
 

  
 
 

 
 
Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
Wedstrijdprogramma 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting jeugdbrandweer Nederland is een onderdeel van 
brandweer Nederland. 
 
 
 
 

Versie 11-09-2017 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
Wedstrijdprogramma finales 2017           2 

  

Voorwoord 
 
Voor u ligt het wedstrijdboekje voor het seizoen 2017 van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
(JBNL), netwerk van brandweer Nederland. 
 
Werken aan kwaliteit 
Werken aan kwaliteit was het JBNL-motto voor 2016. Voor 2017 zetten we dat motto voort. In de 
eerste plaats is hiervoor lokaal een belangrijke rol weggelegd. Regio’s en jeugdleiders zullen samen 
het gesprek met elkaar aan moeten gaan over welk niveau ze na willen streven. En wat ze met hun 
jeugdbrandweer willen bereiken. Hierbij is de deelname aan wedstrijden slechts een hulpmiddel. 
 
JBNL werkt aan kwaliteit voor haar juryleden en via overkoepelende producten. Zo neemt JBNL in 
2017 in de Elektronische Leer Omgeving (ELO) een lesboek/naslagwerk jeugdbevelvoerder en 
jeugdleider op. Met de opleidingsinstituten van de BOGO en VRU zijn we in 2017 gestart met het 
geven van de opleiding jeugdleider. Elke regio heeft een gratis deelnameplaats voor deze opleiding 
aangeboden gekregen. Met deze opleiding proberen we jeugdleiders bagage mee te geven om op 
het gebied van sociale vaardigheden met kinderen te werken. Om lesstof en werkvormen zo onder 
de aandacht te brengen, dat het leren door jeugdleden gestimuleerd blijft worden. Daarnaast zal ook 
de jury in 2017 weer een ochtend bij elkaar komen voor een briefing en verdieping in een aantal 
casussen uit het afgelopen jaar. 
 
Digitale blusmiddelen 
In 2015 en 2016 hebben er pilotwedstrijden plaatsgevonden met de digitale blusmiddelen en is er 
gelegenheid geweest voor alle jeugdkorpsen om deze nieuwe materialen te bekijken en zelf te 
proberen. JBNL beschikt inmiddels over 3 sets. Deze worden vervoerd in aanhangers die beschikbaar 
zijn gesteld aan de wedstrijdleiders. In 2017 volgt gefaseerde implementatie. De verwachting is dat 
we met behulp van deze digitale middelen de jeugd steeds meer realistisch kunnen laten wennen en 
laten werken aansluitend op praktijkonderdelen in de opleiding manschap A. Hiermee is het eind van 
de vlammenborden en knetterkastjes in zicht gekomen. 
 
2017, een druk seizoen 
Voor de junioren-klasse zijn er 80 inschrijvingen, voor de aspiranten-klasse 99 en voor de hogedruk-
klasse 60. In totaal dus 239 deelnemende ploegen, afkomstig uit de 158 jeugdkorpsen in Nederland. 
Kortom, ‘alle hens aan dek’! 
 
De andere kant van deelnemen aan wedstrijden is de kans dat je kunt verliezen. Natuurlijk wil 
iedereen winnen, al zou dat feitelijk niet de motivatie moeten zijn om deel te nemen. Het gaat ook 
om het opdoen van kennis en het trainen van de eigen vaardigheden (competenties) die een bijdrage 
leveren aan een betere samenleving. Ga sportief om met je verlies, zie het als een waardevolle 
ervaring. Leer ervan, verbeter jezelf en verbeter je team! 
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Woord van dank 
Tot slot wil ik graag even stil staan bij het 48e wedstrijdjaar van de Stichting Jeugdbrandweer 
Nederland. Honderden vrijwilligers investeren jaarlijks vele uren aan tijd in de jeugdbrandweer. 
Hiervoor is het bestuur hen bijzonder dankbaar. Het bestuur realiseert zich dat deze uren vaak nog 
bovenop het reguliere brandweerwerk komen. Ook de familie en werkgevers van deze vrijwilligers 
zijn wij zeer dankbaar voor de gelegenheid die zij indirect aan de actieve vrijwilligers in het 
jeugdwerk geven. 
 
Een bijzonder woord van dank is er voor de juryleden en de organiserende jeugdkorpsen. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat hun inzet resulteert in een wedstrijdseizoen waar we na afloop trots op 
kunnen zijn en waarin we veel jeugdleden plezier en leermomenten hebben bezorgd. 
 
Namens het bestuur van Jeugdbrandweer Nederland, 
 
Marcel Jonkman MCDm 
Voorzitter JBNL 
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1. Bestuur Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
 
Voorzitter Algemeen Wedstrijdleider 
M.G.J. Jonkman Mw. J.J. Heijenk 
GSM: 06 53499893 GSM: 06 44104560 
e-mail: marcel.jonkman@vrgz.nl   e-mail: jjheijenk@gmail.com 
  
Secretaris  
Mw. M. Hoendervangers  
GSM: 06 14171860  
e-mail: ml.hoendervangers@ziggo.nl      
  
Penningmeester  
A. van Strien  
GSM: 06 11346137  
e-mail: mail@andrepc.nl   
  
Wedstrijdleiders  
Mw. J.J. Heijenk A.M. Buijs 
GSM: 06 44104560 GSM: 06 41251200 
e-mail: jjheijenk@gmail.com e-mail: buijs@jbnl.nl 
  
  
M. van Wijk J. Hendrikse 
GSM: 06 55706902 GSM: 06 23219983 
e-mail: m.van.wijk@vru.nl  e-mail: janhendrikse@zeelandnet.nl 
  
 
M. de Vries 
GSM: 06 22691738 
e-mail: m.de.vries@vru.nl 
 

 
  
 

  
Bestuursleden  
F. Bertijn  
Telefoon privé: 0182 521064  
e-mail: fbertijn@mountains.demon.nl  
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2. Organisatie van de wedstrijden 2017 
Voor de organisatie van de wedstrijden is het bestuur van de stichting Jeugdbrandweer Nederland in 
samenwerking met de organiserende brandweerkorpsen verantwoordelijk. De wedstrijdleiding bestaat 
uit de algemeen wedstrijdleider (mevrouw J. Heijenk) en respectievelijk één of meerdere 
wedstrijdleiders (de heren A.M. Buijs, M. van Wijk en J. Hendrikse). Het aantal wedstrijdbanen bepaalt 
het aantal wedstrijdleiders. 
 
De administratie die de beoordelingen verwerkt in een geautomatiseerd programma en omzet in een 
uitslag staat de wedstrijdleiding bij. De administratie bestaat uit mevrouw M.L. Hoendervangers, 
mevrouw A. Hoendervangers , de heer G. Heijenk en mevrouw E. van der Laan. 

 

3. Bezoek brengen aan de wedstrijden 
Zowel de jury als de leden van de deelnemende jeugd stellen het bezoek door ouders, broers en zussen, 
andere familie, vrienden, supporters, (regionaal) commandanten en burgemeesters bijzonder op prijs. 
Het is belangrijk dat deze geïnteresseerden via het deelnemende jeugdkorps het meldadres in de 
wedstrijdgemeente ontvangen. Bij het meldadres kunt u het adres van de wedstrijdlocatie verkrijgen. 
Hierbij moet u aangegeven voor welke jeugdbrandweer u komt en in welke klasse(n) zij spelen. 
 
De organiserende korpsen streven ernaar een wedstrijdbaan in een gebouw uit te zetten, waarbij u de 
inzet deels kunt waarnemen. Helaas lukt dit niet altijd. Dit betekent dat u dan alleen een beperkt deel 
van de verrichtingen buiten kunt zien. 
 
In dit wedstrijdboekje staan starttijden van de wedstrijden per ploeg vermeld. Graag merken wij op dat 
dit richttijden zijn. De jury doet er alles aan om zich hieraan te houden, maar de wedstrijd kan om 
organisatorische redenen in- of uitlopen. 
 
Alleen in bijzondere gevallen en in overleg kan de (algemeen) wedstrijdleider toestemming geven aan 
maximaal één leider van het spelende jeugdkorps, media of VIP’s om tijdens de inzet binnen te kijken. U 
kunt zicht hiervoor melden bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider maakt vooraf met u ook afspraken 
over het maken van foto- of filmopnames binnen in het object. Hierbij mag u de spelende ploeg 
vanzelfsprekend op geen enkele wijze hinderen. 
 
Het maken van foto’s en film buiten het object is toegestaan. Na afloop van de laatst gespeelde 
wedstrijd krijgen belangstellenden tien minuten de tijd om, onder voorbehoud van specifieke eisen 
gesteld door de eigenaar van het object, de enscenering te bezichtigen. 
 
Bijzondere aandacht vragen wij van de bezoekers, supporters en jeugdleiders om in hun enthousiasme 
géén aanwijzingen te geven aan de spelende ploeg of aan ploegen die nog moeten spelen. Deze al dan 
niet ongevraagde aanwijzingen of andere oneerlijk verkregen (voor)informatie kan door uw toedoen op 
grond van het wedstrijdreglement tot diskwalificatie van de ploeg leiden. 
 
Het spannendste moment van de wedstrijddag is de prijsuitreiking. Ook hier zijn bezoekers van harte 
welkom. Bij het meldadres kunt u de aanvangstijd en de locatie opvragen. 
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4. Fairplay  
 
4.1 Fairplay, wat bedoelen we en waar gaat het eigenlijk om? 
Fair Play komt vooral in beeld als er sprake is van een wedstrijdelement. Daarbij kan het gaan om een 
competitiewedstrijd, een partijtje tennis op het schoolplein, in de buurt of tijdens de gymles of een 
potje voetbal op straat of in het park. Fair Play komt, met andere woorden, aan de orde als personen 
binnen een situatie met elkaar ‘de strijd’ aangaan. 
 
De jeugdbrandweer richt zich bij de bevordering van Fair Play op de volgende drie aandachtsgebieden: 

- Omgang met geschreven en ongeschreven regels 
- Omgang met anderen 
- Gelijkheid van kansen 

 
4.2  Geschreven regels 
Fair Play heeft allereerst te maken met je aan de geschreven regels houden. Deze regels zorgen ervoor 
dat de wedstrijd zo eerlijk mogelijk verloopt. Jeugdleden, maar ook leiders en supporters dienen zich 
bewust te zijn van het belang om je aan de regels te houden. 
 
4.3 Ongeschreven regels 
Binnen de jeugdbrandweer zijn er ook altijd bepaalde ongeschreven regels; de gedragsnormen. Deze 
ongeschreven regels bevatten verschillen. Wat binnen het ene brandweerkorps gangbaar is, is bij het 
andere korps unfair. 
 
4.4 Aanpassen van de regels  
Jeugdkorpsen kunnen regels aanpassen om Fair Play te bevorderen. Bekende voorbeelden zijn de 
regelaanpassingen in het aflegsysteem of in de verzwarende elementen die een extra score op kunnen 
leveren tijdens de wedstrijd. 
 
4.5 Omgang met anderen 
Binnen dit aandachtsgebied gaat het erom hoe jeugdleden, jeugdleiders, supporters en juryleden met 
elkaar omgaan tijdens de wedstrijd. Is er sprake van onderling respect of eerder van een werkelijke strijd 
waarbij alles geoorloofd is? Moppert iemand als een ander fouten maakt? Accepteren jeugdleden, 
leiders en supporters de beslissingen van juryleden en wedstrijdleiders of gebruiken ze verbaal of zelfs 
fysiek geweld? Geven ouders het goede voorbeeld? 
 
Het gaat hierbij om het effect van iemands gedrag op anderen. Gedrag, ook al is het op zichzelf gericht, 
heeft invloed op anderen. Een deelnemer die veelvuldig hardop op zichzelf scheldt en vloekt, heeft een 
negatieve invloed op zijn omgeving. 
 
4.6 Gelijk van kansen 
De organisaties, jury en de wedstrijdleiders zorgen voor gelijkheid van kansen. Hierbij hoort een zo 
eerlijk mogelijke competitie-indeling, een goede indeling van de korpsen of het aanpassen van de 
wedstrijd als het object ongelijke kansen in de hand werkt. Het Fair Play-beleid zit in een bredere visie 
die gericht is op de bevordering van sportiviteit en respect. Dit beleid richt zich niet alleen op datgene 
wat binnen de wedstrijd gebeurt, maar is breder. Het richt zich bijvoorbeeld ook op de wijze waarop 
ouders zich langs de lijn gedragen, het ontvangen van de tegenstanders, het over en weer aanmoedigen 
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door de toeschouwers, hoe men binnen de stichting met elkaar omgaat en wat het taalgebruik is.  
Een dergelijke inbedding moet aansluiten aan het gedrag binnen de brandweer en de Nederlandse 
samenleving. 
 
4.7 Verantwoordelijkheid 
Iedereen bij de jeugdbrandweer is persoonlijk verantwoordelijk voor sportief gedrag en mag daar dan 
ook op aangesproken worden (individuele verantwoordelijkheid). Jeugdleden, jeugdleiders, juryleden, 
ouders en supporters hebben dus allemaal een actieve rol in de stimulering en handhaving van Fair Play. 

 

 
5. Wedstrijdreglement 
Op de wedstrijddag is het wedstrijdreglement van de stichting Jeugdbrandweer Nederland van 
toepassing. Door deelname aan de wedstrijddag door jeugdkorpsen, juryleden en het organiserende 
korps conformeert u zich automatisch aan dit reglement. 
Dit reglement is bij de jaarvergadering gewijzigd met instemming van de korpsen. 
 
De meest recente versie van het wedstrijdreglement staat op onze website www.jeugdbrandweer.nl 
 
We adviseren deelnemers en juryleden vooraf aan de wedstrijd dit reglement te bestuderen. In het 
wedstrijdreglement komen o.a. de volgende hoofdstukken aan bod: 
- organisatie van de wedstrijd    - enscenering 
- voorwaarden tot deelname    - beoordeling 
- communicatie en berichtgeving   - waterwinning 
- begin en einde van de wedstrijd   - diskwalificatie 
- nadere bijzonderheden per wedstrijdklasse  - onvoorzien en bezwaar 
- tuchtzaken      - bijlagen 
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6. Algemene richtlijnen voor de wedstrijddag 
Op de wedstrijddag is het wedstrijdreglement van de stichting jeugdbrandweer Nederland van 
toepassing. Bijzondere aandacht vragen wij voor de volgende zaken: 
 

- Deelnemende ploegen werken volgens de aangegeven starttijden, die in het programmaboekje 
zijn opgenomen. De wedstrijdleiding kan hier verandering in aanbrengen, als dit het verloop van 
de wedstrijden bevordert. 

- Alle ploegen moeten zich uiterlijk één uur voordat ze moeten spelen melden bij het meldadres. 
- Een ordonnans brengt de ploegen tijdig naar het wedstrijdterrein en daarna naar de was- en 

kleedruimtes. 
- Op en om het wedstrijdterrein moet u zich houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding 

en de leden van het organiserende brandweerkorps. 
- U mag de objecten van de aspiranten en junioren niet voor of na de gespeelde ploegen 

betreden. 
- Voor deelnemende jeugdbrandweerkorpsen is het verboden om alcoholhoudende dranken mee 

te nemen. 
- Het is voor het organiserende brandweerkorps niet toegestaan om zonder toestemming van het 

bestuur van de stichting Jeugdbrandweer Nederland tijdens de wedstrijddag alcoholhoudende 
dranken aan jeugdleden, jeugdleiders en juryleden te schenken. 

- Gebruik van optische en geluidssignalen zijn voor, tijdens of na de wedstrijden en in het 
bijzonder na afloop van de prijsuitreiking als u weer naar huis vertrekt niet toegestaan. Graag 
wijzen wij u op de brancherichtlijnen en de mogelijkheid tot diskwalificatie. 

- Tot slot wijzen wij erop dat u zich voorbeeldig en representatief gedraagt zoals we dit van elke 
(geüniformeerde) ambtenaar verwachten. 

 
7. Algemene richtlijnen voor de wedstrijd 
Op de wedstrijd is het wedstrijdreglement van de stichting Jeugdbrandweer Nederland van toepassing. 
Bijzondere aandacht vragen wij voor de volgende zaken: 
 

- Voor deelname aan de wedstrijd en specifieke klasse geldt een maximale leeftijd. 
Voor het jaar 2017 is dit: 

o Leeftijd junioren: 12 jaar (of jonger) tot en met het jaar waarin hij / zij 15 jaar wordt. 
Kinderen geboren in het jaar 2002 en later mogen deelnemen bij de junioren. 

o Leeftijd aspiranten: Kinderen geboren in 1999 en later mogen deelnemen bij de 
aspiranten tot en met het jaar waarin hij / zij 18 jaar wordt. 

- Het gebruik van de aanvalsbak bij  junioren is toegestaan. De aanvalsbak moet dan rijdbaar zijn. 
- Het gebruik van een separaat karretje voor toevoerslangen is niet toegestaan. Deze slangen 

dienen in de hand meegenomen te worden. 
- De maximale speeltijd per baan wordt hieronder aangegeven. Indien de speeltijd hiervan 

afwijkt zal dit voor aanvang van de wedstrijd aan de ploeg worden medegedeeld. 
o Voor de kwalificatie wedstrijden: 25 minuten. Bij 15 minuten van de speeltijd krijgt de 

bevelvoerder een voorwaarschuwing dat hij nog 10 minuten speeltijd heeft. Dat wil 
zeggen dat hij nog 5 minuten mag besteden aan het blussen en nog 5 minuten heeft 
voor het opruimen en inpakken. 
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Bij 20 minuten van de speeltijd krijgt de bevelvoerder de opdracht om te gaan 
opruimen en inpakken. Dit krijgt elke ploeg, mits ze al aan het opruimen/inpakken 
zijn. Op dat moment mag er alleen worden opgeruimd en worden ingepakt. Alle 
andere werkzaamheden worden niet beoordeeld (bijvoorbeeld ventileren of 
naverkennen)! 

o Voor halve finales: 30 minuten. Bij 20 minuten van de speeltijd krijgt de bevelvoerder 
een voorwaarschuwing dat hij nog 10 munten speeltijd heeft. Dat wil zeggen dat hij nog 
5 minuten mag besteden aan het blussen en nog 5 minuten heeft voor het opruimen en 
inpakken. 
Bij 25 minuten van de speeltijd krijgt de bevelvoerder de opdracht om te gaan 
opruimen en inpakken. Dit krijgt elke ploeg, mits ze al aan het opruimen/inpakken 
zijn. Op dat moment mag er alleen worden opgeruimd en worden ingepakt. Alle 
andere werkzaamheden worden niet beoordeeld (bijvoorbeeld ventileren of 
naverkennen)! 

o Voor landelijke wedstrijden: 35 minuten. Bij 25 minuten van de speeltijd krijgt de 
bevelvoerder een voorwaarschuwing dat hij nog 10 munten speeltijd heeft. Dat wil 
zeggen dat hij nog 5 minuten mag besteden aan het blussen en nog 5 minuten heeft 
voor het opruimen en inpakken. 
Bij 30 minuten van de speeltijd krijgt de bevelvoerder de opdracht om te gaan 
opruimen en inpakken. Dit krijgt elke ploeg, mits ze al aan het opruimen/inpakken 
zijn. Op dat moment mag er alleen worden opgeruimd en worden ingepakt. Alle 
andere werkzaamheden worden niet beoordeeld (bijvoorbeeld ventileren of 
naverkennen)! 

- Indien u door pech of overmacht niet tijdig bij het meldadres aanwezig kunt zijn, verzoeken wij 
u de (algemeen) wedstrijdleider te bellen. Hij zal vervolgens, indien mogelijk, eventuele 
alternatieve mogelijkheden bezien. Het telefoonnummer staat boven aan het speelschema van 
die dag. 

 
Overige mededelingen voor het wedstrijdseizoen 
- De jury let dit jaar niet op de nieuwe techniek bij het openen van deuren. De ploeg mag het 

overigens wel toepassen, maar het zal geen extra punten opleveren. De oude techniek blijft de basis 
totdat in het reglement anders staat aangeven. 

- Op de jurylijsten staat per jurylid de mogelijkheid om een opmerking van algemene aard te maken. 
- Bij aspiranten HD dient de volwassen pompbediener ook in volledige bluskleding te verschijnen, 

inclusief een oranje vest en rugnummer. De volwassen pompbediener beperkt zich alleen maar tot 
toezicht bij de pomp en eventueel geeft hij/zij aanwijzingen over het bedienen van de pomp. 

- Bij aspiranten HD moeten de ploegleden ook gebruik maken van portofoons voor onderlinge 
verbinding. De jury beoordeelt dit ook. U dient zelf voor deze portofoons te zorgen. Hoe de 
bevelvoerder zijn ploegen oproept, is vrij (“100 voor de 110” of “bevelvoerder voor waterploeg”). 

- Het berichtenverkeer voor de lagedruk klassen verloopt van Bevelvoerder naar Pompbediener en 
vervolgens van Pompbediener naar Meldkamer/VC. Berichtenverkeer verloopt via de portofoon die 
de organisatie heeft uitgereikt. 

- Het berichtenverkeer voor de hogedruk klasse verloopt van Bevelvoerder rechtstreeks naar 
Meldkamer/VC. Berichtenverkeer verloopt via de portofoon die de organisatie heeft uitgereikt. 

- Voor de HD baan: Als het sein ‘Brandmeester’ gegeven wordt, dient de watertank van de TAS gevuld 
te zijn. Dit moet overlegd zijn tussen P en B. 
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- Verplicht mee te nemen materiaal: 
Materiaal Junioren Aspiranten 
Max lengte toevoerslang 100 meter 120 meter 
Max lengte aanvalsslang 100 meter 120 meter 
Verdeelstuk 1 1 
Straalpijpen 3 3 
Bendelstuk 1 1 
Slangophouder 2 2 
Slangenbruggen 2 2 
Pionnen 5 5 
Opzetstuk 1 1 
Kraansleutel 1 1 
Lijn 1 1 
 
Extra aanvalsslangen (5e ent 6e) mogen niet in het aanvalskrat worden meegenomen, deze dienen in 
de hand meegenomen te worden . 

- De kraansleutel dient tijdens gebruik van de brandkraan op de afsluiter/spindel van de hydrant te 
blijven staan.  

- Na het commando ‘Opruimen’ dient eerst al het materiaal in het aanvalskrat aanwezig te worden, 
voordat het commando ‘Inpakken’ mag worden gegeven. 
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8. Jurering 
De jurering van de wedstrijd vindt onder grote zorgvuldigheid plaats. Alle juryleden hebben vooraf aan 
het wedstrijdseizoen een overleg bijgewoond om de puntjes op de “i” te zetten. Ook is in dat overleg 
aandacht voor uniformiteit in de beoordeling en het wedstrijdreglement. 
 
Dit neemt niet weg dat jurering mensenwerk is en blijft. Hierdoor kunnen we fouten niet uitsluiten. De 
stichting Jeugdbrandweer Nederland spant zich tot het uiterste in om fouten te voorkomen of de kans 
hierop te beperken. We vragen begrip aan de deelnemers als er iets niet correct verloopt en verzoeken 
dit via een jeugdleider aan de (algemeen) wedstrijdleider kenbaar te maken. 
 
 

9. Beoordeling AAR 
Bij de halve finales en bij de finales Aspiranten LD en Aspiranten HD zal ook een beoordeling volgens de 
‘AAR’ plaatsvinden. Elke ploeg zal na de gespeelde wedstrijd en een pauze van 5 minuten geacht worden 
aan deze beoordeling deel te nemen. Dit zal maximaal een half uur duren, en zal worden meegenomen 
met de uiteindelijke beoordeling. De punten waarop beoordeeld wordt kan men vinden op de site van 
JBNL, onder Lesmateriaal -> After Action Review. 
 

10. Speelschema wedstrijden 
Op de volgende pagina’s treft u de speelschema’s voor de finales van dit wedstrijdseizoen aan.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Stichting Jeugdbrandweer Nederland 
Wedstrijdprogramma finales 2017           13 

30 September 2016 Houten 
 
Wedstrijdleiding (te bereiken op de wedstrijddag bij verhindering / vertraging etc…) 
Wedstrijdleider Jeannette Heijenk, Jan Hendrikse 
Telefoonnummer 06-44104560, 06-23219983 
 
 
Meldplaats  
Ploegen Binnenweg 22, 3994 AN Houten 
Meldtijd Minimaal één uur voor aanvang wedstrijd 
  
Juryleden 7.15 uur aanwezig, 7.30 uur briefing 
 De Brug 2, 3991 LN Houten 
 
 
Speelschema 
Tijd Junioren LD Aspiranten LD Aspiranten HD 

8:30   Hagestein 
9:15   Scherpenzeel 

10:00   Putten-Ermelo 
10:45   Binnenmaas 
11:30   Rheden 
12:15 Pauze Pauze Pauze 
13:00   Zaanstad 
13:45   Den Bommel 
14:30   Zwolle 
15:15   Bruinisse 
16:00   Hoogeveen 

 
 
Juryleden   
Functie Junioren LD Aspiranten LD Aspiranten HD 
Baancoordinator   Jaap van der  Meer 
Bevelvoerder   Jeroen Keyser 
Aanvalsploeg 1+2   Gert-Jan Schram 
Waterploeg 3+4   Thijs van der Weijde 
Pompbediener   Corné Koekoek 
Baancommissaris   Jan van der Kooy 
AAR deskundige   Henk van Norel 
Reserve juryleden  Bas van de Wetering,  Adri Doppenberg 
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07 Oktober 2016 Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Wedstrijdleiding (te bereiken op de wedstrijddag bij verhindering / vertraging etc…) 
Wedstrijdleider Aad Buijs, Mark van Wijk 
Telefoonnummer 06-41251200, 06-55706902 
 
 
Meldplaats  
Ploegen Prins Alexanderlaan 2, 2912 AL Nieuwerkerk aan den IJssel 
Meldtijd Minimaal één uur voor aanvang wedstrijd 
  
Juryleden 7.15 aanwezig, 7.30 briefing 
  
 
 
Speelschema 
Tijd Junioren LD Aspiranten LD Aspiranten HD 

8:30 - Bodegraven  
9:15 Alblasserdam Utrecht  

10:00 Ouddorp Den Bommel 1  
10:45 Leerdam Geldermalsen  
11:30 Neerijnen Ouddorp  
12:15 Pauze Pauze Pauze 
13:00 Bruinisse Neerijnen  
13:45 Ede Huizen  
14:30 Geldrop Neder-Betuwe  
15:15 Enkhuizen Ede  
16:00 Hoogeveen Kampen-IJsselmuiden  
16:45 Hoogezand-Sappemeer Enkhuizen  

 
 
Juryleden   
Functie Junioren LD Aspiranten LD Aspiranten HD 
Baancoordinator Henk van Norel Cor Gringhuis  
Bevelvoerder Erik Romanesco Ton Hamers  
Aanvalsploeg 1+2 Henk Meijer Jaap van der Schraaf  
Waterploeg 3+4 Wouter Smetsers Jeroen Pittens  
Pompbediener Gerard Teeuwen Maurice Wandel  
Baancommissaris Mark Mol Jack Krielen  
AAR deskundige  Klaas Paarhuis 
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11.   Checklist voor deelnemers 
Regelmatig verschijnen er deelnemende ploegen aan de start die niet goed zijn voorbereid. Om u hierbij 
te steunen, treft u een korte checklist aan. 
  

- Zijn de legitimatiebewijzen aanwezig in het voertuig voor deelnemers en reserves? 
- Is het materiaal aanwezig conform de materiaallijst in bijlage 1 van het wedstrijdreglement? 
- Is het materiaal deugdelijk? 
- Bij HD: werkt de pomp naar behoren 
- Zijn de jeugdleden geïnformeerd over zaken die in het wedstrijdreglement vermeld staan? 
- Zijn uitrukkleding, helm en laarzen compleet? 

 
12.   Veiligheid 
Tijdens de wedstrijd is de NO-PLAY procedure van toepassing. De baancoördinator kan besluiten om de 
wedstrijd stil te leggen indien dit in verband met de veiligheid wenselijk is. 
 
Op de wedstrijdbaan is een veiligheidsfunctionaris aanwezig, die toeziet op de veiligheid van 
deelnemers en juryleden. Bijzondere aandacht is er voor het veilig werken op hoogte, langs wegen, bij 
water en het loskoppelen van slangen en armaturen voordat deze volledig drukloos zijn gemaakt. 
 
13.   Schade en aansprakelijkheid 
Het bestuur van de stichting Jeugdbrandweer Nederland wijst er nadrukkelijk op, dat het geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaart of erkent voor geleden schade, die is ontstaan door deelname aan een 
wedstrijd. Als een spelende ploeg tijdens een wedstrijd aanwijsbaar schade veroorzaakt, verhaalt het 
organiserende korps of de geschade partij deze schade rechtstreeks bij de betreffende ploeg. 
 
Deelnemende brandweerkorpsen, juryleden en organiserende brandweerkorpsen zijn zelf 
verantwoordelijk voor het afsluiten van een ongevalverzekering en een WA-verzekering ten behoeve 
van schade, letsel e.d. die zij kunnen veroorzaken en oplopen. 
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14.   Verzwarende elementen 
1. De vliegende start. Dat wil zeggen, de ploeg start met een voertuig dat richting object rijdt 

waarbij de bevelvoerder zijn opdracht en informatie via de portofoon krijgt. Alleen bestemd 
voor de aspiranten Lage Druk klasse. 

2. Enscenering “Middelbrand”. De oefening wordt geënsceneerd op een wijze waardoor het 
duidelijk is dat de brand niet met twee stralen kan worden geblust. De wedstrijdploeg krijgt 
ondersteuning van een tweede ploeg. De bevelvoerder hoeft de tweede ploeg alleen maar een 
opdracht te geven. 

3. Ladder plaatsen. De enscenering en inzet is zodanig dat het noodzakelijk is om een ladder 
plaatsen. Hierbij moet ervan uit worden gegaan dat de ladder niet hoger dan 1 verdieping 
geplaatst moet worden. 

4. Het opvoeren van een slangleiding naar een hoogte. 
5. Toevoerslangleiding tot 120 meter. 
6. Vragen maken voor de leden van de wedstrijdploeg. 
7. Gebruik van gevaarlijke stoffen bij het ensceneren. De enscenering wordt op een zodanige 

wijze uitgezet dat een gevaarlijke stof van invloed is op de inzet. 
8. Redden van dieren. 
9. Het omruilen van de speelnummers. Dat wordt alleen gedaan met de nummers 1,2,3, en 4. 

10. Extra hindernis. 
Genoemde tekst wordt in de Van Dale beschreven als => hin·der·nis de; v -sen iets dat storend 
werkt; belemmering. Voor het woord "hindernis" is gekozen om ruimte te bieden aan vele 
door de (algemeen) wedstrijdleider en jury denkbare vormen van aanpassingen die storend 
kunnen werken op de inzet zodat improvisatie en anticiperen, door ploegen zichtbaar wordt 
en onderscheidend beoordeeld kan worden.  Een extra hindernis kan een belemmeringen zijn 
zoals bijvoorbeeld een afgesloten hek of een sloot die overgestoken moet worden ed., maar 
ook het creëren van problemen die buiten de reguliere klasse vallen (bijvoorbeeld het in 
brengen van een verdieping en trappen voor junioren, lagedruk stralen afleggen in de klasse 
HD omdat meer koelend bluswater noodzakelijk is enz.). Het gaat hierbij om het creëren van 
brandweeronderdelen die tijdens de inzet bewust storend zijn, vindingrijkheid vragen, 
brandweerkundig handelen vragen en als verrassingselement kunnen werken.  

11. Touwknopen. 
 
Alleen de artikelen 6, 8, 9, 10 en 11 kunnen ook van toepassing zijn voor de juniorenklasse 
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