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 1) Inleiding  

 

Om het opleidingsniveau, teamgeest, uithoudingsvermogen, behendigheid maar vooral 

om de vriendschappelijke contacten onder de verschillende jeugdbrandweerkorpsen te 

onderhouden en/of te verbeteren werden de nationale jeugdbrandweerwedstrijden  in 

samenwerking met het nationaal wedstrijdcomité CTIF en het KCCE in het leven 

geroepen.  

 

 
 

Gedurende de nationale wedstrijd dienen de ploegen driemaal aan te treden voor de 

brandweerproef, snelheidswedstrijd en de estafettewedstrijd. Dit is van toepassing 

zolang het aantal deelnemende korpsen het toelaat om drie wedstrijden te spelen op 

dezelfde dag.  

 

Daarnaast kunnen de ploegen bonuspunten verdienen door twee -16 jarige gedurende 

de nationale wedstrijden aftevaardigen om elk afzonderlijk één handvaardigheidstest 

af te leggen. De  2 ploegleden mogen nog niet deelgenomen hebben aan de 

handvaardigheidstesten van de kadettenopleiding. 

 

Voor het bepalen van de einduitslag worden de twee beste tijden van de 

brandweeroefening, snelheidswedstrijd en de estafette gebruikt om het gemiddeld 

resultaat van de ploeg te berekenen. Hierna worden de bonuspunten die men verdiend 

heeft bij de handvaardigheidstest bij het gemiddelde geteld waardoor men de 

eindscore bekomt. 

 

Tijdens de prijsuitreiking krijgt de nationaal kampioen samen met de beste ploeg per 

wedstrijdonderdeel ( brandweeroefening, estafette en snelheidsoefening) een beker. 
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Alle deelnemers ontvangen ook een herinneringsmedaille. Voor de eerste ploeg zijn 

dit gouden medailles, voor de tweede ploeg worden dit zilveren medailles en voor de 

overige ploegen worden dit bronzen medailles.  

   

Tot slot van deze inleiding willen wij de olympische leuze “ deelnemen is 

belangrijker dan winnen “ nog eens aanhalen en doen we een warme oproep naar de 

begeleiders en de deelnemers om zich sportief op te stellen t.a.v. de jury en andere 

deelnemer 

 

2) Stichting en toekenning  

 

De proeven van de nationale jeugdbrandweerwedstrijden BVV- afdeling Jeugd zijn op 

voorstel van het wedstrijdcomité, met goedkeuring van het dagelijks bestuur, tot stand 

gekomen. 

 

Vanaf de wedstrijden van 2019 krijgt iedere deelnemer een medaille uitgereikt door de 

voorzitter. Voor de winnende ploeg + 1 reserve worden dit gouden medailles, voor de 

2
de

 ploeg + 1 reserve zijn dit zilveren medailles en voor de overige ploegen samen met 

hun reserve worden dit bronzen medailles. 

 

De medaille wordt de dag van de nationale wedstrijd zelf uitgereikt door de jury in 

opdracht van de voorzitter BVV afdeling Jeugd. 

 

3) Algemeenheden  

 

3.1) Wedstrijdklassen   

 

Om de instap van nieuwe ploegen te vergemakkelijken worden twee 

beoordelingsklassen ingevoerd: 

 

   Klasse A :  wedstrijdploegen die reeds meermaals deelgenomen hebben in de 

laatste 5 jaar aan de nationale jeugdbrandweerwedstrijden. 

 

Klasse B :  wedstrijdploegen die nog nooit deelgenomen hebben aan de   

                 nationale brandweerwedstrijden of reeds meer dan 5 jaar niet meer  

                  deelgenomen hebben. 

 

3.2) Aantal deelnemers per wedstrijdploeg 

 

Elke ploeg mag maximaal bestaan uit 7 personen: 6 effectieve deelnemers en 1 

reserve. Tijdens de wedstrijd kan er niet gewisseld worden van deelnemers die niet 

op het wedstrijdblad vermeld staan. 

 

3.3) Leeftijd van de wedstrijddeelnemers 
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De leeftijd van de wedstrijddeelnemers moet gelegen zijn tussen de 12 en de 18 jaar 

waarvan 2 deelnemers reeds 16 jaar of ouder zijn (afleggen handvaardigheidstest).  

Men kan echter nog aan de wedstrijd deelnemen als de deelnemer de leeftijd van 18 

jaar bereikt of bereikt heeft  in het kalenderjaar van de wedstrijd. 

Indien er deelnemers zijn die jonger dan 12 jaar zijn wordt steeds de minimum 

leeftijd van 12 jaar in rekening gebracht. 

Voor de mensen die juist de leeftijd van 18 jaar overschreden hebben wordt de 

leeftijd van 17 jaar in rekening gebracht. 

Wanneer 1 ploeg aantreed zonder reserve wordt de leeftijd van 17 jaar in rekening 

gebracht. 

 

3.4) Bevel en commandotaal 

 

De bevelen en commando’s kunnen in de vorm en de taal van het gewest van 

herkomst gegeven worden. 

 

3.5) Wedstrijddisciplines 

 

De wedstrijdploegen moeten aan volgende wedstrijddisciplines deelnemen: 

 

• brandweeroefening 

• snelheidsoefening 

• estafette met hindernissen 

• handvaardigheidstest (FGA testen kadettenopleiding) 

 

Tijdens deze proeven worden de deelnemers getest op groepsgedrag, snelheid, 

behendigheid en brandweertechnische kennis. 

 

3.6) Voorwaarden tot deelname 

 

De deelnemende ploeg: 

• moet volgens de reglementen aangemeld zijn 

• moet bestaan uit jeugdleden van eenzelfde hulpverleningszone. 

 

3.7) Samenstelling van de wedstrijdploegen en kentekens van de deelnemers 

 

Iedere wedstrijdploeg moet voor de disciplines met volgend aantal deelnemers 

aantreden: 

 

• brandweeroefening: 6 personen 

• snelheidsoefening: 6 personen 

• estafette met hindernissen: 6 personen. 

• Handvaardigheidstest: 2 personen die -16 jaar zijn op de dag van de 

wedstrijden en nog niet deelgenomen hebben aan de 

handvaardigheidstest van het FGA brandweerkadet. 
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De taken van de verschillende nummers worden verder in het wedstrijdreglement 

uitgelegd. 

 

3.8) Wedstrijdmaterieel en plaats 

 

Al het vereiste materieel, nodig om de wedstrijden te kunnen organiseren, wordt 

door het nationaal organisatiecomité tijdens de wedstrijden ter beschikking gesteld 

van de deelnemers. 

 

 

3.8.1) Brandweeroefening  

 

3.8.1.1.) Wedstrijdmaterieel: 

• markering open water 

• 1 markering voor aanduiding plaats verdeelstuk 

• draagbare pomp 

• 4 zuigslangen met DSP koppelingen (2,5 m.) 

• zuigkorf 

• 2 touwen waarvan 1 uitgerust is met een musketonhaak 

• 3 sleutels zuigslangen 

• 1 houten kast die gelijkwaardig is aan de opbergkast in de autopompen. 

o 1 zigzag, bestaande uit 4 lage drukslangen diameter 70 ( lengte van 

de slangen : 10 meter) 

o 1 verdeelstuk (70 naar 2x45), gekoppeld aan de zigzag diameter 70. 

o 1 gele bundel (diameter 45, lengte 10m) met straalpijp (3D) 

o 1 gele bundel (diameter 45, lengte 10m) 

o 1 groene bundel (diameter 45, lengte 10m) met straalpijp (3D) 

o 1 groene bundel (diameter 45, lengte 10m) 

• set rug- en borstnummers van 1 tot en met 6 

 

3.8.1.2.)  Plaats 

Baan van 90 meter lang en 12 meter breed met markering van open water en de 

verdelers. 

 

 
 

3.8.2) Snelheidsoefening  
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3.8.2.1.)  Wedstrijdmaterieel  

• start- en aankomstlijn 

• vaste koppeling van 45 mm ter hoogte van de startlijn 

• 5 slangen van 45 mm met een lengte van exact 20 meter 

• markeringen met een breedte van 1 meter elke 20 meter. 

 

3.8.2.2.)  Plaats  

Baan van minstens 120 meter lang en 3 meter breed met start- en aankomstlijn 

die 120 meter uit elkaar gelegen zijn. 

 

 
 

3.8.3.) Estafette met hindernissen  

 

3.8.3.1) Wedstrijdmaterieel: 

• Straalpijp diameter 45 als estafette 

• laddermuur 

• evenwichtsbalk PPMO test 

• persslang diameter 45 

• Big bag die verzwaard is met zandzakken van 20 kg of 40 kg (afhankelijk 

van de leeftijd 

• Verdeelstuk van diameter 70 gesplitst in diameter 70 en 2 maal 45 

• Afhankelijk van de leeftijd :  

o 2 slangen van diameter 70 met verminderingsstuk van diameter 

70 naar diameter 45 

o 2 slangen diameter 45 

 

3.8.3.2) Plaats 

Een estafettebaan:  400 meter lang en minstens 1,20 meter breed. 
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3.8.4.) Handvaardigheidstest 

 

3.8.4.1) Wedstrijdmaterieel : 

• 3 verschillende handvaardigheidstesten 

• PBM’s + het nodige gereedschap voor het uitvoeren van de testen 

• Werkbank + bankschroef 

• Tent die eventueel kan afgesloten worden 

• Kaartjes om te bepalen welke proef moet uitgevoerd worden. 

 

3.9) Kledij 

 

De wedstrijddeelnemers treden aan met: 

 

• Op de brandweerproef : 

• Overall of 2-delig werkpak 

• Helm 

• Veiligheidslaarzen of veiligheidsbottines 

• Werkhandschoenen 

• Gordel toegelaten, niet verplicht. 

• Op de snelheidsoefening : 

• Overall of 2-delig werkpak 

• Helm 

• Stevige sportschoenen of bottines (verantwoordelijkheid 

wedstrijdploeg) 

• Werkhandschoenen 

• Gordel toegelaten, niet verplicht. 

• Op de estafette : 

• Overall of 2-delig werkpak 

• Helm 

• Stevige sportschoenen of bottines (verantwoordelijkheid 

wedstrijdploeg) 

• Werkhandschoenen 

• Gordel toegelaten, niet verplicht. 

• Op de handvaardigheidstest : 

• Overall of 2-delig werkpak 

• Helm 

• Stevige sportschoenen of bottines (verantwoordelijkheid 

wedstrijdploeg) 

• Werkhandschoenen 

• Gordel toegelaten, niet verplicht. 

 

In uitzonderlijke weersomstandigheden kan de wedstrijdleider beslissen om de 

helmplicht niet toe te passen . Wanneer de wedstrijdploeg niet voldoet aan de 

kledijplicht zal per onderdeel ( brandweeroefening, snelheidsoefening, 
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handvaardigheidstest en estafette met hindernissen ) 5 seconden straftijd toegekend 

worden per deelnemer. Dit betekent voor een volledige ploeg die niet in orde is met 

zijn kledij een totale  straftijd van 30 seconden die op elk onderdeel zal aangerekend 

worden. 

 

3.10) Wedstrijdleider 

 

De wedstrijdleider wordt om de vier jaar aangesteld na verkiezing in de algemene 

vergadering van de BVV afdeling Jeugd. De wedstrijdleider staat in voor het vlotte 

verloop van de wedstrijden. Het staat hem vrij om beslissingen te nemen in overleg 

met de juryleden en de deelnemende ploegen om de wedstrijden vlot te laten 

verlopen.  

Daarnaast staat hij ter beschikking van de juryleden en de deelnemende ploegen om 

onenigheden tussen juryleden en de ploegen te beslechten.  

 

3.11) Juryleden 

 

De juryleden worden door de korpsen die lid zijn van de BVV afdeling Jeugd 

voorgedragen aan de wedstrijdleider. Deze zal, in samenspraak met het dagelijks 

bestuur, de ploeg juryleden definitief aanstellen. Juryleden die lid zijn van het 

aangetreden jeugdbrandweerkorps mogen tijdens de oefening niet jureren en worden 

indien nodig vervangen. 

  

3.11.1) Jurygroep Brandweeroefening 

  

Het aantal jurygroepen voor de brandweeroefening wordt bepaald door het aantal 

wedstrijdbanen. 

Elke groep bestaat uit 3 juryleden. 1 Jurylid wordt door de wedstrijdleider als 

hoofdjurylid van de proef aangeduid. De proef mag pas gestart worden als er 

minimaal 3 juryleden aanwezig zijn, waarvan er steeds minimaal twee de 

tijdopname doen.  

Iedere jurygroep voor de brandweeroefening heeft tot taak voor aanvang van de 

wedstrijd het wedstrijdmaterieel functioneel te controleren op hun baan.  

De wedstrijdbaan mag, na controle van het materieel, enkel nog betreden worden 

door de verantwoordelijke juryleden, de aangetreden wedstrijdploeg en 1 

begeleider. 
Na het afleggen van de 1

ste
  brandweeroefening wordt de ploegleider, samen met 

de begeleider, gebrieft op eventuele strafpunten. Dit gebeurt niet meer tijdens de 

2
de

 en 3
de

  wedstrijd.  

De jury onthoudt zich van elke discussie op het veld met begeleiders en stuurt deze 

met eventuele bezwaren door naar de wedstrijdleider die er zich dan van vergewist 

of het ingediende bezwaar al of niet relevant is.  

Indien de begeleiders zich niet aan bovenstaande regels houden, kan het 

hoofdjurylid van deze deelproef een sanctie uitspreken van 10 strafseconden voor 

deze proef. Deze sanctie zal niet gebruikt worden als er door de begeleider die op 

het veld mag tijdens de 1
ste

  wedstrijd op een beleefde en correcte manier naar 

verduidelijking wordt gevraagd. 
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3.11.2. De jurygroepen voor de snelheidsoefening 

 

Het aantal jurygroepen voor deze snelheidsoefening wordt bepaald door het aantal 

banen waarop de snelheidswedstrijd wordt gespeeld.  

Elke groep bestaat uit 3 juryleden. 1 Jurylid wordt door de wedstrijdleider als 

hoofdjurylid van de proef aangeduid . De proef mag pas gestart worden als er 

minimaal 3 juryleden aanwezig zijn waarvan er steeds minimaal twee de 

tijdopname doen. 

Iedere jurygroep voor de snelheidsoefening heeft tot taak voor aanvang van de 

wedstrijd het wedstrijdmaterieel functioneel te controleren op zijn baan. De 

wedstrijdbaan mag, na controle van het materieel, enkel nog betreden worden door 

de verantwoordelijke juryleden, de aangetreden wedstrijdploeg en 1 begeleider. 

Na het afleggen van de 1
ste

  snelheidsoefening wordt de ploegleider, samen met de 

begeleider, gebrieft  op eventuele strafpunten. Dit gebeurt niet meer tijdens de 2
de  

en 3
de

   wedstrijd. 

De jury onthoudt zich van elke discussie op het veld met begeleiders en stuurt deze 

met eventuele bezwaren door naar de wedstrijdleider die er zich dan van vergewist 

of het ingediende bezwaar al of niet relevant is.  

Indien de begeleiders zich niet aan bovenstaande regels houden, kan het 

hoofdjurylid van deze deelproef een sanctie uitspreken van 10 strafseconden voor 

deze proef. Deze sanctie zal niet gebruikt worden als er door de begeleider die op 

het veld mag tijdens de 1
ste

  wedstrijd op een beleefde en correcte manier naar 

verduidelijking wordt gevraagd. 

 

3.11.3) De jurygroep voor de estafette met hindernissen 

 

Het aantal jurygroepen voor de estafette met hindernissen wordt bepaald door het 

aantal banen waarop de snelheidswedstrijd wordt gespeeld. Elke groep bestaat uit 

4 juryleden. 1 Jurylid wordt door de wedstrijdleider als hoofdjurylid van de 

estafette met hindernissen aangeduid..  

De proef mag pas gestart worden als het hoofdjurylid aanwezig is samen met 

minimaal 2 juryleden voor tijdsregistratie per baan waarop er gelopen wordt.  

Iedere jurygroep voor de estafette met hindernissen heeft tot taak voor aanvang 

van de wedstrijd het wedstrijdmaterieel functioneel te controleren op zijn baan. De 

wedstrijdbaan mag, na controle van het materieel, enkel nog betreden worden door 

de verantwoordelijke juryleden, de aangetreden wedstrijdploeg en 1 begeleider.  

Na het afleggen van de 1
ste

 estafette met hindernissen wordt de ploegleider, samen 

met de begeleider, gebrieft op eventuele strafpunten. Dit gebeurt niet meer tijdens 

de 2
de

 en 3
de

 wedstrijd. 

De jury onthoudt zich van elke discussie op het veld met begeleiders en stuurt deze 

met eventuele bezwaren door naar de wedstrijdleider die er zich dan van vergewist 

of het ingediende bezwaar al of niet relevant is.  

Indien de begeleiders zich niet aan bovenstaande regels houden, kan het 

hoofdjurylid van deze deelproef een sanctie uitspreken van 10 strafseconden voor 

deze proef. Deze sanctie zal niet gebruikt worden als er door de begeleider die op 
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het veld mag tijdens 1
ste

  wedstrijd op een beleefde en correcte manier naar 

verduidelijking wordt gevraagd. 

 

3.11.4) De jurygroep voor de handvaardigheidstest 

 

Voor de handvaardigheidstest bestaat de jury uit drie personen waarvan 1 

aangesteld wordt door de wedstrijdleider als hoofdjurylid. 

De af te leggen proeven worden afgelegd en beoordeeld volgens de instructiefiche 

van de brandweerschool PAULO (Oost-Vlaanderen). 

 

3.12) Secretariaat 

 

Het secretariaat wordt bemand door de secretaris van de BVV afdeling Jeugd die 

zich kan laten bijstaan door één of meer medewerkers. Hij staat in voor de controle 

van de vermelde leeftijden op de inschrijvingsformulieren via de identiteitskaarten 

en verwerkt de uitslagen van de verschillende deelproeven tot de einduitslag.  

 

 

4) Wedstrijdvoorbereiding 

 

4.1) De inschrijving 

 

De inschrijvingsformulieren worden tijdig door de BVV afdeling Jeugd ter 

beschikking gesteld van de verschillende jeugdbrandweerkorpsen. Deze formulieren 

moeten volledig en juist ingevuld worden en moeten voor het vastgestelde tijdstip 

teruggestuurd worden aan de secretaris van de BVV afdeling Jeugd. 

 

Wedstrijdploegen die hun inschrijvingsformulier onvolledig ingevuld of laattijdig 

opgestuurd hebben, en daardoor niet in het wedstrijdplan konden worden 

opgenomen, hebben geen recht om tot de wedstrijd te worden toegelaten. 

Hetzelfde geldt ook voor de inschrijving van de juryleden. 

 

Bij de inschrijving dienen de namen en de leeftijden van de deelnemers ingevuld te 

zijn. Nochtans bestaat de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen tot de dag van 

de wedstrijd. Deze wijzigingen moeten meegedeeld worden bij de aanmelding op 

het secretariaat voor passencontrole. 

 

4.2) Het inschrijvingsgeld 

 

Het inschrijvingsgeld, dat bepaald wordt door het dagelijks bestuur van de BVV 

afdeling Jeugd, dient betaald te zijn vooraleer de wedstrijd aangevat kan worden. 

 

4.3) De wedstrijdplanning 

 

Na ontvangst van de definitieve inschrijvingen worden de noodzakelijke planningen 

opgesteld m.b.t. training, wedstrijd en juryleden. Deze worden aan de deelnemende 

wedstrijdploegen en juryleden overgemaakt via de wedstrijdleiding. 
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5) Aanvang van de wedstrijden 

 

5.1) Opening van de wedstrijd 

 

Het nationaal organisatiecomité zal precieze richtlijnen voor de wedstrijdopening 

bekendmaken. 

Aan de openingsplechtigheid zullen alle juryleden en ploegleden deelnemen. 

De manschappen marcheren volgens richtlijnen van het organiserende korps of van 

de wedstrijdleider het wedstrijdterrein op. 

Na het opmarcheren van de wedstrijdploegen en het hijsen van de wedstrijdvlag 

worden de nationale brandweerwedstrijden voor geopend verklaart door de nationale 

voorzitter van het wedstrijdcomité.  

 

 
 

5.2) Aanmelden op het secretariaat 

 

De wedstrijdploegen moeten zich tijdig en volgens het wedstrijdplan bij het 

secretariaat aanmelden. 

Na afroeping melden zij zich voor controle van de deelnemerslijst. De ploegleider 

overhandigt aan de secretaris of zijn medewerker de identiteitskaarten ( zowel 

burger als jeugdbrandweerpaspoort ) zodat de leeftijd van de verschillende 

deelnemers gecontroleerd kan worden. Na controle krijgen de 6 effectieve 

deelnemers + de reserve een polsband die gedurende de wedstrijd niet mag worden 

verwijderd. De juryleden op de verschillende proeven zullen op het veld 

steekproeven uitvoeren of de ploegleden een polsband hebben. Indien dit niet het 

geval is wordt de ploeg uit de wedstrijd genomen.  
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Tevens krijgt de ploegleider de omslag met de verschillende beoordelingsbladen. 

De volwassen begeleider van de wedstrijdploeg die de deelnemers vergezeld op het 

wedstrijdterrein krijgt ook een polsbandje van een ander kleur. Enkel deze persoon 

mag de wedstrijdploeg vergezellen op het wedstrijdterrein. 

 

5.3) Aanmelden op de verschillende deelproeven 

 

De wedstrijdploeg dient zich volgens het wedstrijdschema tijdig op te stellen aan de 

rand van de verschillende wedstrijdterreinen. Indien men zich 5 minuten na het 

verstrijken van de aangegeven tijd niet opgesteld geeft aan de rand van het 

wedstrijdterrein, mag de deelproef niet meer afgelegd worden, dit om te vermijden 

dat het tijdschema in de war wordt gebracht. De groepsoverste krijgt van de 

hoofdjury een teken wanneer hij met zijn ploeg het wedstrijdterrein mag betreden.  

 

6) Brandweeroefening : 

 

De wedstrijdploeg wordt onder bevel van de ploegleider in gesloten formatie naar de 

wedstrijdbaan gebracht al of niet vergezeld van 1 begeleider. Hij zorgt er voor dat de 

ploeg zich opstelt juist achter de waterlijn met het gezicht in de richting van de 

vuurlijn.  Eenmaal aangekomen geeft de ploegleider de enveloppe met de 

beoordelingsbladen aan het hoofdjurylid. 

 

Het aan- en aftreden in gesloten formatie ( opmarcheren ) wordt door de jury 

beoordeeld onder het onderwerp voorbeeldige houding. Dit kan de ploeg maximaal 20 

bonuspunten opleveren. 

 

De oefening wordt uitgevoerd in de kledij die al hoger in dit reglement is vermeld.  

 

Aansluitend stelt de ploeg het wedstrijdmaterieel, nodig voor de brandweeroefening, 

op volgens onderstaande tekening onder toezicht van de jury.  

 

 

 
 

 

1&2 = aanvalsploeg 

3&4 = back-up ploeg 

5 = pompbedienaar 

6 = bevelvoerder 
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Nadat het wedstrijdmaterieel klaar gezet is, gaat de ploeg zich terug opstellen onder 

het gezag van de ploegleider juist achter de waterlijn met het gezicht in de richting van 

de vuurlijn. 

 

Vervolgens plaats hij zijn groep in geef acht en meldt zich aan bij de jury. 

 

Vanaf het ogenblik dat de wedstrijdploeg in geef acht staat mag er niet meer gepraat 

worden tijdens de duur van de oefening, enkel om de nodige bevelen te geven of om te 

antwoorden zoals verder vermeld in dit reglement mag er gesproken worden.  

 

Nadat de bevelvoerder zich gemeld heeft bij de jury en de toelating verkreeg om te 

starten vervoegt hij weer zijn ploeg en geeft hij de nodige bevelen. 

 

Hij plaatst de groep in ter plaats rust en geeft het startbevel gevolgd door een 1
ste

 

fluitsignaal. Na het fluitsignaal loopt de tijd.  

 

De groepsoverste nr.6 houd toezicht bij het opstellen van de pomp en voert zijn taak 

als bevelvoerder uit tijdens het afleggen van de diepe aanval. 

 

6.1) Het uitleggen van de zuigleiding 

 

De pompbediener (nr. 5) neemt de zuigkorf, 2 sleutels en de 2 touwen en begeeft 

zich met zijn materieel naar de plaats waar de zuigkorf aan de zuigslangen dient te 

worden gekoppeld. 

 

De nummers 1 en 2 nemen de 2 zuigslangen rechts van de pomp gelegen ( kijkend in 

de richting van het vuur ) en leggen ze achtereenvolgens de ene na de andere in de 

verlenging van de verst gelegen zuigslang, in de richting van het water. 

 

Nr. 2 loopt voorop. De linker slang dient eerst neergelegd te worden. 

 

De nummers 3 en 4 nemen de direct links naast de pomp liggende zuigslang en 

leggen ze in de richting van het vuur, in de verlenging van de zuigslang die is blijven 

liggen. 
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6.2) Het koppelen van de zuigleiding 

 

Het koppelen wordt uitgevoerd door de nummers 1 en 3 (beginnend met de 

zuigkorf) terwijl de nummers 2 en 4 de zuigslangen op gelijke hoogte heffen. Hierbij 

mogen de slangen de grond niet raken. 

 

Het nr. 2 ontvangt de zuigkorf van de pompbediener nr. 5, op hetzelfde ogenblik 

plaatsen de nummers 3 en 4 zich schrijlings ( te paard ) over de eerste zuigslang, 

nemen deze op, zodat nummers 1 en 3 gemakkelijk kunnen koppelen. 

Vervolgens overhandigt de pompbediener (nr.5)  een sleutel aan de nummers 1 en 3. 

 

Zij draaien hiermee de koppelingen aan en houden de sleutels bij zich. De sleutels 

kunnen onder de oksels gehouden worden. 

“Gebruiken van de sleutels” geldt vanaf het ogenblik waarop de zuigsleutel het ijzer 

van de koppeling geraakt heeft. Ter controle of de zuigslangen wel goed gekoppeld 

zijn, zal de jury een trap op de zuigslang geven en hierbij mogen de koppelingen niet 

openvallen. 

 

Hierna leggen ze de zuigslang voorzien van de zuigkorf neer. 

 

Intussen heeft het nr. 2, de pompbediener nr.5 de 2 koorden afgenomen, de koorden 

een weinig uit de zakjes getrokken en grijpensklaar neergelegd. 

Daarna gaat hij achter Nr. 1 staan. 

Vervolgens doen de nummers 1 en 2 een pas naar rechts, en de nummers 3 en 4 een 

pas naar links, gevolgd door een halve draai links. 



Goedgekeurd De Haan – Wenduine 5 mei 2019 

 

. 

 

 

 

14 

 

De nummers 1, 2, 3 en 4 gaan dan naar de volgende koppeling. 

 

Daar doen de nummers 1 en 2 een pas naar links, met het linkerbeen over de 

zuigslangen. 

 

De nummers 3 en 4 doen een halve draai links, met het rechterbeen over de 

zuigslangen, het gezicht naar de nummers 1 en 3 gekeerd. 

 

De nummers 1 en 2 moeten steeds met de linkervoet over de zuigslangen stappen en 

de nummers 3 en 4 steeds met de rechtervoet. 

 

Beide ploegen staan nu tegenover elkaar en met gespreide benen over de 

zuigleiding. 

 

Ze heffen de zuigslang op en de nummers 1 en 3 koppelen. 

 

De zuigsleutels moeten in ieder geval gebruikt worden zoals hierboven vermeld. 

 

Om de 2 ploegen gelijktijdig te laten werken, mag het Nr. 1 “op” en “neer” bevelen,  

om de slangen op te nemen, respectievelijk neer te leggen. 

 

De vorige beschreven handelingen herhalen zich nu tot de 4 zuigslangen gekoppeld 

zijn. 

 

Wanneer de pompbedienaar nr. 5 ziet dat een koppeling van de zuigleiding open 

gaat mag hij het bevel geven “ herkoppelen “. 

 

 
 

6.3) Het vastmaken van de touwen  

 

Op bevel van nr. 1 “ touwen vast “ heft nr. 3 de zuigkorf op terwijl nr. 4 de 2
de

 

zuigslang in het midden en de pompbediener de vrije koppeling van de laatste 

zuigslang opneemt. 
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De nummers 1, 3 en 4 staan links van de opstelling ( gezien in de richting van het 

vuur ). 

 

Nr. 4 raakt de zuigleiding niet aan. 

 

 
 

Nadat de zuigleidingen gekoppeld zijn overhandigen de nummers 1 en 3 hun sleutels 

terug aan de pompbedienaar nr. 5 die dan de 3 sleutels onder de zuigmond van de 

pomp legt. Hij dient dit uit te voeren voor het bereiken van de eindopstelling. 

 

Nr. 1, rechts van de opstelling staande, maakt het opbindtouw vast met een 

timmermanssteek ( zie tekening en foto ) aan de zuigkorf en legt met het touw 

vervolgens een steek, juist voor iedere koppeling, gezien vanaf de waterlijn. De 

steek moet zich steeds in het eerste aangeduide derde van de zuigslang bevinden die 

door middel van tape in drie gelijke delen verdeeld is. 
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Nr. 3 maakt intussen het zuigkleptouw aan de ring vast en blijft met de koord in de 

handen staan tot de pompbediener het bevel geeft “ zuigleiding te water “ . 

 

6.4) Het te water laten van de zuigleiding 

 

Op het bevel van de pompbediener  “ zuigleiding te water “ wordt de zuigleiding 

opgenomen om naar het water gedragen te worden. 

 

Nr. 3 neemt ze bij de zuigkorf, 

Nr. 4 neemt ze bij de eerste koppeling, 

Nr. 2 bij de tweede koppeling, 

Nr. 1 bij de derde koppeling, 

de pompbediener nr. 5 bij de vrije koppeling. 

In deze opstelling draagt men de zuigleiding tot men de zuigkorf over de waterlijn 

kan neerleggen. 

 

De pompbediener nr. 5 koppelt de zuigleiding aan de pomp met de derde sleutel. 

 

Hij wordt bijgestaan door nr. 1, die onmiddellijk met gespreide benen over de 

zuigleiding achter hem gaat staan. 

 

Nr. 1 maakt intussen de opbindkoord aan het rechterhandvat van de pomp vast met 

een mastworp. 

 

Nr. 3 maakt intussen de zuigklepkoord vast aan het linkerhandvat van de pomp met 

een mastworp. ( Zie tekening en foto ) 
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Pas nadat de zuigleiding aan de pomp gekoppeld is, roept de pompbedienaar “ 

aangezogen “ waarna het bevel komt van de bevelvoerder nr.6 : “lage druk – diepe 

aanval”. 

 

6.5) Het afleggen van een lage druk lijn – diepe aanval  

 

 
 

Bevelvoerder nr. 6 
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De bevelvoerder neemt het verdeelstuk die gekoppeld is aan de zigzaglijn van 

diameter 70 en loopt hiermee tot aan het merkteken die op ongeveer 25 meter 

gelegen is. Het verdeelstuk moet over het merkteken komen te liggen. 

Vervolgens vervoegd hij zich tot bij de aanvalsploeg waarna hij achter de nr. 2 

gehurkt plaatsneemt. 

Wanneer de aanvalsploeg en de back-up ploeg hun eindopstelling hebben 

ingenomen fluit de bevelvoerder af en steekt hierbij een hand omhoog waarna de 

tijdopname gestopt wordt. Hierbij zit de bevelvoerder ook gehurkt achter de nr. 2 

van de aanvalsploeg. 

 

 
 

De pompbediener nr. 5 

De pompbedienaar trekt indien nodig de zigzaglijn diameter 70 verder uit de kast tot 

aan de eerste koppeling waarna hij deze loskoppelt. Hij koppelt daarna het 

uitgelopen slangengedeelte aan de pomp. Hierbij zorgt hij ervoor dat er geen 

kronkels in de leiding zitten en dat er een ruime bocht in de leiding zit ter hoogte van 

de pomp. Daarna draait hij de kraan van de pomp open en gaat hij in geef acht staan 

ter hoogte van de pompuitlaat. 

 

 
 

De aanvalsploeg nr.1 en nr. 2 

De nr. 1 neemt de gele bundel met straalpijp en de nummer 2 neemt de gele bundel 

zonder straalpijp waarna ze zich naar de linkse uitgang van de verdeler begeven.  
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De bundel met straalpijp komt in de richting van het vuur te liggen, de bundel 

zonder straalpijp komt te liggen tussen het verdeelstuk en de bundel met straalpijp. 

De nr. 2 ontlucht vervolgens de lijn van diameter 70 door de kraan van het 

verdeelstuk open te draaien tot dat het merkteken zichtbaar wordt en vervolgens 

terug dicht te draaien. 

Nadat de slangenriemen losgemaakt zijn worden de bundels open gelegd en koppelt 

de nr.2 de buitenste koppeling aan de verdeler en de nr. 1 koppelt de vrije koppeling 

aan de binnenzijde van de verlengbundel. 

De bundels liggen open als we er een kruis kunnen inleggen met de volgende 

afmetingen : 50 cm. 

De slangenriempjes moeten bijgehouden worden door de deelnemers en mogen niet 

op de grond blijven liggen. 

Vervolgens neemt de nr.1 de straalpijp en vraagt aan nr. 2 om het verdeelstuk te 

openen. Hierna ontlucht en test de nr.1 de lijn en de straalpijp. Dit doet hij door de 

straalpijp volledig te open en de ring van de kegelinstelling volledig naar links en 

rechts de draaien waarna hij de kegelinstelling op gaskoeling plaatst en de straalpijp 

terug sluit. 

Daarna nemen 1 & 2 hun eindpositie in ter hoogte van het merkteken die op 8 meter 

van het verdeelstuk gelegen is. Bij de eindpositie zit de nr.1 links van de bluslijn en 

de nr. 2 rechts van de bluslijn gevolgd door de bevelvoerder. 
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De back-up ploeg nr.3 en nr.4 

De nr. 3 neemt de groene bundel met straalpijp en de nummer 4 neemt de groene 

bundel zonder straalpijp waarna ze zich naar de rechtse uitgang van de verdeler 

begeven. De bundel met straalpijp komt in de richting van het vuur te liggen, de 

bundel zonder straalpijp komt te liggen tussen het verdeelstuk en de bundel met 

straalpijp.  

Nadat de slangenriemen losgemaakt zijn worden de bundels open gelegd en koppelt 

de nr.4 de buitenste koppeling aan de verdeler en de nr. 3 koppelt de vrije koppeling 

aan de binnenzijde van de verlengbundel. 

De bundels liggen open als we er een kruis kunnen inleggen met de volgende 

afmetingen : 50 cm. 

De slangenriempjes moeten bijgehouden worden door de deelnemers en mogen niet 

op de grond blijven liggen. 

Vervolgens neemt de nr.3 de straalpijp en vraagt aan nr. 4 om het verdeelstuk te 

openen. Hierna ontlucht en test de nr.3 de lijn en de straalpijp. Dit doet hij door de 

straalpijp volledig te open en de ring van de kegelinstelling volledig naar links en 

rechts de draaien waarna hij de kegelinstelling op gaskoeling plaatst en de straalpijp 

terug sluit. 

Daarna neemt de back-up ploeg hun eindpositie in ter hoogte van het merkteken die 

op 6 meter van het verdeelstuk is gelegen. Bij de eindopstelling zit de nr.3 links van 

de bluslijn en de nr. 4 rechts van de bluslijn. 

 

 

 
 

Tijdens het nazicht van de opstelling kan de ploeg bonuspunten verdienen door de 

straalpijp juist in te stellen op vraag van de jury. 

De instellingen van de straalpijpen die kunnen gevraagd worden zijn “gaskoeling of 

pencelling”. 

 

Als de juryleden klaar zijn met hun controle zal de groepsoverste van het jurylid de 

opdracht krijgen om zijn ploeg te laten afmarcheren door een derde fluitsignaal, wat 

betekent “alle meegenomen materieel neerleggen”. Bij het vierde fluitsignaal mag de 

ploeg afmarcheren tot aan de pomp. 
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Het afmarcheren onder het bevel van de groepsoverste wordt tevens beoordeeld in 

het onderwerp voorbeeldige houding. 

 

Als de ploeg volledig in lijn staat ter hoogte van de pomp meld de groepsoverste zijn 

ploeg af.  

 

6.5) Te geven bevelen  

 

6.5.1) Groepsoverste  

 

Aanmelding bij de jury 

De ploeg in geef acht plaatsen en vervolgens twee stappen naar voor komen en de 

jury groeten. Vervolgens onderstaande tekst uitspreken : 

“Jeugdbrandweer …… aangetreden. 

Wanneer men de toelating krijgt van de jury om het uitgerolde materieel op te 

ruimen groet de bevelvoerder terug de jury en keert hij terug naar de ploeg. 

 

Hierna zet hij de ploeg in ter plaatse rust en heeft hij het volgende bevel : 

“Het uitgerolde materieel opruimen”. 

 

Wanneer het uitgerolde materieel op zijn plaats staat dan verzameld de bevelvoerder 

zijn manschappen terug aan de startlijn in geef acht. 

 

Vervolgens meld de bevelvoerder zich terug bij de jury door twee stappen naar voor 

te zetten en terug de jury te groeten. 

Daarna volgt volgende mededeling : 

“ Jeugdbrandweer ……. Klaar voor de oefening. ” 

Groeten en terug plaats nemen bij de ploeg. 

 

Bevel aan zijn groep 

“ Doel recht voor U. Waterpunt de rivier, lage druk, diepe aanval.” 

 

“ Ter plaats rust. Jeugdbrandweer … begin. “ 

Het woord begin mag vervangen worden door het fluitsignaal. 

 
Fluitsignaal – vanaf hier start de tijd – 

 

Nadat de pompopstelling afgewerkt is volgt het bevel : “Lage druk, diepe aanval “. 

 

Nadat de bundels gekoppeld zijn, het verdeelstuk geopend is en de straalpijp 

ingesteld is heeft de bevelvoerder het bevel : “Laag vorderen”. 

 

Einde van de oefening door fluitsignaal als iedereen opgesteld is volgens de 

eindopstelling – de tijd wordt gestopt - 

 

De bevelvoerder laat de ploeg afmarcheren door het vierde fluitsignaal tot aan de 

pomp. 
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Hij laat de ploeg zich zodanig opstellen met het gezicht naar de juryleden. 

Vervolgens neemt hij plaats binnen de groep waarna hij de juryleden groet en 

volgende tekst uitspreekt ; “Jeugdbrandweer …. klaar met de oefening.”  

Wanneer hij de toelating gekregen heeft van de jury om het veld af te marcheren 

groet hij nogmaals de jury en laat hij zijn ploeg het veld afmarcheren. 

 

6.5.2) Pompbediener  

 

Als een of meer koppelingen van de zuigleiding open vallen mag de pompbedienaar 

het bevel “ herkoppelen “ geven waarna de 1, 2, 3 en 4 hun zuigleiding kunnen 

herkoppelen. 

 

Na het vastmaken van de touwen 

“ Zuigleiding te water. “ 

 

Na het koppelen van de zuigleiding aan de pomp 

“ Aangezogen .“ 

 

6.5.3) Nummer 1 van de aanvalsploeg : 

 

Bij het aanleggen van de zuigleiding 

Telkens bevelen “ op, neer. “ 

 

Voor het aanleggen van de touwen 

“ Touwen vast. “ 

 

Voor het openen van het verdeelstuk : “open afsluiter” 

 

6.5.3) Nummer 3  van de aanvalsploeg : 

 

Voor het openen van het verdeelstuk : “open afsluiter” 

 

 

7) Snelheidsoefening  

 

De wedstrijdploeg wordt door de ploegleider in gesloten formatie naar de 

wedstrijdbaan gebracht al of niet vergezeld van 1 begeleider. Daar aangekomen geeft 

de ploegleider de enveloppe met de beoordelingsbladen aan het hoofdjurylid. 

 

De oefening wordt uitgevoerd in de kledij die al hoger in dit reglement is beschreven.  

 

De ploeg is zelf verantwoordelijk voor het oprollen van de slangen. 

 

Er mag niet gepraat worden tijdens de duur van de oefening ( vanaf het ogenblik dat 

de groep door de groepsoverste in geef acht is geplaatst om zich te melden bij de jury 
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), enkel om de nodige bevelen te geven of om te antwoorden zoals verder vermeld in 

dit reglement, mag er gesproken worden.  

 

De opdracht van deze oefening is het voorgeschreven afleggen en koppelen van een 

slangenleiding, bestaande uit vijf dubbel opgerolde slangen van diameter 45 (zonder 

slangendragers), door de volledige groep, onder leiding van een aangestelde 

groepoverste, in een voorgeschreven tijd (volgens leeftijdsgroep). 

 

De oefening begint aan de startlijn, waarachter de groep, in één lijn, in het gelid, 

opgesteld staat en de 5 slangen van 45 op grond voor de deelnemers liggen of staan. 

 

De ploegleden mogen starten na het bevel van de groepsoverste “Jeugdbrandweer 

…. Begin”. 

 

 
 

De oefening stopt nadat de 5 slangen geslaagd afgelegd zijn en de ploeg zich weer in 

één lijn in het gelid opgesteld heeft achter de aankomstlijn. De groepsoverste zelf mag 

niet helpen koppelen. Deze komt als laatste man om de leiding te controleren, recht te 

leggen en kronkels te verwijderen ( zonder de slangen los te koppelen ). De 

slangenleiding moet zonder kronkels, goed uitgestrekt in een rechte lijn, binnen een 

breedte van 1 meter en volgens de voorschriften, telkens per 2 man gekoppeld, 

afgelegd worden. 

 

Nr. 2 vangt aan met het uitwerpen van zijn slang en sluit deze aan op het vast 

koppelstuk. De nummers 3 tot en met 6 lopen tot aan hun respectieve markering en 

koppelen daar hun slang uit. Het is ten strengste verboden om de slangen ter hoogte 

van de startlijn te koppelen en ze vandaar uit te lopen.  

 

Iedereen mag iedereen helpen bij het koppelen, dit met uitzondering van de 

groepsoverste. Deze laatste controleert enkel de leiding en legt ze eventueel recht of 

loopt de kronkels eruit door de leiding door zijn handen te laten glijden ( Nooit een 

koppeling open ! ) 
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Onder één kronkel in de leiding wordt verstaan dat de persslang meer dan 360 ° 

gedraaid is. Er worden per kronkel strafpunten toegekend. Let wel, het gaat hier wel 

over de volledige leiding en niet over 1 slang. 

 

De jury gaat als volgt te werk om na te gaan of er kronkels in de slang zitten : 

Ter hoogte van het vast koppelstuk wordt er gestart om de volledige leiding af 

te stappen terwijl 1 jurylid op het andere uiteinde van de slang zijn voet plaatst. 

Op het einde van de leiding wordt er nagegaan hoeveel maal de slang meer dan 

360° getorst is. Per torsing van meer dan 360° worden 10 strafpunten 

aangerekend. 

 

8) Estafetteloop met hindernissen 

 

De wedstrijdploeg wordt door de ploegleider in gesloten formatie naar de 

wedstrijdbaan gebracht al of niet vergezeld van 1 begeleider. Daar aangekomen geeft 

de ploegleider de enveloppe met de beoordelingsbladen aan het hoofdjurylid. 

 

De deelnemers worden geïdentificeerd door het dragen van het nummer van hun 

baangedeelte. 

 

De oefening wordt uitgevoerd in de kledij dat al hoger in dit reglement is vermeld.  

 

Er mag niet gepraat worden tijdens de duur van de oefening ( vanaf  het ogenblik dat 

de groep door de groepsoverste in geef acht is geplaatst om zich te melden bij de jury 

), enkel om de nodige bevelen te geven of om te antwoorden zoals verder vermeld in 

dit reglement, mag er gesproken worden.  

 

De estafette mag tijdens de wedstrijd niet in de mond gedragen worden en mag enkel 

van hand tot hand overgegeven worden. Als een deelnemer een hindernis niet volgens 
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de regels genomen heeft, kan hij deze hernemen vooraleer de estafette wordt 

overgedragen aan de volgende.  

 

De estafette dient doorgegeven te worden binnen een afstand van 10 meter die 

aangeduid is door 3 lijnen. De 1
ste

 lijn is de lijn waar de persoon zich opstelt die de 

estafette moet krijgen, de 2
de

 lijn is de eerste 5 meter lijn en de 3
de

 lijn is de lijn waar 

de estafette moet doorgegeven zijn. Bij het overschrijden van de 3
de 

lijn ( de 10 meter 

lijn ) worden strafpunten aangerekend. Om de jury in staat te stellen dit correct te 

beoordelen dienen de deelnemers hun beide armen in de lucht te steken nadat ze de 

estafette hebben doorgegeven. 

 

8.1) Baan van 400 meter 

 

Baangedeelte 1  

Op 20 meter wordt een laddermuur van 4 sporten opgesteld. Een straalpijp van 

diameter 45 is uiterst links of rechts geplaatst aan de voet van de ladder (in de 

looprichting). 

                   
. 

 

Baangedeelte 2  

Op dit baangedeelte moet deelnemer zich verplaatsen over een smalle richel die op 

een afstand van 100 meter komt te liggen. 

 

 
 

 

Baangedeelte 3  

Op de 175 – meterlijn ligt er een niet gevulde slang van diameter 45 uitgerold die 

door de deelnemer volledig over de 175 – meterlijn moet getrokken worden.  

                          

 

Baangedeelte 4  

Aan de 225- meterlijn ligt een big bag die gevuld is met zandzakken die over de 240 

– meterlijn moet getrokken worden.   
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Het gewicht aan zandzakken is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Een 

deelnemer die jonger is dan 16 jaar ( op de dag van de wedstrijd ), sleept 20 

kilogram aan zandzakken. Een deelnemer die 16 jaar of ouder is, sleept 40 kilogram 

aan zandzakken.  

 

Baangedeelte 5  

Op dit baangedeelte moet de deelnemer 16 meter gehurkt lopen. Dit vanaf de 265 – 

meterlijn tot over de 281 – meterlijn.  

 

Baangedeelte 6  

Bij de 370-meterlijn ligt een verdeelstuk van diameter 70 gesplitst in 1 maal 

diameter 70 en 2 x diameter 45 in de looprichting opgesteld. Afhankelijk van de 

leeftijd liggen er twee slangen ( +16 jaar : 2 slangen diameter 70 met op één slang 

waarop  een verminderingsstuk van diameter 70 naar 45 is aangebracht en voor 

deelnemers minder dan 16 jaar : 2 slangen diameter 45).  

 

 

8.2) Plaats van de deelnemers. 

 

1: voor de startlijn  4: 200 meter   

2: 50 meter   5: 250 meter   

3: 150 meter   6: 300 meter   

 

8.3) Uitvoering. 

 

Baangedeelte 1  

Na het startbevel ( een fluitsignaal ) begint Nr. 1 te lopen. Aan de 20 – meter 

markering beklimt hij de ladderwand. Met de handen moet minstens de 3
de

 en 4
de

 

sport geraakt worden en met de voeten ten minste de 1
ste

 en de 2
de

. Dit zowel voor 

het stijgen als het dalen. Hierna raapt hij de straalpijp op en geeft deze aan de 50-

meterlijn over aan Nr. 2. Men mag hierbij niet uit zijn baan lopen. 
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Baangedeelte 2  

De deelnemer loopt over de smalle richel als zijnde een evenwichtsbalk die op de 

100 – meterlijn ligt. Afstappen of afvallen onderweg is volledig opnieuw beginnen 

met de proef.  

De balken moeten volledig genomen worden. Hiertoe wordt aan het begin van iedere 

balk en op het einde een zone aangeduid waarin telkens één voet de balk moet raken. 

Op de 150 – meterlijn wordt de straalpijp doorgegeven aan de 3
de

 deelnemer. Terwijl 

men op de richel loopt en men valt van de balk waardoor men buiten de baan komt, 

zal dat niet als fout aanzien worden. De straalpijp mag tijdens dit baangedeelte de 

grond niet raken. 

 

Baangedeelte 3  

De nr. 3 loopt tot aan de 175 – meterlijn waar een slang van diameter 45 uitgerold is. 

De deelnemer moet de uitgerolde slang van diameter 45 naar zich toe trekken tot 

deze volledig over de 175 – meterlijn komt. Hierbij mag hij de straalpijp op de 

grond leggen. Daarna loopt hij door naar de 200-meterlijn waar hij de straalpijp 

doorgeeft aan de 4 de deelnemer. De deelnemer mag hierbij niet uit zijn baan gaan. 

 

 
 

Baangedeelte 4 

Nadat de nummer 4 de straalpijp van nummer drie gekregen heeft loopt hij naar de 

225 – meter lijn waar een big bag ligt die gevuld is met zandzakken. Het aantal 

zandzakken is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. De deelnemer moet de 

verzwaarde big bag over een afstand van 15 meter trekken tot over de 240 – 

meterlijn. De straalpijp moet bij deze proef meegenomen worden. Daarna loopt de 

deelnemer door tot aan de 250-meterlijn waarna de estafette (straalpijp) wordt 

doorgegeven aan de vijfde deelnemer. De deelnemer mag hierbij niet uit zijn baan 

gaan. 
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Baangedeelte 5  

Als Nr. 5 de estafette krijgt, loopt hij naar de 265-meterlijn waarna hij gehurkt een 

afstand van 16 meter moet afleggen. Met andere woorden tot aan de 281 – meterlijn. 

Aan het aangeduide startpunt hurkt de deelnemer neer en legt beide armen gekruist 

voor de borst een afstand van 16 meter af. Bij de uitvoering van deze oefening mag 

de hoek in de knie niet groter zijn dan 90 graden en mogen de handen niet op de 

grond geplaatst worden. De kandidaat mag deze proef ook afleggen in kniezit of op 

één knie zittend en bijtrekkend met het andere been. Tijdens deze proef moet de 

estafette (straalpijp) bijgehouden worden. Nadat de 281 lijn overschreden is loopt de 

deelnemer door naar de 300- meterlijn waarna hij de straalpijp doorgeeft aan de 6
de

 

deelnemer. Ook hier mag de deelnemer zijn baan niet verlaten. 

 

 
 

Baangedeelte 6  
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Nr. 6  loopt naar de 2 slangen van diameter 45 of 70, die hij aan elkaar koppelt. Eén 

koppeling bevestigd hij aan de verdeler en de slangen worden uitgelopen richting 

aankomstlijn. De straalpijp maakt hij vast aan het andere uiteinde van de 2 

gekoppelde slangen. De koppelingen mogen niet opengaan en moeten aan 

weerzijden gesloten zijn. De  deelnemer loopt met de straalpijp verder en legt deze 

neer voorbij de eindmeet. De volledige koppeling moet voorbij de eindmeet liggen 

en mag niet openvallen. Het is toegelaten dat de deelnemer zelf zijn slangen 

klaarlegt zodanig dat hij vlugger de opstelling kan afwerken. De slangen moeten 

hierbij opgerold blijven en de koppelingen van de slangen mogen elkaar niet raken. 

Bij het koppelen van de slangen ter hoogte van het verdeelstuk mag de deelnemer 

zijn baan verlaten. 
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9) De handvaardigheidstest 

 

Twee ploegleden die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben melden zich bij het 

hoofjurylid waarna elke deelnemer blindelings een lotje trekt die bepaald welke proef 

de deelnemer moet uitvoeren. 

 

De proeven moeten uitgevoerd worden volgens de instructiefiche die ter beschikking 

wordt gesteld van de jury. 

 

10) De beoordeling 

 

10.1 ) Algemeen  

 

De beoordeling gebeurt door de wedstrijdleider en de juryleden. 

 

Ieder jurylid krijgt één proef toegewezen die hij samen met de andere juryleden en  

het hoofdjurylid moet beoordelen. 

 

Voor het uitvoeren van de proeven is daarenboven ten minste nodig : 

  brandweeroefeningen : 3 juryleden 

  snelheidsoefening : 3 juryleden 

  estafette : 3 juryleden + 4 waarnemers aan de hindernissen 

  handvaardigheidstest : 3 juryleden 

Voor de aanvang van de wedstrijd krijgen de ploegen volgende punten toebedeeld: 
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Totaal aantal jaren van de ploeg : 84 -  98 1000 punten 

     98 – 108 990 punten 

     108 – 118 980 punten 

 

Hiervan worden de afgemeten tijden, in seconden, afgetrokken of bijgeteld. 

Strafpunten worden eveneens in mindering gebracht. 

 

10.2) De brandweeroefening 

 

10.2.1) Verwerking speeltijd 

 

Voor de brandweeroefening wordt de gebruikte tijd afgetrokken van de 

startpunten. 

 

10.2.2) Voorziene strafpunten op de brandweeroefening  

 

Koppeling bundels valt open of is niet gekoppeld  20 punten per geval 

Zuigslang valt open of is slecht gekoppeld   20 punten per geval 

Geen opstelling voor of na de oefening    10 punten 

Zuigslang niet met 4 man gekoppeld    10 punten per geval 

Bundels worden niet gekoppeld zoals voorgeschreven  10 punten per geval 

Kronkel in persslang ( slang meer dan 360° gedraaid )  10 punten per slang  

Plaats verlaten voor einde oefening     10 punten per geval 

Slechte bevelen       10 punten per geval 

Slecht gemaakte knoop ( timmermanssteek en mastworp ) 10 punten per knoop 

Slecht werk ( vb. zuigleiding te vroeg te water, enz. )  10 punten per geval 

Touw rond zuigleiding is slecht aangebracht   10 punten per geval 

Uitvoeren van een niet opgelegde taak ( andermans werk ) 10 punten per geval 

Betreden open water ( aanzuigplaats )    10 punten per geval 

Verdeelstuk niet op de juiste plaats    10 punten per geval 

Het niet ontluchten van de leiding diameter 70 door de nr. 2 5 punten 

De bundels liggen onvoldoende open    5 punten per geval 

De straalpijp wordt niet ingesteld, getest, ontlucht en terug  

gesloten        5 punten per geval 

Slechte positie tijdens het vorderen van de nr. 1, 2, 3 en 4 5 punten per geval 

Slechte positie van de bevelvoerder tijdens het vorderen 5 punten 

Materieel laten vallen      5 punten per geval 

Geen ruime bocht van de persleiding ter hoogte pomp  5 punten  

Perskraan niet geopend door pompbedienaar   5 punten  

Perskranen aan verdeelstuk niet geopend door de nr. 2 of 4 5 punten per geval 

Spreken tijdens de oefening     5 punten per geval 

Materieel achterlaten (bv. slangenriempjes)   5 punten per geval 

Koppelsleutels bevinden zich niet bij de eindopstelling  

onder de zuigmond      5 punten per geval 

 

Voor de brandweeroefening zijn volgende bonuspunten voorzien: 
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Voorbeeldige houding      20 punten 

Het juist instellen van de straalpijp : gaskoeling of pencelling  10 punten per 

instelling (max 20) 

 

10.3) De snelheidsoefening 

 

10.3.1) Startpunten  

Voor de snelheidsoefening krijgen de ploegen 100 punten toebedeeld. 

 

9.3.2) Toegelaten tijd 

 

84 – 98 jaar     110 seconden 

98 – 108 jaar    100 seconden 

108 – 118 jaar    90 seconden 

 

10.3.3) Verwerking speeltijd 

 

Voor iedere seconde dat er sneller dan de toegelaten tijd werd gespeeld wordt 1 

pluspunt gegeven. Voor ieder seconde dat er langer werd gespeeld dan de 

toegelaten tijd wordt er 1 (min)punt afgetrokken. 

 

10.3.4) Strafpunten snelheidsoefening 

 

Koppeling persslang valt open of is niet gekoppeld  10 punten per geval 

Kronkel in de persslang ( volledige lengte van 8 slangen ) 10 punten per geval 

Geen juiste startopstelling of eindopstelling    10 punten per geval 

Niet uitwerpen van de slang ter hoogte van het merkteken  10 punten per geval 

Slangen bij de start niet op de grond    5 punten per geval 

Niet met 2 man koppelen      5 punten per geval 

Spreken tijdens de oefening     5 punten per geval 

Koppelingen van de slang laten vallen    5 punten per geval 

Niet volledig uitgetrokken persslang    5 punten per geval 

Persslang gaat buiten de toegelaten breedte   5 punten per geval 

 

10.4) Estafette 

 

10.4.1) Startpunten 

 

Voor de estafette krijgen de ploegen 100 punten toebedeeld. 

 

10.4.2) Toegelaten tijd 

 

84 – 98 jaar     80 seconden 

98 – 108 jaar    70 seconden 

108 – 118 jaar    60 seconden 

 

10.4.3) Verwerking speeltijd 
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Voor iedere seconde dat er sneller dan de toegelaten tijd werd gespeeld wordt 1 

pluspunt gegeven. Voor ieder seconde dat er langer werd gespeeld dan de 

toegelaten tijd wordt er 1 (min)punt afgetrokken. 

 

10.4.4) Strafpunten estafette 

 

Slecht nemen van een hindernis of niet uitgevoerd  20 punten per geval 

Verlaten van de baan wanneer niet dit niet toegelaten is,  

behalve personen die afgelost werd    10 punten per geval 

Koppeling persslang valt open of is niet gekoppeld  10 punten per geval 

Niet tijdig de estafette doorgeven                                               10  punten per geval 

Handen niet in de lucht na doorgeven van de estafette  5 punten per geval   

Spreken tijdens de oefening     5 punten per geval 

 

10.4.5) Diskwalificatie voor estafetteoefening 

 

- drie maal voortijdige start 

- een loper werd niet ingezet 

- laatste loper bereikt de eindmeet niet     

- estafette wordt niet over de eindmeet gedragen 

- estafette is niet van loper tot loper overgegeven 

- verlaten van de baan door een loper en daardoor een andere loper 

moedwillig gaan hinderen indien er op meerdere banen gelopen wordt. 

 

Diskwalificatie van een wedstrijdploeg wordt gelijk gesteld met een straftijd 

van 160 punten vermeerderd met het opgelopen strafpunten. Bij diskwalificatie 

wordt geen rekening meer gehouden met de gelopen tijd. 

 

10.5) Handvaardigheidstest  

 

10.5.1) Startpunten 

 

Voor deze proef worden er geen startpunten toegekend. 

  

10.5.2) Toegelaten tijd 

 

De toegelaten tijd wordt bepaald door de instructiefiche van de opdracht 

 

10.5.3) Verwerking speeltijd 

 

Bij het correct uitvoeren van de proef tegen de opgegeven tijd kan elke deelnemer 

20 bonuspunten toegekend worden. Met andere woorden bij deze proef zijn er 

voor elke ploeg 40 punten te verdienen. 

 

10.5.4) Strafpunten estafette 
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Per fout tegenover veiligheid of PBM’s   2 punten per geval 

 

 

11) Opbouw van de oefenplaats  

 

De voorbereiding en inrichting van de oefenplaats en oefenbanen valt onder de 

verantwoordelijkheid van de plaatselijke brandweer die inrichter is. Deze stelt ook het 

gewone benodigde materieel en hulpmaterieel voor de afname van de proeven ter 

beschikking. De wedstrijdleider staat ter beschikking van het inrichtend korps voor het 

geven van inlichtingen. 

 

De oefenplaats moet zo aangelegd worden, dat de groepen vloeiend van de ene 

oefening naar de andere kunnen overgaan. Dat kan de noodzakelijkheid inhouden,  

eventueel meerdere banen in te richten. 

 

12) Beoordeling bij gelijke punten 

 

Als 2  of meer groepen dezelfde puntenscore halen, zijn volgende criteria te volgen tot 

er een beslissing gevallen is : 

 

1. brandweeroefening zonder strafpunten 

2. snelheidsoefening zonder strafpunten 

3. estafette zonder strafpunten 

4. minder strafpunten bij de brandweeroefening 

5. minder strafpunten bij de snelheidsoefening 

6. minder strafpunten bij de estafette 

7. betere tijd voor de snelheidsoefening 

8. betere tijd voor de estafette 

 

Is er nog geen beslissing gevallen, zijn de ploegen ‘ ex aequo ‘ te klasseren. 

 


