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INLEIDING
Dit het tyd geword om ons los te ruk uit die wurggreep van onaktiwiteit wat die Covid-19
inperking meegebring het.
Korpsbesture behoort skeppend te besin oor maniere om hul lede weer op te hef en
daadkragtig nuwe betekenis te gee aan die identiteit, bestaansreg en doelstellings van
die RRB. Dit kán gedoen word sonder om basiese veiligheidprotokolle te omseil!
Die Rapportryerraad het die voorbeeld gestel deur inspirerende provinsiale berade aan
te bied waartydens opwindende besprekings en beplanning die gemoedere gelig het
met die oog op die groei van ons kosbare beweging.
Laat ons opsaal en die laer verlaat want ons is Draers van die Boodskap!

Johan Roos (President) Cilliers de Kock (Vise-President)
Henk Kraaij (Gauteng/Mpumalanga) Jaun de Heer (Natal) David Fensham (Noordwes/Limpopo)
Neil Schreuder (Oos-Kaap) Pieter vd Merwe (Vrystaat/Noord-Kaap) Werner Visagie (Wes-Kaap)
Danie Eichstädt (Sekretariaat)

In vennootskap met die
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RRB EMBLEEM
Hierbo is die aangepaste embleem van die RRB soos goedgekeur deur die
Rapportryerraad.
Verlede jaar het die RRB sy 70ste bestaansjaar gevier en in plaas van by elke mylpaal ŉ
gepaste embleem te ontwerp is besluit om die bestaande embleem ŉ tydlose identiteit te
gee.
In Knapsak 37 is enkele voorbeelde vertoon van hoe die RRB-embleem aangewend kan
word om ons organisasie se beeld prominent met trots uit te dra. Korpse wat die
embleem op eenvormige drag vertoon by openbare geleenthede maak ŉ treffende
indruk en dra beslis by tot sigbaarheid. Eweneens moet RRB-baniere, wimpels en tente
by elke moontlike geleentheid aangewend word om die wêreld van ons daadkragtige
bestaan bewus te maak.
Dra ons nog ŉ RRB-pet en ons lapelwapen met trots sodat mense dit opmerk en vrae
daaroor vra?
Korpse kan gerus inisiatief neem en hierdie voorbeeld volg. Stuur vir ons spogfoto’s
daarvan!

UIT DIE RAPPORTRYERRAAD
Na vele oorwegings het die Rapportryerraad besluit om hul vergadering te laat saamval
met die Bybelvasvra Finaal te Hartenbos en wel op 16 Oktober 2021.
Verslag sal gedoen word oor strategiese beplanning en suksesse wat in moeilike
omstandighede behaal kon word in aanloop na die Landsberaad wat weer in 2022 sal
plaasvind.

RRB WEBWERF (www.rapportryers.org.za )
Die webwerf het ŉ opwindende gedaanteverwisseling ondergaan. Gaan besoek dit
gerus!
Korpse is versoek om ŉ kenmerkende profiel van hulle korps aan die webmeester (Jan
Pieterse janp@global.co.za ) te stuur sodat dit potensiële lede sal inspireer om aan te
sluit. Behalwe vir Bethlehem- en Vereeniging-korpse was daar geen reaksie van die
ander korpse nie en Jan het dus inisiatief geneem om ŉ eenvormige identiteit voorlopig
te plaas tesame met die kontakbesonderhede van bestuurslede.
Laat waai, korpsbesture!!!
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BYBELVASVRA
Ten spyte van die Covid-19 inperkings het die projekspan inskrywings vir 83 spanne
ontvang!
Die uitdunrondte vind plaas 12 tot 16 Augustus 2021. Korpse sal sekerlik soos
gebruiklik moeite doen om plaaslike spanne te ondersteun en ŉ aangename atmosfeer
te skep tydens die uitdunrondte.
Ons sien uit na die Finaal te Hartenbos die naweek van 15 tot 17 Oktober 2021 waar
die top 10 spanne sake sal uitspook!

PROVINSIALE BERADE - 2021
Die president, wat al die berade bygewoon het, berig soos volg:
Wat die jaar se provinsiale berade sover aanbetref, was dit vir my baie bemoedigend dat die gees en
gesindheid op al die verskillende provinsiale berade werklik baie goed was.
Die lede weet inderdaad dat die fokus op ledewerwing en korpsstigting geplaas is.
Ek is baie opgewonde dat die planne wat die provinsiale raadslede saam met hul lede beding, werklik sal
aanleiding gee tot ledewerwing en korpsstigting.
Mag ons die sukses hiervan sien in die tweede helfte van 2021.
Die Bybelvasvra het ouder gewoonte ook die nodige aandag tydens die berade ontvang. Die versoek dat
lede wat spanne werf vir die Bybelvasvra, nie net skole moet teiken nie, maar beslis ook predikante, kan in
die toekoms aanleiding gee tot nuwe spanne wat inskryf.
Die Vrystaat/Noord-Kaap het met hul beraad, 'n naweek daarvan gemaak by Door nkloof, Kroonstad.
Die manne het behoorlik gees gevang, groot vure is gebou en daar is lekker gesellig gekuier tot laatnag.
Sarel Griesel van Koppie-Alleen het hom baie definitief onderskei as 'n kampvuurbouer van formaat, nie
Oranje, Bethlehem of Kimberley Danie Theron het iemand wat by hom kan kers vashou nie.
Die beraad het in 'n baie goeie gees plaasgevind, planne is bespreek, op die tafel geplaas en aksiestappe is
vasgemaak.
Slegs mooi dinge kan in die toekoms van die Vrystaters en Noord-Kapenaars verwag word.
Kimberley Danie Theron, 'n korps wat maar pas twee jaar oud is, onderskei hom reeds met skitterende
projekte wat aangebied word, hul ledetal toon reeds 'n mooi opwaartse kurwe.
Gauteng/Mpumalanga het by die Voortrekkermonument 'n uiters geslaagde beraad gehad op 'n Saterdag,
ook al die korpse in hul streek was teenwoordig.
Die manne se positiewe uitkyk is werklik baie verblydend, wat die verrigtinge baie besonders gemaak het,
was die pragtige dames van die Jakaranda-dameskorps wat teenwoordig was.
Hulle teenwoordigheid het beslis aanleiding gegee dat die verrigtinge werklik op 'n hoër vlak paasgevind
het.
Ons gaan in die nabye toekoms baie beslis groei op korpsvlak sowel as provinsiale vlak ervaar van hierdie
streek wat eenvoudig reg ingestel is.
Daar is gebraai na die vergadering en baie lekker saam gekuier tot laat middag.
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Die Wes-Kaap het hul provinsiale beraad op 'n Saterdag gehou in die James Bardenhorst-saal te Caledon.
Op gepaste wyse is afskeid geneem van James wat vroeër die jaar oorlede is weens Covid-19. Hy was
eenvoudig 'n yster en gaan 'n groot leemte laat.
Ook die beraad het in 'n baie mooi gesellige atmosfeer plaasgevind, planne is bespreek en aksies is onder
mekaar vasgemaak.
Dit was inderdaad ook 'n baie groot voorreg om tydens die beraad vir Hoofkantoorlid, Japie Gouws van
Mosselbaai teenwoordig te hê.
Caledon, wat gasheer gespeel het die dag, het op hul koste 'n baie lekker braai en te drinke aangebied.
Dit was nogal moeilik om jouself later die middag weg te skeur van die Caledonners. Aan gasvryheid
ontbreek dit beslis nie.
Natal het ook hul beraad vroeër die jaar tydens 'n weeksaand aangebied.
Afskeid is ook hier geneem van Jamie van der Merwe wat ook gesterf het weens Covid-19. Hy was 'n
jongman wat op troue gestaan het, hy het reeds sy stempel op Newcastle korpsbestuur afgedruk.
Hy gaan 'n leemte laat en nog baie lank gemis word.
Planne is ook hier gemaak en ons kan met groot verwagting uitsien op wat die toekoms inhou vir Natal.
Getrou aan tradisie is op gepaste wyse afgesluit.
Weens 'n toename in die Covid-19 pandemie, moes Oos-Kaap hul provinsiale beraad uitstel tot later in
die jaar.
Ek wag nog in spanning om te verneem wanneer Noordwes/Limpopo hul provinsiale beraad gaan hou.

VRYSTAAT/NOORD-KAAP:

Ernstige besprekings in die hoofsaal van Doornkloof waarna .......

Die vonke gespat het!
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Sekretaris Danie Eichstädt en Alta kyk toe terwyl President Johan Roos wys hoe dit gedoen moet word!
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Oulike wildbesigtingswa van Doornkloof

GAUTENG/MPUMALANGA

Gewigtige beraadslaging in die lapa van die Voortrekkemonument. Die trotse Jakaranda Dameskorps
Was ook goed verteenwoordig.

Jakaranda-korps is geensins skaam om hulle identiteit te vertoon nie!

7

WES-KAAP

Die president aan die woord in die James Badenhorst-saal, Caledon.
Hoofkantoorlid Japie Gouws het ook bygewoon!

Die tradisionele braaivleisvuur en gesellige samesyn

8

RRB ARGIEF
Die Rapportryerraad het besluit om die RRB se argiewe te verskuif vanaf INEG (Instituut vir
Eietydse Geskiedenis by die Vrystaatse Universiteit, Bloemfontein) na die Erfenissentrum by die
Voortrekkermonument in Pretoria.
Afgetrede argifaris, Hester van der Berg, is besig om alles professioneel te orden waarna die
verskuiwing na Pretoria sal plaasvind.

Rapportryers Danie Odendaal en Barry Frey verskuif die argiewe vanaf die INEG na Barry se motorhuis

KORPSNUUS
Bethlehem

Rapportryers Danie Eichstädt en Andi Wolmarans
Help met die skoonmaak van Pretoriuskloof in Bethlehem.
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Die korps het darem ook die jaarlikse Jukskei-dag ingepas waartydens die ATKV, Die Dameskring en die
Museumtrust ook deelgeneem het. Die Dameskring het vir die tweede agtereenvolgende jaar met die louere
weggestap danksy hulp van buite!
Korpsvoorsitter, Ben Jacobs (intussen oorlede) oorhandig die trofee aan die span van Die Damesklub.

Graaff-Reinet Spandaukop
Kyk net hoe vertoon die korps die RRB se beeld met hulle straatverkoping!
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Kimberley Danie Theron
Hierdie verbeeldingryke korps het in samewerking met die Voortrekkers, Landsdiens en
Volkspelers hul gemeenskap teruggevoer op ŉ reis na die verlede onder die vaandel “In die
Laer”. Talle gemeenskapslede het hierdie indrukwekkende gebeurtenis bygewoon.
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Rapportryergroete!
Danie Eichstädt
Sekretaris

