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Wedstrijdreglement van de Belgian Fire Games 2018 
 

Algemeen 

Artikel 1: Wedstrijdprincipe 
Dit wedstrijdreglement 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 de brandweerschool PLOT, Horizonlaan 42, B-
3600 Genk. (http://www.plot.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 dat 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 hulpverleningszone1 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. 

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

http://www.plot.be/
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Artikel 3: Inschrijvingen 
Inschrijven kan enkel via de website van de Civiele Veiligheid (www.belgianfiregames.be), 
ten laatste op dinsdag 31 mei 2018, 23u59. Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 90 
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 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 proeven dienen 
afgelegd te worden in een vaste volgorde, op voorhand bepaald door de organisator. De 
ploegen ontvangen op de dag van de Belgian Fire Games bij het onthaal een schema met de 
volgorde waarin zij de proeven dienen af te leggen. 

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: Detailbeschrijving van de proeven 
De voorlopige beschrijving van de uit te voeren proeven is te vinden in de bijlage van dit 
reglement. De vereiste kledij wordt per proef vermeld. Met ‘Interventiekledij’ wordt bedoeld: 
interventiebroek, interventiejas en brandweerhelm: conform EN469, brandweerlaarzen en 
brandweerhandschoenen. 

De definitieve beschrijving van de proeven zal later medegedeeld worden aan de 
deelnemende ploegen. 

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. 

https://www.belgianfiregames.be/nl/inhoud/belgian-fire-games
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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 hoofdjury. 

Prijzen 

Artikel 9: Hoofdprijs 
De hoofdprijs bestaat uit de deelname aan de World Police & Fire Games 2019 in Chengdu 
(China) en omvat het inschrijvingsgeld, het vervoer en het verblijf ter plaatse voor de 
winnende ploeg van de wedstrijd. De prijs kan niet overgedragen worden of uitgewisseld 
worden tegen baar geld. 

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) en vanaf 25 mei 2018, conform de Algemene verordening 
gegevensbescherming ("GDPR"). 

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 
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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 (b.v. 
drukfout, …). Dergelijke fouten binden de organisator niet en kunnen haar evenmin worden 
tegengeworpen.  
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Proef 1: onder de grond 
 

 Uitrusting: sportkledij 

 Materieel: 6 kleine zandzakjes, 1 emmer 

 Plaats op de site: ondergronds buizenstelsel 

Verloop van de proef 
Op de punten B, C en D liggen telkens 2 kleine zandzakjes. De ploegleden dalen 1 voor 1 af 
in het buizenstelsel via de ladder in gat A, halen al kruipend één zandzakje en leggen het 
persoonlijk in een emmer die bovenaan gat A staat en tikt het volgende ploeglid aan, dat dan 
mag vertrekken. 

OPMERKING: Elk ploeglid mag slechts één zakje verplaatsen. 

Veiligheidsinstructies 
Er mag niet gesprongen worden: het is verplicht de ladder in gat A te gebruiken (straftijd: 30 
seconden). 

Score 
De jury geeft het startsignaal en start de chronometer. De chronometer wordt gestopt als het 
6e zandzakje in de emmer ligt. 

Plan 
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Proef 2: de watertoren 
 

 Uitrusting: sportkledij en brandweerhelm 

 Materieel: 6 emmers 

 Plaats op de site: Irea plant 

Verloop van de proef 
Boven op de toren bevindt zich een buis (diameter 110) die uitkomt in een watervat beneden 
aan de toren. De bedoeling is op 10 minuten tijd het vat zo veel mogelijk te vullen. 

Er is op de industriële installatie een parcours uitgestippeld van beneden tot boven, te 
beginnen met 2 kooiladders en daarna trappen.. De ploeg beschikt over 6 emmers waarmee 
het water naar boven moet getransporteerd worden. 

De ploegen vullen de emmers onderaan de toren met behulp van een LD straalpijp. 

Elke persoon mag tegelijkertijd slechts één emmer dragen. Bij het beklimmen of afdalen van 
een ladder mag men geen emmer vasthouden. Bij de eerste ladder moet de emmer worden 
omhooggetrokken met een touw en musketon. De tweede ladder is laag genoeg om de 
emmer op het volgende platform te plaatsen of door te geven.(straf: 1 centimeter minder). 

De jury meldt de laatste 10 seconden aan het team. Bij niet-naleving van het finale stopteken 
worden 5 centimeters minder als straf toegekend. 

Veiligheidsinstructies 
Het dragen van de brandweerhelm dient gerespecteerd te worden (straf: 10 centimeters 
minder). 

Elke persoon mag tegelijkertijd slechts één emmer dragen (straf: 2 centimeters minder). 

Op de trappen dient men 1 hand op de leuning te houden (straf: 1 centimeter minder). 

Er mag niet met emmers gegooid worden (straf: 5 centimeters minder). 

Score 
De score wordt gemeten in centimeter en afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid. 
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Foto’s 

 

 
Ladder 1 

 
Boven midden: ladder 2.  
De trap in beeld mag niet gebruikt 
worden. 

  

Hier komt de buis 

Ladder 2 

Ladder 1 



 

versie 27 februari 2018 

8 

Proef 3: blussen aan de overkant 
 

 Uitrusting: interventiekledij 

 Materieel: 6 kegels, brandslangen, straalpijp. 

 Plaats op de site: bluswatervijver 

Verloop van de proef 
In een bak van een container bij de vijver ligt het nodige materieel om een aflegsysteem op 
te bouwen. De brandweerslangen zijn dubbel opgerold. De ploegleden sluiten deze slangen 
aan op een koppelstuk voor de waterbevoorrading. 

Aan de andere kant van de vijver staan 6 kegels. Elke ploeglid spuit met de straalpijp om 
beurt 1 kegel omver (2 kegels omver = 1 strafminuut). 

Als de 6e kegel omver gespoten is, loopt één van de ploegleden naar de kegels om ze terug 
recht te zetten. (De plaats waar de kegels moeten staan is gemarkeerd op de grond). De 
andere ploegleden leggen het materieel terug in de bak van de container. De 
brandweerslangen moeten dubbel opgerold zijn. 

Veiligheidsinstructies 
De straalpijp mag alleen doorgegeven worden als deze dicht staat, dus als er geen water uit 
komt (straftijd: 30 seconden). 

Score 
De tijd tussen het startsignaal en het moment dat de 6 kegels rechtstaan en het materieel 
correct terug opgeborgen is. 

Foto’s 

 

  



 

versie 27 februari 2018 

9 

Proef 4: rookkot 
 

 Uitrusting: interventiekledij + adembescherming (ARI): masker + fles + harnas 

 Materieel: brandslang 

 Plaats op de site: blindloopcontainer 

Verloop van de proef 
De containers worden gevuld met rook. Een ploeg van 2 personen gaat het gebouw binnen 
en gaat naar het terras op de eerste verdieping via de wenteltrap. De gewone trap is 
geblokkeerd en mag niet gebruikt worden. Er is slechts één weg, maar er kunnen 
doodlopende zijwegen zijn. De eerste ploeg neemt een brandslang mee en rolt ze uit. 
Wanneer de ploeg aangekomen is op het terras, drukt ze op een claxon en mag de tweede 
ploeg van 2 personen vertrekken. 

Deze ploeg volgt gewoon de brandslang tot op het terras waar ze ook op de klaxon moet 
drukken. 

Dan mag de derde ploeg vertrekken. Deze volgt ook de brandslang en rolt ze op. Op het 
terras drukt de derde ploeg ook op de klaxon. 

Opmerking: na afloop van de proef zorgt de ploeg dat de brandslangen terug mooi (dubbel) 
opgerold bij het beginpunt liggen. 

Veiligheidsinstructies 
Het volgelaatsmasker niet afzetten in de container. 

Score 
De tijd tussen het vertrek van de eerste ploeg en het derde klaxon-geluid. 

 

GELIJKVLOERS 

 

VERDIEPING 
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Proef 5: ontzetting uit een autobus 
 

 Uitrusting: interventiekledij, veiligheidsbril. 

 Materieel: pop, scoop-brancard, pneumatische schaar 

 Plaats op de site: autobus 

Verloop van de proef 
Een pop zit met een metalen beugel geklemd in een autobus. Om deze te bevrijden moet 
deze beugel doorgeknipt worden (deze wordt u tijdens de briefing getoond). Daarna wordt de 
pop op de brancard gelegd worden en door de achterruit van de bus naar buiten gedragen 
worden. 

De ploeg mag enkel via de voordeur van de bus de bus betreden en verlaten (1 strafminuut). 
Enkel pop en brancard mogen via de achterruit, dus GEEN ploegleden (1 strafminuut). 

De brancard en de pop dienen door 4 personen gedragen te worden (1 strafminuut). De 
brancard wordt voor de bus neergezet. De hydraulische schaar dient door de ploegleden te 
worden aangesloten. 

Score 
De tijd tussen het vertrek van de ploeg en het moment dat de brancard met pop voor de bus 
wordt neergezet. 
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Proef 6: een ritje met de kar 
 

 Uitrusting: interventiekledij 

 Materieel: kar, 10 blokken 

 Waar: puinsite 

Verloop van de proef 
Er staat een kar bij een stapel blokken. De ploeg stapelt 10 blokken op de kar. Met de kar 
wordt een parcours afgelegd met hindernissen (witte lijn, smalle doorgang,…). Er mag niet 
buiten de grenzen van het parcours gereden worden (straftijd: 30 seconden). 

Bij het hekkendoolhof wordt halt gehouden. 5 ploegleden dragen de blokken door het doolhof 
(rechte doorgang). Het 6e ploeglid rijdt, wanneer de kar leeg is, rond het doolhof tot aan de 
andere kant van de doorgang. Daar worden de blokken terug opgeladen. De kar rijdt 
vervolgens terug naar zijn beginpunt en de blokken worden terug op de stapel gelegd. 

Veiligheidsinstructies 
De kar mag enkel geduwd worden. Om veiligheidsredenen mag er zich niemand vóór de kar 
bevinden (straftijd: 1 minuut). 

Score 
De jury geeft het startsein en start de chronometer. Deze wordt gestopt wanneer het laatste 
blok terug op zijn oorspronkelijke plaats ligt. 

 

 
De kar 

 
De puin-site met rechts van de trap de blokken. 
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Het hekkendoolhof met de rechte doorgang. 

 

De route 
Opmerking: na de proef is de kar 180 
graden gedraaid, de ploeg moet ze terug in 
de oorspronkelijke positie plaatsen. 

 

nadar- 
doolhof 

puin kar 
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