
 
 

1 

 

Reglement van de Belgian Fire Games 2016 

Algemeen 

Artikel 1: Wedstrijdprincipe 

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Belgian 

Fire Games, georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid, 

Leuvenseweg 1, 1000 Brussel (hierna ook vermeld als de organisator). 

De wedstrijd gaat door op de terreinen van Hainaut Sécurité, Rue de la Croix 112, 7870 Lens. 

(www.hainautsecurite.be). 

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke 

wedstrijdbeslissing van de organisator. In geval van betwisting gelden de beslissingen van de 

organisator zonder verhaal. 

Deelname aan de wedstrijd  

Artikel 2: Ploegen 

Deze wedstrijd is toegankelijk voor ploegen van 6 personen. Elk ploeglid dient over het brevet van 

brandweerman (of gelijkwaardig) te beschikken. Eén reservelid die aan dezelfde 

toelatingsvoorwaarden als de ploegleden voldoet kan eventueel aan elke ploeg toegevoegd worden, 

om een ploeglid dat tijdens een proef gewond raakt, te vervangen voor alle volgende proeven.  

Elke hulpverleningszone * of eenheid van de Civiele Bescherming mag één ploeg naar de Belgian Fire 

Games sturen. 

Meerdere hulpverleningszones en/of eenheden van de Civiele Bescherming mogen samenwerken om 

één ploeg te sturen. 

Elke ploeg moet bestaan uit leden van minimum 2 posten van de hulpverleningszone of 2 compagnies 

van de Civiele Bescherming. 

Artikel 3: inschrijvingen 

Inschrijven kan enkel via de website van de Civiele Veiligheid (Belgian Fire Games), ten laatste op 

dinsdag 31 mei 2016, 23u59. Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 60 EUR. 

De organisator houdt zich het recht voor de inschrijving van ploegen en/of personen die niet aan de in 

dit reglement gestelde voorwaarden voldoen te weigeren. 

Verloop van de wedstrijd 

Artikel 4: Omschrijving 

De ploegen moeten een parcours afleggen bestaande uit 6 proeven. De proeven worden geëvalueerd 

op punten, gaande van 1 punt tot het aantal van de deelnemende ploegen. Voor proeven die 

gechronometreerd worden, worden de ploegen gerangschikt per tijd. De snelste ploeg krijgt het 

                                                           
* Voor de toepassing van dit reglement wordt onder hulpverleningszone ook begrepen de Brusselse 
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. 

http://www.hainautsecurite.be/
http://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/belgian-fire-games
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maximaal aantal punten, de tweede ploeg het maximum aantal – 1 enz., tot de laatste ploeg die 1 

punt krijgt. 

Proeven mogen om geen enkele reden (bv. kwetsuur,…) opnieuw afgelegd worden. Een ploeg die een 

proef niet afmaakt, krijgt 0 punten.  

De punten van de 6 proeven worden opgeteld. Eindwinnaar is de ploeg met de meeste punten.  Indien 

er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan moeten de ploegen touwtrekken om de rangschikking te 

bepalen. 

Artikel 5: Dagindeling 

Alle proeven worden afgelegd op dezelfde dag voor alle ploegen. De ploegen ontvangen bij het 

onthaal een schema met de dagindeling. 

Er worden 3 proeven in de voormiddag en 3 proeven in de namiddag afgelegd. 

De winnaars worden de avond van het evenement bekendgemaakt. 

Artikel 6: Beschrijving van de proeven 

De beschrijving van de uit te voeren proeven is te vinden in de bijlage van dit reglement. De vereiste 

kledij wordt per proef vermeld.  

Na de proeven dient de ploeg de locatie van de proef terug in haar oorspronkelijke opstelling te 

herstellen. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de organisator 

De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of 

overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan de Belgian Fire Games 

en/of het winnen van één van de prijzen. 

De ploegen nemen deel in dienstverband, met het akkoord van de zonecommandant of de 

verantwoordelijke van de eenheid van de Civiele Bescherming. De deelnemers moeten op het 

ogenblik van deelname in goede gezondheid verkeren. Op het inschrijvingsformulier en de bevestiging 

van uw inschrijving zullen deze aansprakelijkheidsregels herhaald worden. 

Artikel 8: Jury en beoordeling  

Bij elke proef zullen 2 juryleden aanwezig zijn voor de registratie en puntentelling. Er kunnen 

bijkomend extra juryleden aanwezig zijn voor controle op de veiligheid en het correcte verloop van de 

proef. 

Alle tijden en punten worden verzameld door het wedstrijdsecretariaat. De eindbeslissing ligt bij de 

jury. 

Prijzen 

Artikel 9: Hoofdprijs 

De hoofdprijs bestaat uit de deelname aan de World Police & Fire Games 2017 en omvat het 

inschrijvingsgeld, het vervoer en het verblijf ter plaatse voor de winnende ploeg van de wedstrijd, ter 

waarde van 15.000 EUR. De prijs kan niet overgedragen worden of uitgewisseld worden tegen baar 

geld.  
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De organisator is niet aansprakelijk voor enige problemen met de organisatie van de World Police & 

Fire Games (problemen met de vlucht, hotel, annulering of uitstel van de World Police & Fire Games, 

…). 

Artikel 10: Andere prijzen 

Er worden andere prijzen voorzien, meer bepaald voor de leden van de tweede en derde ploeg. 

Slotbepalingen 

Artikel 11: Persoonsgegevens 

De organisator garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier 

verzameld en verwerkt zullen worden, conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (= Privacywet)-.  

Door het invoeren van uw persoonsgegevens verklaart u dat de over uzelf verstrekte gegevens 

waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.  

U hebt het recht om, in overeenstemming met de Privacywet, kennis te nemen van uw 

persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos verbetering of verwijdering te vragen van alle 

gegevens die u betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter 

zake doen.  

Tijdens het evenement worden foto’s genomen door de organisator. Deze foto’s kunnen later gebruikt 

worden voor publicatie. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s waarop u voorkomt, 

gelieve dit dan te melden op het wedstrijdsecretariaat. 

Artikel 12: Verloop 

De organisator oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en heeft definitieve 

bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de 

wedstrijd te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een 

deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde 

redenen kunnen aan het huidige reglement wijzigingen/toevoegingen door de organisator gebeuren; 

deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen u ten laatste de dag van de 

wedstrijd medegedeeld worden. In geen geval kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor 

deze veranderingen. 

Ondanks alle voorzorgen die de organisator aan de dag legt bij het organiseren van de wedstrijd, valt 

niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, …). Dergelijke 

fouten binden de organisator niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen. 
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Bijlage | Beschrijving van de proeven 

Proef 1: de brandende toren 

Uitrusting: interventiejas, interventiebroek, veiligheidsbottines, brandweerhelm en 
brandweerhandschoenen 

Materieel: slangen en brandweerlans (te transporteren materieel) + reddingsladder (te gebruiken 
materieel) 

Plaats op de site (zie pagina 10): atelier nr. 16 (trainingstoren) 

Verloop van de proef 

Het team verplaatst het te transporteren materieel van het vertrekpunt naar het aankomstpunt in zo 
kort mogelijke tijd. De proef wordt gechronometreerd op het volgende parcours. 
 

 De reddingsladder tegen de wand van het gebouw beklimmen met het te transporteren 
materieel en het gebouw binnengaan langs het venster. 

 Naar de bovenste verdieping van het gebouw gaan via de trap en vervolgens gebruik maken 
van de brug om de toren te bereiken. 

 Een team van twee gaat verdieping per verdieping naar boven tot de top van de toren via de 
luiken, duwt op de claxon die zich daar bevindt en gaat terug naar beneden (de twee leden 
van het team moeten beide aanwezig zijn op het hoogste platform om de claxon te laten 
werken). Gedurende deze tijd wacht de rest van het team hen op bij de « wachtkegel ». 

 Het volledige team gaat met het materieel via de trap van de toren naar het gelijkvloers, volgt 
het signalisatielint en de kegels tot aan de kleine deur aan de achterkant van het gebouw. 

 Afdalen in de put en vorderen in de buis tot aan de uitgang. 
 Het gebouw verlaten via de hoofddeur, de kegels volgen, het materieel op de daartoe 

voorziene plaats neerleggen en de aankomstlijn overschrijden (de chronometer wordt gestopt 
wanneer het laatste teamlid de aankomstlijn overschrijdt). 

Veiligheidsinstructies 

 Het dragen van de beschermingsmiddelen (PBM) respecteren. 
 De manoeuvredrill van de vastmaking van de ladder respecteren. 
 Zich vasthouden aan de leuningen van de trappen tijdens het omhoog en omlaag gaan.  
 VERBOD OM MET MEER DAN 3 BRANDWEERLIEDEN OP DE LADDER TE STAAN 
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Proef 2: het spookhuis 

Uitrusting: interventiejas, interventiebroek, veiligheidsbottines, brandweerhelm en 
brandweerhandschoenen 

Materieel: scoop brancard + paspop (die in het huis gezocht moet worden) 

Plaats op de site: atelier nr. 15 (huis voor diverse manoeuvres) – vertrek vanaf zijweg nr. 7 

Verloop van de proef 

De proef wordt gechronometreerd op een parcours van het vertrekpunt tot de aankomst (het 
parcours is afgebakend met brandslangen die de teamleden moeten volgen). 

Vooraleer men het huis betreedt: 
 Lopen tot aan de buizen. 
 Door de buizen kruipen.  
 Tot aan het huis lopen. 

In het huis: 
 Het huis binnengaan via het raam links van de deur. 
 Naar de kelders gaan via de trap. 
 In de kelders de slang volgen in het donker tot aan de uitgang. Dit is een opening in het 

plafond die uitkomt op het gelijkvloers van de woning. Er zijn obstakels in de kelders. 
 Door deze opening op eigen kracht terugkeren naar het gelijkvloers. 
 De brandslang blijven volgen tot het einde van de slang (op de verdieping). 
 De paspop zoeken op de scoop brancard. 
 De paspop met de scoop brancard via de trap naar het gelijkvloers brengen. 
 Het huis verlaten en de aankomststreep overschrijden met de brancard en de paspop (de 

chronometer wordt gestopt wanneer het laatste teamlid de aankomstlijn overschrijdt). 
 
Na de proef de scoop brancard en de paspop terugbrengen naar de eerste verdieping van het huis (op 
dezelfde plaats). 

Veiligheidsinstructies 

 Het dragen van de beschermingsmiddelen (PBM) respecteren. 
 De manoeuvredrill van een verkenning in een donker lokaal respecteren. 
 De trappen één voor één opgaan en afdalen. 
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Proef 3: de dolle trein 

Uitrusting: interventiejas, interventiebroek, veiligheidsbottines, brandweerhelm, 
brandweerhandschoenen, persluchtapparatuur (ARI): masker + fles + harnas 

Plaats op de site: atelier nr. 12 (interventies op sporen) 

Verloop van de proef 

De proef wordt gechronometreerd op een parcours van het vertrekpunt tot de aankomst. 

 Van het vertrekpunt verplaatst het team zich naar de op de grond liggende ARI. 
 Alle deelnemers rusten zich uit met een ARI. 
 De ontspoorde wagon betreden via de aangeduide toegang en buitengaan aan de andere 

kant. 
 De afstand tussen de ontspoorde wagon en de andere wagon afleggen en deze binnengaan 

via de aangeduide toegang en buitengaan aan de andere kant om naar de aankomstlijn te 
gaan (de chronometer wordt gestopt als het laatste teamlid de aankomstlijn overschrijdt). 

 In de wagons zijn er obstakels of nauwe doorgangen.  
 In de wagons moeten de deelnemers zich in team verplaatsen met het functioneel 

volgelaatsmasker. 
 De ARI mag enkel in de nauwe doorgangen uitgedaan worden. 
 NOOIT het volgelaatsmasker afzetten. 

Strafpunt: afzetten van het masker 

Veiligheidsinstructies 

 Het dragen van de beschermingsmiddelen (PBM) respecteren. 
 Een doordachte ademhaling behouden tijdens de inspanningen. 
 De leuning aan de treden van de trein gebruiken bij het betreden en verlaten van de trein. 
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Proef 4: de watertoren 

Uitrusting: sportkledij en brandweerhelm of veiligheidshelm 

Materieel: emmers, touwen en bidons 

Plaats op de site: atelier nr. 5 (petrochemisch platform) 

Verloop van de proef 

 Van het vertrekpunt gaat het team naar de toren.  

 Er staat een gevulde en door een tankwagen bevoorrade waterbak ter beschikking.  

 Het team organiseert zich om een cubitainer op het gelijkvloers maximaal te vullen door er 
het water gedurende 10 min. in te storten.  

 Daarvoor moet het team water naar de bovenste verdieping van de toren brengen met 
behulp van met een touw verbonden emmers en bidons en door de trappen op te lopen met 
emmers en bidons, en het water in slangen gieten die verbonden zijn met de cubitainer op het 
gelijkvloers. 

Strafpunt: niet-naleving van het finaal stopteken 

Veiligheidsinstructies 

 Het dragen van de brandweerhelm of veiligheidshelm respecteren. 
 Zich vasthouden aan de leuningen van de trappen tijdens het omhoog en omlaag gaan. 
 Zich nooit vooroverbuigen met de borst boven de leuningen van de metalen structuur.  
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Proef 5: het moeras 

Uitrusting: interventievest (enkel tijdens het eerste deel), sportkledij, sportschoenen, lichte 
handschoenen (aangeraden) en brandweerhelm of veiligheidshelm 

Materieel: ballen en scoop brancard (te transporteren materieel) + halfkoppelstukken (te zoeken en te 
transporteren materieel) 

Plaats op de site: op de terreinen die grenzen aan zijweg nr. 10, tegenover atelier nr. 4 
(hittegewenningsboxen) 

Verloop van de proef 

1ste deel 

 Het team moet verschillende obstakels overwinnen (muren, grachten, …) met de ballen. 

2de deel 
 Het parcours omvat 3 vijvers met troebel water. 
 Bij de start ligt een teamlid op de brancard (de brancard mag nooit op de grond gezet 

worden). 
 1ste vijver: het team moet de vijver oversteken met de brancard met persoon erop op een 

plank die over de vijver hangt. 
 2de vijver: de brancard met persoon erop door de vijver transporteren. 
 3de vijver: de brancard met persoon erop transporteren door de vijver en 24 

halfkoppelstukken in de vijver zoeken. 
 De aankomstlijn overschrijden met de brancard met persoon erop, de ballen en de per twee 

gekoppelde halfkoppelstukken (de gekoppelde koppelingen in de daartoe voorziene bak 
leggen) (de chronometer wordt gestopt wanneer het laatste teamlid de aankomstlijn 
overschrijdt). 

Strafpunt:  

 

- De brancard wordt op de grond gezet 
- De persoon op de brancard valt van de brancard of zet een voet aan de grond 
- Per niet-gevonden halfkoppelstuk 
- Per niet-gekoppeld paar halfkoppelstukken 

Veiligheidsinstructies 

 Een brandweerhelm of veiligheidshelm dragen. 
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Proef 6: het slotparcours 

Uitrusting: sportkledij en brandweerhelm of veiligheidshelm 

Materieel: haspel op wielen, brandblussers op wielen, zuigslangen en banden (te transporteren / 
verplaatsen materieel) 

Plaats op de site: op de hoofdweg naast de “brandstenen” (ateliers nr. 7 en nr. 8) 

Verloop van de proef 

De proef wordt gechronometreerd op een parcours van het vertrekpunt tot de aankomst. 
 Per twee een parcours afleggen met vastgebonden enkels, de riemen vervolgens losmaken 

(heen en terug lopen en overschrijden van een balk). 
 Het volledige team verplaatst een haspel en 2 brandblussers over een met kegels afgebakend 

parcours (heen en terug lopen). 
 Het hele team tilt de zuigslangen op en verplaatst ze heen en terug over een parcours. 
 In een afgebakende zone, vorderen per team van twee waarbij een van de twee over de 

schouder van de andere hangt (vrij wisselen, er mag enkel vrij gewisseld worden wanneer 
men stilstaat en wanneer de teamleden met beide voeten op de grond staan). 

 Om de beurt moet elk teamlid een band met een massa in over de grond laten rollen tot aan 
de aankomstlijn (de chronometer wordt gestopt wanneer de laatste band de aankomstlijn 
overschrijdt). 

Strafpunt: de haspel of de brandblusser raakt een kegel 

Veiligheidsinstructies 

 Een brandweerhelm of veiligheidshelm dragen. 
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PLAN VAN DE SITE VAN HAINAUT SECURITE || LOCATIE VAN DE PROEVEN 

 

 

 

Proef 1: de brandende toren – atelier nr. 16 
Proef 2: het spookhuis – atelier nr. 15 (vertrek: zijweg nr. 7) 
Proef 3: de dolle trein – atelier nr. 12 
Proef 4: de watertoren – atelier nr. 5 
Proef 5: het moeras – zijweg nr. 10 (tegenover atelier nr. 4) 
Proef 6: het slotparcours – hoofdweg (naast de ateliers nr. 7 & nr. 8) 
 
RPA Hainaut Sécurité 
Rue de la Croix 112 
7870 Lens 
068 28 14 19 
contact@hainautsecurite.be  
www.hainautsecurite.be  
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