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Is jy jonk, behoudend, opsoek na avontuur?  

By Schildpaddop Selfbehoudkamp bied ons jou die geleentheid om jou 

Afrikanerskap op 'n opwindende manier uit te leef:   
 

Kan jy 'n week in die veld bly? 

Kan jy 'n vuur, sonder vuurhoutjies, maak? 

Kan jy jou aandete vang?... 

...of word jy gevang vir aandete? 
 

Jy sal Christelik-Protestantse Afrikanerskap werklik ervaar. 
 

Schildpaddop Selfbehoudkamp word deur die AVKB gereël vir lede van die 

AVKB.  Elke volwassene en kind wat op Schildpaddop kamp moet die 

grondslag, wese, roepingsverbintenis en doelstellings van die AVKB 

onderskryf.   
 

Dit lê die fondament waarop en die hoekstene en raamwerk waarbinne alle 

aktiwiteite beplan en gedoen word.  Omdat dit die praktiese verwoording van 

ons visie, bestaansdoelwit en roepingsdoel is, is dit nie onderhandelbaar nie.  

Dit is die Afrikaner Volkskultuurbeweging.  Elke Christen Afrikaner wat hom 

nie net vereenselwig met die Grondslag, wese, Kultuurbeskouing 

roepingsverbintenis en doelstellings nie, maar hom daartoe verbind om dit as 

lewensriglyn na te streef, is welkom om hierdie toekomspad saam te loop. 
 

Elke volwassene op die kamp is opgelei om met die jeug van ons volk te 

werk.  Onder die lede van die kampbestuur is daar gesamentlik ongeveer  

400 jaar kampondervinding.  ‘n Opgeleide mediese dokter en personeel is 

deurgaans teenwoordig.  Kursusse word deur kundige instrukteurs 

aangebied. 
 

KAMPTERREIN 

Die plaas Naauwpoort, naby Ellisras. 

Aanwysings is op versoek beskikbaar. 

Koördinate:  S23º52’38.8” E27º26’38.1” 

 

DUUR VAN DIE KAMP 

Maandag 4 Oktober tot Sondag 10 Oktober 2021.   

Alle kampeerders moet reeds om 10:00 op 4/10/2021 op die kampterrein 

aanmeld.  Kampeerders kan NIE VROEËR AS 13:00 op 10/10/2021 by die 

kampterrein afgehaal word nie.  Ons gaan almal lekker saam kamp en ons 

gaan almal lekker saam opruim en afsluit. 

http://www.facebook.com/groups/384541521577324/
http://www.facebook.com/groups/384541521577324/
http://www.facebook.com/groups/384541521577324/


 

VELDOPLEIDING 
 

Gr.  6 tot 12 JEUGLEDE: 

Die inhoud van die kursusse bestaan uit die volgende komponente: 

Plante, diere, voëls, reptiele, insekte, water, beskutting, vure, makkerhulp, kaartwerk en oriëntering, 

vermom en bekruip, kommunikasie, skietkuns, improvisasie, leierskap, touwerk, sterrekunde, wippe, 

ekologie, kosvoorbereiding. 
 

Elke groep sal apart hanteer word.  Die meeste van die kursusse word op 'n praktiese wyse 

aangebied en sal jy dus die geleentheid kry om self deel te neem.  Daar sal ook baie geleentheid 

wees om sosiaal te verkeer.  Die aandprogramme wat normaalweg 'n meer geestelike inslag het, 

word afgewissel met kampvure asook lekker saamsing en kuier om die kampvuur.  Jy sal ook ten 

minste 'n nag of twee in die veld deurbring waar jy dan ook in jou eie skuiling sal slaap.  Wees 

voorbereid vir enige weersomstandighede.   
 

Graad 6 Kommunikasie 

Graad 7 Veldpioniers 

Graad 8 Veldbewustheid 

Graad 9 Veldstudie en ekologie 

Graad 10 Veldvernuf 

Graad 11 Selfbehoud 

Graad 12 Keurgroepe 
 

KEURGROEP 

Slegs Graad 12 jeuglede waarmee 'n reëling getref is vir 2021 se kamp kan in die keurgroep wees.  

Indien jy vir die eerste keer in Gr 12 kom kamp, kan jy vir die Selfbehoudkursus inskryf.  Jy sal dan 

ongelukkig nie kan kwalifiseer om die volgende jaar in ’n keurgroep te kom kamp nie, maar as ’n 

volwasse lid.  Die Selfbehoudkursus is die sleutelkursus op die Schildpaddopkamp. 
 

KOOKSPAN 

Jeuglede (ten minste reeds in Graad 10) mag vir die kookspan inskryf.   
 

KOMPASKURSUS 

Volwassenes wat vir die eerste keer kom kamp moet die Kompaskursus deurloop, selfs al het jy as 

jeuglid op Schildpaddop gekamp. 
  

SLUITINGSDATUM 

Die inskrywingsvorm is in die vorm van 'n E-Inskrywingsvorm.  Hierdie vorm 

moet volledig voltooi word en die vrywaring moet onderteken word.  Die 

vrywaring moet dan so spoedig moontlik ge-epos word saam met die bewys 

van betaling.   
 

Die skakel vir die inskrywingsvorm:  https://forms.office.com/r/nack6tV80B  
 

Die sluitingsdatum vir inskrywings is Maandag, 17 September 2021. 
 

Let ook asb. op da die kamp se bankbesonderhede vir elektroniese betalings 

verander het.  Maak asb. seker u betaal die gelde in die korrekte rekening.   

https://forms.office.com/r/nack6tV80B


KAMPGELDE 
 

Veld- en ander opleiding (Gr 6-12) R 830 

Gesin (3 of meer gesinslede) R 730 per persoon 

Keurgroepe (Gr 12) R 530 

Kookspan R 530 

Kinders van diensdoenende volwasse lede (6-11jr) R 530 

Kursusleiers/Diensdoenende volwassenes R 830 

Besoekers R 140/dag 

T-hemp (opsioneel) R 150 (onderhewig aan verandering) 
 

Kontak asb. die Kampbestuur indien u gebruik wil maak van ’n afbetalingsooreenkoms. 
 

Bring asseblief 'n kospakkie saam vir die eerste middagete, aangesien die eerste ete op die kamp 

eers Maandagaand sal wees. 
 

BUSVERVOER 

Daar gaan NIE busvervoer vanaf die kamp se kant gereël word vir hierdie jaar nie.  Probeer onder 

mekaar reël vir saamrygeleenthede.  Laat weet ons indien u 'n saamry geleentheid het en laat weet 

indien u een benodig sodat ons kan kyk hoe u gehelp kan word.   
 

VOORSORGMAATREËLS 

Sorg dat jy ingeënt is teen tetanus (klem-in-die-kaak).  Indien jy nie in die laaste 5 jaar die tetanus 

toksoïed inspuiting gekry het nie, moet jy dit by jou naaste huisdokter, apteek of kliniek bekom en 

jou laat inspuit.  Insekweermiddels kan lastige goggas weghou en help om bosluisbyte te voorkom.  

Indien jy simptome van griep (koors, hoofpyn, spierpyne) ontwikkel binne 14-21 dae na die kamp, 

laat jouself toets vir bosluisbytkoors en malaria.  Die Ellisrasomgewing is nie beskou as 'n hoë risiko 

area vir malaria nie, maar die voorkoms daarvan neem toe.  Die gebruik van profilakse teen malaria 

is opsioneel.  Sorg dat jy jou klere en bagasie droog kan hou, in geval dit reën.   
 

VOORSORGMAATREËLS – COVID 19 

Kampeerders woon hierdie kamp op eie risiko by.  Sou 'n kampeerder 'n week voor die kamp 

enige Covid-19 simptome ervaar kan die persoon ongelukkig nie die kamp bywoon nie.  Sou u kind 

tydens die kamp enige simptome van Covid-19 toon, sal hy/sy ongelukkig onmiddellik van die 

kamp moet onttrek.  Die kamp sal die volle bedrag terugbetaal mits 'n positiewe uitslag getoon 

kan word.  Na afloop van die kamp moet u asb. die kinders dophou vir enige simptome wat 3 dae 

na die kamp kan toon en in welke geval die kampbestuur in kennis stel. 
 

WAT JY MOET SAAMBRING  

Alle kampeerders (Gr 6-12):  Bybel, notaboek en pen (BELANGRIK), AVKB-sangbundels.  Klein 

digitale kamera (opsioneel).  Ou klere waarmee jy in die veld kan beweeg.  Warm klere vir die 

aande, dit kan nogal koud word.  Reënjas vir jou en om jou bagasie droog te hou.  (Onthou ons 

gaan die nuwe reënseisoen binne) Flits en batterye, Eetgerei.  Slaapsak, grondseil/plastiekseil 

waarmee skuilings gebou kan word.  ’n Breërand hoed.  Skoene met sterk sole waarmee jy in die 

veld kan stap.  Skoene wat kan nat word, maar steeds jou voete beskerm.  Sterk drasak waarmee jy 

jou bagasie in die veld kan dra.  Waterbottel.  Dun katoentou en ’n rol (10m) 6mm katoentou.  

Mes/Knipmes.  Kettie.  Voorskrif- en allergiemedikasie.    
 

  



Selfbehouders (Gr 11):  Bring ook die volgende:   

Tou (dik 3m en dun 10m), byl of kapmesse of treksaag of snoeiskêr.  Verband, pleister, watte, 

oorlewingskombers, watersuiweringstablette, draad, tang, snoeiskêr, vislyn, vishoeke, kurkprop, ou 

klere - verkieslik ou weermagdrag, gradeboog, 2 x 2ℓ koeldrankbottels, leë blikke (2-5ℓ), 

sonbrandroom, kers, vergrootglas, haasrek of ander kettierek.  Kettie.  Grondseil en skuilingseil. 
 

Veldvernuf (Gr 10):  Bring ook die volgende: 

Van die toerusting gaan verbruik word en ander gaan gebruik word. Sorg dat gebruiks-toerusting 

goed gemerk is, dit is jou verantwoordelikheid.  Die volgende toerusting moet jy saambring, maar 

sorg dat jy dit self kan dra saam met jou standaard toerusting. 
 

Gebruikstoerusting: 

Een skerp sakmes of klein messie; een groot skerp mes; snoeiskêr en/of handsaag; grondseil; 

skuilingseil (biwie)( stuk plastiekseil 3x3m sal ook werk); een ou kombers; draadtang; tuin- of 

werkshandskoene; hoed; sandale of plakkies; Bybel; pen en papier; slaapsak (en kussing); warm jas; 

ou klere – “Browns”; reënjas; flits en genoeg batterye; rugsak; sonbrandolie en jou eie 

eerstehulpstel (pleisters, ens.). 
 

Verbruikstoerusting: 

Dun tou – baie; 10m medium dikte tou;10m dik tou; 4 swart sakke; 5 ander sakke; laken of groot 

lappe; 12  lemoen-/uiesakkies; 4+ voersakke;  dun draad  of draadhangers; 5 x 2ℓ Coke bottels; 1 x 

5ℓ bottel; 5 kerse; 6 blikke (klein, medium, groot ); spykers (100mm, nie meer as 500g), 500ml 

lampolie; 1 pak beskuit! 
 

Die volgende toerusting is opsioneel: 

Klein Boogsaag (500mm lem); handbyl; 3x3m skadunet; klein graaf; groot liggewig seil of stuk 

plastiekseil; braairooster; lantern (self gemaak); alimuniumfoelie; 'n gegalvaniseerde waterpyp 

22mm of 32mm – so lank soos jou arm met opskroefproppe op albei ente. 
 

WAT JY NIE MOET SAAMBRING NIE 

Elektroniese musiektoerusting.   

Selfoon (sal ingeneem word en vir die duur van die kamp in bewaring gehou word). 

Moulose hemde 

Sigarette, alkohol en dwelmmiddels 

Vuurwerke of klappers 

Enkelgebruik plastiek bv.  Plastieksakke, plastiekbottels, plastiekbakkies. 
 

SNOEPIE 

Die snoepie gaan verversings en koeldrank verkoop.  Onthou jou sakgeld indien jy ’n soettand het. 
 

BOEKE & AANDENKINGS 

Die volgende is te koop op die kamp:   

1. Basiese touwerk handleiding.  R10 

2. AVKB sangbundel.  R10 

3. JH Van Dyk, E Lombaard.  Kamp en Veld.  Hoe om in die veld te oorleef.  November 2017.  

R500 

  



 

VRYWARING 
 

 

Ek/Ons*, die ondergetekende/s ouer(s)/voog(de)* van 
 

 

 

vrywaar hiermee die Afrikaner Volkskultuurbeweging en al sy openbare amptenare en al sy 

verteenwoordigers van enige skade, uitgesonderd skade veroorsaak deur growwe nalatigheid, hetsy 

gebaseer op geldelike verlies, uitgawes aangegaan in verband met sodanige skade, eise vir pyn en 

lyding, eise vir verlies van toekomstige inkomste of watter ander aanspreeklikheid ook al wat mag 

voortspruit uit die volgende: 

 

1. Besering aan die persoon van bogemelde kind 

2. Verlies van enige eiendom van bogemelde kind 

 

terwyl gemelde kind betrokke is by enige aktiwiteit en/of reis op pad na of van enige perseel waar 

sodanige aktiwiteit aangebied word, en welke aktiwiteite deur die Afrikaner Volkskultuurbeweging of 

enige van sy verteenwoordigers op enige vlak georganiseer is of by betrokke is. 

 

Ek/Ons* stel hiermee die gemagtigde verteenwoordiger van die Afrikaner Volkskultuurbeweging aan wat 

in bevel mag wees tydens enige voorval waar bogemelde kind beseer mag word om namens my en in 

my plek tot enige van die ondergemelde toe te stem: 

 

1. Chirurgiese of mediese prosedure en/of toediening van narkose wat nodig mag wees as gevolg 

van enige besering aan die persoon van bogemelde kind. 

 

2. Die aangaan van mediese koste in verband met bogemelde. 

 

Ek/Ons* waarborg hiermee dat ek self die reg het om tot sodanige optrede in te stem. 

 

Ek/Ons* onderneem om enige van die bogemelde koste op aanvraag te betaal en onderneem hiermee 

om die Afrikaner Volkskultuurbeweging en/of enige van sy openbare amptenare en/of enige van sy 

verteenwoordigers te vergoed vir en te vrywaar van enige van hierdie koste wat aangegaan mag word in 

hierdie verband.  Ek/Ons* bevestig dat enige mediese rekeninge direk aan my gestuur kan word. 

 

GETEKEN  te _____________________ hierdie _______ dag van ____________________ 2021 

 

 

Ouer/Voog Naam in drukskrif                                                   Handtekening __________________ 

 

Dit is baie belangrik dat hierdie vrywaring voltooi, onderteken en teruggestuur word.  Kinders 

moet asseblief DIE OORSPRONKLIKE saambring na die kamp. 


