
ONS SIMBOLE 
 

DIE VOORTREKKERWAPEN 

 
 

Die Voortrekkerwapen bestaan uit: 

 

 Die voorwiel van 'n kakebeenwa. (dui op beweging en vooruitgang)  

 'n Brandende fakkel. (dui op Christenskap en positiewe voorbeeld) 

 Die leuse ‘n blou lint: HOU KOERS (weet waarheen ons gaan) 

Ontwerp deur:   prof. B. Taute 
Leuse deur:  dr. N. J. van der Merwe  (1e hoofleier van Die Voortrekkers) 

 

DIE VOORTREKKERVLAG 

 
 

 Die rooi - dapperheid en durf, 

 Die wit - reinheid en vrede 

 Die blou - heldere en hoopvolle vooruitsig. 

 
Oorsprong:   Ou vlag van Republiek van Natalia 
Voorgestel vir Voortrekkervlag deur:  mev. MM Jansen  (1e onderhoofleier van Die Voortrekkers) 

 

KAMEELKOP SE VAANDEL 

 

  



KAMEELKOP SE EMBLEEM 

 

Ontwerp deur:   Michelle Storm (Kameelkop Voortrekker van die jaar 2014) 
Leuse deur:  dr. SA Fourie (1e Kommandoleier) 

 

DIE VOORTREKKERKODE 

1. 'n Voortrekker glo in die Drie-enige God en dien Hom.  

2. 'n Voortrekker lei 'n Christelike lewe.  

3. 'n Voortrekker aanvaar gesag.  

4. 'n Voortrekker respekteer en bevorder die taal en kultuur van die Afrikaner.  

5. 'n Voortrekker leer uit die geskiedenis van sy volk en bou die toekoms daarop.  

6. 'n Voortrekker waardeer en bewaar sy omgewing.  

7. 'n Voortrekker is 'n goeie landsburger.  

8. 'n Voortrekker neem leiding.  

9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.  

10. 'n Voortrekker is diensgerig en diensvaardig.  

 
Verduideliking  

1.  'n Voortrekker moet 'n kind van God wees.  
2.  'n Voortrekker moet so lewe dat ander Jesus in hom kan sien.  
3.  'n Voortrekker moet gehoorsaam wees aan die mense wat oor hom gestel is soos ouers, 

onderwysers en offisiere.  
4.  'n Voortrekker moet nie lelike woorde of woorde uit ander tale tussenin gebruik wanneer hy 

Afrikaans praat nie. Gebruik alle tale suiwer.  
5.  'n Voortrekker moet luister na die verhale van sy volk se verlede, die mooi dinge daarin onthou 

en die goeie voorbeelde volg.  
6.  'n Voortrekker is lief vir die diere en plante en beskadig nie die natuur nie.  
7.  'n Voortrekker is lief vir ons mooi land en is trots daarop.  
8.  'n Voortrekker kan die regte rigting aanwys (fisies en geestelik).  
9.  'n Voortrekker is wakker en bewus van wat om hom aangaan en is voorbereid om in enige 

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

  

ONS BOU 

KAMEELKOP 



DIE PENKOP-EN DRAWWERTJIE BELOFTE 

Ek sal oral en altyd  

probeer om ‘n Voortrekker te wees,  

om gehoorsaam te wees,  

om my volk,  

my land  

en my medemens te dien  

en bo alles die Here lief te hê. 

 

 

 


