van die groot oorsake 
van asemnood. 
 
Tekens en simptome 

• Die persoon gryp met albei hande na sy keel 
• Hy kan nie praat of asemhaal nie 
• Die nekspiere en die are bult uit 
• Die mond en gesig word blou 

Behandeling 
• Moedig die persoon aan om te hoes 
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• As die voorwerp nie loskom nie, gaan staan agter die persoon en sit albei arms om 
sy lyf 
• Maak 'n vuis en laat die duimkant van die hand net bo die persoon se naeltjie rus 
• Vat die vuis met die ander hand vas en voer 'n vinnige in- en opwaartse beweging 
uit (Heimlich Maneuver) 
• Herhaal tot die voorwerp loskom 
'n Baba moet met sy gesig na onder op jou arm geplaas word. Ondersteun die kop 
met 'n greep op die kakebeen. Laat jou voorarm op jou dybeen rus en hou die baba 
se kop laer as sy lyf. Gee vyf houe tussen die baba se skouers met die hak van jou 
ander hand. Herhaal indien nodig. As die kind die voorwerp insluk, raadpleeg 'n 
dokter. 

 
Hartstilstand 
Waarskuwingstekens: 

• Slegte spysvertering 
• Onverklaarbare moegheid 
• Vae ongemak in die borskas 
• Skielike borskaspyn 
 

Tekens en simptome van 'n hartaanval 
• Pyn agter die borsbeen of op die krop van die maag wat versprei na die kakebeen 
en linkerarm (soms albei arms) 
• Pyn is baie erg, aanhoudend en beklemmend 
• Die persoon is moeg, naar en angstig 
• Sy vel is grysbleek, koud en klam 
• Die persoon is in 'n skoktoestand, is benoud en kan nie plat lê nie. 

 
Hoe weet jy wanneer daar 'n hartstilstand is? 

• Daar is geen asemhaling, polsslag, hartklank of bewussyn nie 
• Die persoon se kleur is bleek en grysblou 
• Die pupille (oogkykers) is baie groot en reageer nie as 'n lig daarin skyn nie 

 
Wat doen ‘n mens? 
L = Lugweg oop 
A = Asemhaling 
S = Sirkulasie (KPR) 
O = Onmiddelik optree  

 
23. EKONOMIESE WEERBAARHEID 

Bruto Binnelandse Produk (BBP) 
Die markwaarde van alle finale goedere en dienste geproduseer binne die grense van die 
land binne 'n bepaalde periode. Word vergelyk met vorige jaar/kwartaal om te bepaal of 
ekonomie versterk of verswak.  

 
Inflasie 
Die netto toename van pryse van goedere en dienste in die land. Bv. 10 jaar terug was ‘n 
Brood R8. Vandag kos ‘n brood R15. 
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Rentekoerse 
Die prys wat betaal moet word vir elke rand geleen; uitgedruk as 'n persentasie of 
proporsie. Bv. 12% Rente op R100 geleen beteken ek moet R112 terugbetaal.  
 
Wisselkoers 
Die koers waarteen een land se geldeenheid verruil word vir 'n ander. Anders gestel, die 
prys van een monetêre eenheid in terme van 'n ander monetêre eenheid. Bv. $1 = R16 

 
24. POLITIEKE WEERBAARHEID 

Demokrasie 
Die mense van 'n land kies gereeld verteenwoordigers om hulle saak te stel, om hulle 
belange te bevorder en om hulle te regeer. Demokrasie is regering van die volk deur die 
volk. 
 
Grondwetlike Demokrasie 
Dit is ‘n tipe demokrasie. Dit beteken dat daar 'n geskrewe Grondwet is wat die  verhouding 
tussen die regering en die burgers beheer. Suid-Afrika is ‘n Grondwetlike Demokrasie. 
 
Die Grondwet 
Die Grondwet is die belangrikste wet in ons land en is die hoogste reg van die Republiek. 
Enige ander regsreël wat bots met die reëls van die Grondwet is ongeldig en geld nie 
verder nie, want die Grondwet is die finale wet wat in 'n regskonflik toegepas word. Die doel 
van ons Grondwet is om die waardes en demokratiese beginsels waarop ons republiek 
gebaseer is, te omskryf. Dit sluit waardes in soos menswaardigheid, gelykheid, vryheid, 
oppergesag van die reg, gereelde veelparty verkiesings, oop en verantwoordelike regering 
en onafhanklike lewe. Die Grondwet bepaal ook die gesag van regeringsliggame wat 
beteken dat liggame soos die parlement, die President en sy ministers en die howe, 
ondergeskik is aan die reëls van die Grondwet. 
 
Regsreëls 
Regsreëls is die reg. Dit is die naam wat ons gee vir al die wetlike reëls wat toegepas word 
in 'n samelewing. 

● Wetgewing. Dit is regsreëls wat deur die parlement en ander gesagsinstansies 
gemaak word. 

● Gemenereg. Dit is regsreëls wat met die geskiedenis van 'n land ontstaan het en 
wat deur howe erken word. 

● Regspraak. Dit is uitsprake wat deur howe gemaak is. 
 

Handves van Regte 
Die Handves van Regte vorm deel van die Grondwet. Dit bevat ons grondwetlik beskermde 
regte en bepaal die verhouding tussen die regering van ons land en die burgers. Die 
Handves van Regte skryf vir ons voor in watter omstandighede en onder watter 
voorwaardes menseregte deur die wet beperk kan word (bv. Tronkstraf). 
 
Stemreg 
Dit is jou verantwoordelikheid as goeie landsburger om te stem in sowel algemene as 
munisipale verkiesings. Die gevolge daarvan om nie te stem nie is dat jy geen sê het as 
landsburger in die wyse waarop jou land regeer word nie. 
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Menseregte : “Regte wat elke lewende wese van nature toekom afgesien van sy status, 
kleur, beskawing”. 
Ons definisie : Menseregte is daardie regte en vryhede wat vanaf geboorte outomaties aan 
elke mens toegeskryf word. 

 
25. SAKE VAN DIE DAG 

Die Nasionale Regering 
Die Parlement bestaan uit 350 - 400 lede wat elke vyf jaar in 'n algemene verkiesing 
verkies word. 
 
NB: Jy moet van die begin van jou Graad 11 jaar ten minste een keer ‘n week tyd 
maak om op hoogte van die week se gebeure te wees. Jy moet weet wat aangaan in 
die politiek, sport en ekonomie. Maak ook ‘n draai by wereldnuus.  
 
In jou Graad 12 jaar, gaan soek ‘n “opsomming” van wat alles in Suid-Afrika in jou Graad 11 
jaar gebeur het. Publikasies soos Huisgenoot, Netwerk24 en Maroela Media doen elke jaar 
voor nuwejaarsdag ‘n terugkyk/refleksie afdeling oor wat die jaar gebeur het. Dit is ‘n goeie 
opsomming maar moet nie vasgevang word in persoonlike opinies van die joernalis nie - 
ken die feite. 
 
Die PV vraestel wat jy in Graad 12 skryf gaan grootliks vereis dat jy kennis dra van wat 
alles in die laaste jaar (dws jou Graad 11 jaar) gebeur het. Maak wel seker dat jy ook weet 
wat die sake van die dag in jou Graad 12 jaar is…  

 
26. LEIERSKAP 

Leier - die persoon wat lei of leiding neem. (Die woord beskryf nie hoe so iemand optree 
nie.) 
Lei - die werkwoord of doenwoord. (Die woord beskryf nie hoe dit gedoen word nie.) 
Leiding - die passiewe vorm van lei. “'n Voortrekker neem leiding” kon ook gewees het “'n 
Voortrekker lei.” (Die woord beskryf nie hoe dit gedoen word nie.) 
Leierskap - 'n selfstandige naamwoord wat eintlik verwys na alle aspekte wat iets te make 
het met leier wees. Dit kan ook verwys na 'n groep mense wat lei. (Die woord beskryf nie 
hoe dit gedoen word nie.) 
Bestuurder - die persoon wat bestuur. (Die woord beskryf nie hoe so iemand optree nie.) 
Bestuur - die werkwoord of doenwoord. (Die woord beskryf nie hoe dit gedoen word nie.) 
Storie - vir die doeleindes van hierdie hoofstuk word die woord gebruik om te verwys na die 
standpunt van 'n persoon. 'n Storie is iets wat deur mense as geloofwaardig beskou kan 
word of verwerp kan word. 
Saak, strewe, ideaal - hierdie woorde word soms gebruik om ook te verwys na die 
standpunt van die leier. Dit word afwisselend gebruik met storie. 
Volgeling, gehoor, medewerkers - die woord verwys na die groep mense wat die persoon 
wat 'n “storie” het as geloofwaardig aanvaar. Volgelinge kan ook gesien word as 
“medewerkers” en ons praat ook van die “gehoor” omdat iemand wat 'n storie vertel 'n 
gehoor nodig het. 
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Roeping as leier 
Leierskap gaan oor die vermoë om mense met jou saam te neem, om mense te beïnvloed. 
Die een gemeenskaplike eienskap van alle leiers is dat hulle volgelinge het. Leierskap bring 
mense in beweging agter hulle leier aan. Dit gaan nie oor betaal, dreig, of manipuleer nie. 
Leierskap gaan oor beïnvloeding. Geslaagde leierskap is om mense in beweging te bring.  
 
Visie 
Visie bring leiers in beweging. 'n Visie is 'n prentjie van die toekoms wat 'n passie in jou 
opwek.  
 
Waar kom 'n visie vandaan? Die Bybel en die Heilige Gees bly 'n mens se heel belangrikste 
bronne van inspirasie. Die Skepper van die hemel en die aarde, die Bron van alle wysheid 
en insig staan gereed om sy visie en plan van die wêreld aan jou bekend te maak.  
 
Delegering 
Breedweg gesproke delegeer 'n mens wanneer jy gesag aan iemand anders gee om 
sekere pligte en take uit te voer en daarmee saam die nodige besluite te kan neem. Dus 
gee jy, as verantwoordelike persoon, 'n deel van jou gesag weg aan iemand anders. Jy sê 
aan daardie persoon: “Ek vertrou jou om die taak suksesvol gedoen te kry”.  
 
Fasilitering 
'n Fasiliteerder is iemand wat sy kennis en vaardighede, om met groepe te werk, gebruik 
om 'n groep by hul einddoel te kry. Wanneer jy verantwoordelik is as die voorsitter van 'n 
vergadering, is jy besig om die groep te fasiliteer om die vergadering suksesvol af te 
handel. 
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27. KULTUUROPDRAG 
Definisie van Kultuur 
Kultuur is 'n begrip wat die totale geestelike besit van 'n volk op elke terrein omvat; 
geesteslewe sowel as beskawingstoestand.  
 
Kultuur is die somtotaal van menslike handelinge.  
 
As ons dan na 'n Bybelse definisie van kultuur kyk, kyk ons na Genesis 1:28, Genesis 2:15 
en ook Matteus 28:20 staan. Genesis 1:28 sê: Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: 
“Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, 
oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde 
kruip.” 
 In Genesis 2:15 lees ons: Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te 
bewerk en op te pas. Matteus 28:20a sê: ..leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 
beveel het. 
 
Hier is vier begrippe in hierdie Bybelverse wat vir ons vir die vorming van ons Bybelse 
definisie van kultuur belangrik is, naamlik “bewerk”, “heers”, “oppas” en “onderhou.” 
 
Die Bybel se definisie van Kultuur noem ons ook ons Kultuuropdrag 

 
28. GEESTELIKE WEERBAARHEID 

Portuurdruk en Groepsdruk 
Hoe verweer 'n mens jou teen sulke negatiewe druk wat uitgeoefen word? Die eerste 
antwoord is dat jy deel moet wees of moet word van positiewe groepe. In Die Voortrekkers 
is jy reeds deel van so 'n groep, maar jy moet uitkyk vir nog meer geleenthede by die kerk, 
sportklubs en in die skool. As dit vir jou moontlik is, moet jy ook leierskap toon en jou teen 
sulke groepe en aksies verset, sodat mense wat saam met jou stem, weet waar hulle met 
jou staan. Baie slegte dinge het al gebeur, nie omdat daar nie goeie mense was om dit te 
keer nie, maar omdat die goeie mense nie opgestaan het om dit te keer nie. Moenie skaam 
wees om op te staan sodat jy getel kan word nie. Jy sal dalk verras wees om te sien 
hoeveel ander mense net soos jy voel. 
 
Dit is 'n kenmerk van 'n mens se verhouding met die Here, Jesus Christus, as jy kan 
opstaan en teen die stroom kan ingaan, wanneer dinge verkeerd loop. 

 
Die mens in viervoud 
Elke mens beskik oor vier unieke kenmerke wat hom van die dier onderskei, naamlik 
liggaam, verstand, emosie en gees. 
 
Volk, Ras en Nasie 
Jou paspoort bepaal aan watter nasie jy behoort, 
jou liggaam bepaal aan watter ras jy behoort, en 
jou hart bepaal aan watter volk jy behoort. 
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